nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 130 - december 2012

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 130 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
14 december en andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
DECEMBER – kerstbijeenkomst
Vrijdag 14 december is de laatste verenigingsavond van dit jaar
en staat in het teken van het kerstgebeuren. Voor de aankleding
van de zaal wordt het op prijs gesteld als u een elektronisch
kerststukje voor op de tafel wilt meenemen. De invulling van de
avond wijkt iets af van voorgaande jaren, maar de gezelligheid
belooft als vanouds te worden. Dit jaar geen uitgebreid buffet,
maar wel hapjes en drankjes, een verloting en bingospel.
Gezien het karakter van deze verenigingsavond nodigen wij u uit om ook uw vriend(in) of
echtgeno(o)t(e) mee te nemen.
Het adres voor de afdelingsbijeenkomst is: Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3,
Amersfoort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst).
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
JANUARI – nieuwjaarsreceptie en eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen
Vrijdag 11 januari bieden wij u uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over
te brengen. Ook worden tijdens deze avond eventuele ingediende afdelingsvoorstellen
voor de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden, behandeld. De voorstellen
moeten voor 1 januari zijn ingediend bij onze secretaris. Zijn er dus zaken waarvoor u
aandacht wilt vragen tijdens de VR, dan is dit de uitgelezen kans om van u te laten horen!
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en
halen van uw QSL-kaarten.

VERSLAG VERKOPING 2012: EEN AVOND VOL KOOPJES EN PLEZIER
De verenigingsavond van november werd gevuld door de jaarlijkse verkoping. Diverse
amateurs brachten kavels in, die door veilingmeester Koos (PA3BJV) aan de man werden
gebracht. De ingebrachte zaken waren divers: van nieuwe antennes tot zendontvangers uit
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de jaren ’60 en van usb-kabel tot een professionele scope. De verkoop ging voorspoedig,
de meeste kavels vonden gretig aftrek en meestal voor amateurprijsjes. Waar koop je nog
een compleet home cinemasysteem voor 2 euro? Of een degelijke Sommerkamp 70 cm
zender voor een tientje? Precies: bij de afdeling A03!
Andries Boone (PA0ABY) was tijdens de veiling een man met een missie: hij wist diverse
zaken ‘veilig te stellen’ voor de Sterrenwacht Schothorst. Aan het eind van de avond
vertelde Andries de aanwezigen iets meer over het doel en de activiteiten van de
sterrenwacht. Duidelijk werd dat er een link is met onze hobby. De voor sommige
overtollige spullen hebben dan ook een prima plek gevonden bij de Sterrenwacht. Meer
informatie is te vinden op www.publiekssterrenwacht.nl.

VOORSTELLEN VOOR DE 74ste VERENIGINGSRAAD 2013
In april zal de 74ste VERON Verenigingsraad (VR) worden gehouden. Tot eind januari a.s.
kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VR indienen, dat kunnen onderwerpen van
allerlei aard zijn. Voorstellen met uw onderbouwing kunnen tot 1 januari 2013 schriftelijk of
per e-mail worden ingediend bij onze secretaris. Over deze voorstellen kunnen we dan
tijdens de verenigingsavond van 11 januari a.s. stemmen en tijdig bij het HB indienen.

VOSSENJACHT
Zondag 16 december is er een vossenjacht op 80 meter (Piet Wakkerjacht), dat is de
eerste zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 14 december 2012. Ook niet leden,
maar radio geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom.
De start voor deze jacht zal zijn op een parkeerplaats (kaartcoördinaten 52° 5'36.17" N en
5° 22'3.39" O) aan de Treekerweg. Let op: alleen te bereiken via de N227.
Route beschrijving: Via A28: Neem afslag 5, richting Doorn is de N227 (Doornseweg), op
kruispunt bij het Pannenkoekenhuis Bergzicht¹), hier tegenover de weg in rijden en na circa
400 meter links af is de parkeerplaats. Via A12 vanuit Utrecht afslag 21 Maarn, richting
Amersfoort is de N227 na 2.8 km¹) rechtsaf. Via A12 vanuit Arnhem afslag 22 richting
Amersfoort N226. Bij Woudenberg rotonde ¾ rond richting Zeist N224. Na 4 km rechtsaf
(kruising) de N227 richting Amersfoort na 600 m¹) rechtsaf.
Voor de start moet de naam, call of nl-nummer op de startkaart worden gezet. Aanmelden/
inschrijven vanaf 12.30 uur start 13.00 uur, maximale looptijd/zoektijd 2 uur. Het te lopen
traject is goed begaanbaar. Ook is het een jacht geschikt voor beginnende vossenjagers.

2/6

Mensen die wel een ontvanger hebben en deze eens willen proberen, helpen wij graag.
Lopen mag alleen over paden en wegen.
Belangrijk om mee te nemen: een werkend 80-meterband ontvanger met goede batterij,
liniaal en kompas. Enkele ontvangers zijn beschikbaar voor die geen ontvanger heeft. Voor
de jagers is er na de vossenjacht soep.
Het streven is om de door ons georganiseerde vossenjacht door te laten gaan. Echter er
zijn weersomstandigheden waarbij je kunt stellen laat het nu maar overgaan. Enkele
criteria die wij hanteren zijn:
Indien de wind sterkte ≥ 9 Beaufort is.
Bij hevige regen en sneeuw.
Bij ijzel- en gladheidvoorspelling.
Een weer alarm is afgegeven met een advies van thuis te blijven.
Of bij twijfel eventueel te bellen met Rient (PA3GXP), telefoon 06–22515383.
Doel: voor ieder een prettige jacht, voor beginner en ervaren jager!
Ook voor die het organiseren willen allen graag gezond weer thuis komen.
Tot ziens en een goede jacht bij de radiovossenjacht op zondag 16 december 2012.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg.

A03 HEEFT RIDDER MET ZWAARDEN IN HAAR MIDDEN
Op 29 november is ons afdelingslid Harry Heidema
(PA3ECH) koninklijk onderscheiden. Vanaf nu is
Harry “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de
zwaarden”. De onderscheiding ontving Harry op zijn
laatste werkdag bij de Koninklijke Marechaussee. In
de motivatie voor de onderscheiding zit een grote
link met de radiocommunicatie: Harry was betrokken
bij het eerste trunkingnetwerk van de overheid (op
Schiphol) en de fundamenten die toen gelegd zijn
voor C2000. Als Frequentiemanager van de
Bijschrift bij de foto: Links burgemeester
Koninklijke Marechaussee was Harry lid van de
André Baars (gem. Ermelo) en rechts
Werkgroep Frequentiemanagment, waar de huidige
Harry Heidema (PA3ECH).
IARU regio 1 president Hans Blondeel Timmerman
(PB2T) op dat moment secretaris van was. Dat zijn collega’s Harry ook in zijn nieuw
verworven vrij tijd “radio-actief” willen houden blijkt wel uit de afscheidskado’s: een naar
70 cm omgebouwde SE 550 en een kenteken-plaat met Harry’s roepletters. Dat het radioactief zijn Harry gaat lukken, blijkt wel uit zijn reactie: “Het werk heb ik losgelaten, de
hobby-werkzaamheden niet!” VERON Amersfoort feliciteert Harry met de ontvangen
onderscheiding en wil hem nog veel hobbyplezier toewensen.

QRP PSK TRANSCEIVER
De Radio Amateurs Zoetermeer hebben voor de winter een nieuw zelfbouw project
samengesteld. Het betreft hier een 20 meter QRP PSK31 transceiver die je zonder
interface kunt koppelen aan een computer, maar ook aan een smartphone of tablet. Het
geheel kan uit een ingebouwde accu gevoed worden voor ultieme portabiliteit. U kunt mee
doen met dit project, meer informatie is te vinden in het maandblad van december van de
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Radio Amateurs Zoetermeer: http://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201212.pdf. Inschrijven
voor het project kan tot 25 december via de website: http://www.pi4raz.nl/psk.

SILENT KEY - IN MEMORIAM
De afdeling heeft kennisgenomen van het overlijden op 13 juli 2012 van ons
afdelingslid

OM JAAP VAN GELDER (NL612).
Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Hieronder vindt u een memoriam dat zijn broer heeft geschreven voor het Electron
van november 2012.
Namens leden en bestuur van de VERON Amersfoort (a03),
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
Op 13 juli is overleden

OM JAAP VAN GELDER (NL612).
Jaap, mijn broer, was een fervent luisteramateur. Dit gaat terug naar de jaren 60.
We woonden toen op Curaçao. Daar werd geluisterd naar de Wereldomroep. Dit
groeide uit tot het luisteren naar andere omroepstations. Er werden rapporten
gestuurd. Door contact met een lokale radioamateur werd ook op de amateurbanden
geluisterd. Dit allemaal toen nog met omroepontvangers in AM. We deden toen veel
samen.
Jaap ontwikkelde zich echter mentaal niet goed. Trok zich vaak terug. Uiteindelijk
adviseerden artsen mijn ouders om Jaap naar Nederland te sturen voor
behandeling.
In Nederland bleef hij actief. Met een kortegolftransistorradio en simpele antennes
luisterde hij fanatiek op de banden. Hij werd VERON-lid en vroeg een NL-nummer
aan. Hij bouwde preselectors om de ontvangers gevoeliger en selectiever te maken.
Zijn interesse ging uit naar de lagere banden: 80, 40 en 160 m. Een keer won hij de
eerste prijs in een SLP-contest. Hij stuurde rapporten naar DX-press.
Het duurde even voor er een diagnose gesteld was. Dit bleek schizofrenie te zijn. In
die tijd was daar nog weinig over bekend. Toen ik uiteindelijk met mijn ouders naar
Nederland terug kwam is hij weer thuis komen wonen. Wel vervreemdde hij steeds
meer van ons. Op een gegeven moment moest hij opgenomen worden in een
inrichting. Hier is hij niet meer uitgekomen. Wel hielden we contact over de hobby.
Wekelijks belde hij wat hij zoal gehoord had.
Hij had een moeilijk leven, maar de hobby gaf hem de mogelijkheid om ergens voor
te gaan en dat deed hij met hart en ziel.
Hij ruste in vrede.
Jos van Gelder (PA3ANF)
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BIBLIOTHEEK
Sinds enige tijd hebben wij uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) een uitgebreide
collectie CD's en DVD's. Een lijst met titels vindt u hier. Ideaal voor de zelfbouwer, maar
ook een unieke gelegenheid om een avondje gezellig naar een dvd te kijken over een van
de vele DX-pedities die door radio-amateurs zijn gemaakt.

CW-EXAMEN DOEN? GEEF JE OP VOOR 1 JANUARI 2013!
Dit jaar is er op de VR een voorstel van onze afdeling aangenomen waarin aan het HB is
gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om een andere ‘examenroute’ te organiseren dan de huidige "België-route". Het HB van de VERON heeft inmiddels
overleg gehad met het BIPT en het bestuur van de UBA. Uit het overleg is het volgende
naar voren gekomen:
het BIPT accepteert alleen examenuitslagen van examens die
op Belgisch grondgebied zijn afgenomen;
De UBA is bereid om een CW-examen te organiseren. Zij stelt
echter een minimumeis van vijf Nederlandse kandidaten.
Het HB van de VERON is bereid om samen met de UBA een CW-examen te organiseren.
Gelet op de eis van het BIPT kan dit examen niet in Nederland worden afgenomen; er
wordt echter aan gewerkt om dit dicht bij de Nederlandse grens te laten plaatsvinden.
Plaats en datum zijn op dit moment nog niet bekend.
Kandidaten die CW-examen willen afleggen en daarmee de aantekening "morse- included"
op hun registratie kunnen verdienen, kunnen zich tot 1 januari opgeven via Remy F.G.
Denker (PA3AGF), dit kan per e-mail pa3agf (AAN) veron.nl.

WEBSITE PI4AMF TIJDELIJK OFFLINE
De website heeft jaren meegelift op een server die is komen te vervallen, daarmee is ook
de website offline. Inmiddels hebben we een andere server gevonden waar we terecht
kunnen, maar daarop kunnen we de huidige site niet op kopiëren. De techniek op de
achtergrond is dermate verouderd dat we genoodzaakt zijn een nieuwe website te bouwen.
We zullen natuurlijk proberen de oude informatie te behouden als daar een mogelijkheid
voor is. Het bouwen van een website kost heel erg veel tijd van heel veel mensen.
Aangezien de website door vrijwilligers gebouwd moet worden kan dit enkele weken tot
maanden in beslag nemen voordat de nieuwe website volledig productieklaar is. Bedankt
voor het bezoeken van pi4amf.nl en we zien u graag terug op onze nieuwe website.
Voor info en (e-)QSL kunt u ook kijken op onze site onder PI4AMF.

VERON-AFDELINGSCOMPETITIE
De VERON-afdelingscompetitie heeft als doel het stimuleren van deelname aan HFcontesten (160 t/m 10 meter). Insturen van een log naar de organisator van de contest
is niet verplicht, maar wordt vaak wel erg op prijs gesteld. Voor deelname aan de
afdelingscompetitie is het doorgeven van het aantal gemaakte verbindingen voldoende.
Binnen onze afdeling geven, naast het clubstation PI4AMF, op dit moment 10 individuele
amateurs scores door voor de afdelingscompetitie. De afdeling Amersfoort staat
dankzij hun opgave op dit moment op de 18e plaats in het klassement met een totaal
van 502 punten (stand per 8 december 2012).
Met slechts 25 verbindingen in een contest behaalt u al een punt voor de afdelingscompetitie. Doet u ook mee? Meer informatie over de VERON Afdelingscompetitie vindt
u op http://www.afdelingscompetitie.nl.
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VAM (VERON-A03 Activiteiten Maandagavond)
Elke maandag is er een VAM-avond in Bunschoten (Haarbrug
10-B) (zie voor info over vakanties en activiteiten vanuit
Bunschoten ook: http://www.pi4amf.nl), onze homepage en
http://twitter.com/pi4amf).

't GERUIS
't Geruis verschijnt in normale oplage een keer per jaar digitaal, n.l. een nummer met de
stukken voor de Huishoudelijke Vergadering in maart. Verder kunt u via onze home-page
een speciaal nummer downloaden met adressen en algemene informatie over onze
afdeling. Alle nummers van 't Geruis 1974 t/m 2012 vindt u hier.

GEZOCHT
Van ons afdelingsblad 't Geruis/Convo/Gagelnieuws zijn wij nog op zoek naar de volgende
nummers: Gagelnieuws: van deze hebben wij van de jaren 1974, 1975 en 1976 geen
omslag. Convo / 't Geruis: 1979 - maart / 1980 - maart, december / 1990 - januari, maart,
april / 1991 - mei / 1992 - februari / 1993 - februari / 1996 - september.
Wie heeft deze nummers. U kunt hierover contact opnemen met Frank van Hamersveld
(PA3DTX) (pa3dtx @ veron.nl), Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort.

QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. U kunt op:
http://www.nl5557.nl kijken of er kaarten voor u zijn.

het bestuur van de afdeling Amersfoort wenst u en de uwen
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
Wenst u de Nieuwsflits niet langer te ontvangen of heeft u een nieuw e-mailadres dan kunt
u dat doorgeven aan Gert van Loo (a03 @ veron.nl). Heeft u een bericht/artikeltje voor in
de volgende nieuwsflits dan kunt u dit ook opsturen naar dit e-mailadres.
PS - de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden.
BCC - abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis".
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