nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 131 - januari 2013

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 131 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
11 januari en andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

VAN DE VOORZITTER
Op Eerste Kerstdag, uitrustend van een veel te uitgebreid Kerstdiner en kijkend naar een
veel te natte tuin, denk ik aan het afgelopen verenigingsjaar 2012 en hoe het volgend jaar
zal gaan. Eigenlijk heel simpel, niet te veel denken maar doen. Genieten van de
verenigingsavonden, de maandagavonden in Bunschoten, de cursussen, de vossenjachten, de contesten, de fijne ontmoetingen met andere amateurs op het Pinksterkamp en
op de diverse beurzen. Volgend jaar? Gewoon doorgaan en vooral positief blijven, want we
hebben een geweldige afdeling met fijne mensen en veel activiteiten.
Ik wens een ieder een goed 2013 en moge veel van Uw wensen in vervulling gaan.
Hilde (PA3EKW), voorzitter VERON Amersfoort (a03)

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
JANUARI – nieuwjaarsreceptie en behandeling afdelingsVR-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.
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSLmanager voor het brengen en halen van uw QSL-kaarten.
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.
FEBRUARI - lezing
Op vrijdag 8 februari is er een lezing door Chris van den Berg (PA3CRX) over de “BITX-20
zelfbouw transceiver”
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Hij maakt ons deze avond deelgenoot van wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen en
bouwen van een minimalistische SSB-transceiver van onderdelen die waarschijnlijk al
tussen de spullen in de junkbox liggen. Het geheel is opgebouwd in “Manhattan style”. Aan
de hand van blokschema en schema worden de functies uitgelegd, de werking en hoe (met
eenvoudige middelen) te testen.

KERSTBIJEENKOMST
Ook in 2012 mochten we in Sportzaal Zielhorst de jaarlijkse bijeenkomst in kerstsfeer
vieren. Een mooi zaaltje vol amateurs - al dan niet met meegekomen partner - werden
vermaakt door bingomaster Eddy (PA0RSM) en zijn trouwe assistent Roel (PB0ACU).
Uiteraard werd naast het spel ook kort stilgestaan bij het afgelopen verenigingsjaar. Onze
voorzitter Hilde (PA3EKW) kwam tot de conclusie: “we hebben gelukkig een afdeling met
veel actieve leden. Niet alleen op de frequenties maar ook in het organiseren van
activiteiten voor en binnen de vereniging”.
In de hevige strijd rond de bingoprijzen vergaten de aanwezigen te dansen op de muzikale
klanken van Jan (PH7S). Stilzitten werd er ook niet gedaan: het QTH-spel zorgde ervoor
dat er flink werd rondgelopen in de zaal. Dat het raden van de plaatsnamen niet altijd
eenvoudig was, bleek al snel. Vooral de plaatsen Drachten, Gulpen en Staphorst waren
niet eenvoudig te achterhalen.
Aan het eind van de avond verlieten veel aanwezigen de zaal met een gewonnen prijs.
Voor degenen die zonder prijs naar huis gingen was er een troost: het was in ieder geval
een gezellige avond waar we onder het genot van een hapje en drankje alvast een beetje
de kerstsfeer hebben kunnen proeven.

VOSSENJACHT
Zondag 13 januari is er een vossenjacht op 2 meter (Spoetnikjacht), dat is de eerste
zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 11 januari 2013. Ook niet leden, maar
radio geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom. Allen een gezond en een
voorspoedig 2013.
De start voor deze jacht zal zijn op een parkeerplaats (kaartcoördinaten 52°5'35.47" N en
5°21'45.13" 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
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40 meter links af is de parkeerplaats. Dit is de eerste parkeerplaats in verband met beschikbaarheid van plaatsen van auto's. 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 tot 13.30 uur, maximale looptijd/zoektijd 2 uur.
Het te lopen traject is goed begaanbaar. Ook is het een jacht geschikt voor beginnende
vossenjagers. 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 2-meterband ontvanger met goede batterij.
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 13 januari 2013.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg.

(foto impressie van de vossenjacht van 16 december 2012, meer foto’s over eerdere vossenjachten vindt u hier)

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.

3/5

RADIOBEURS APELDOORN
Op zaterdag 26 januari 2013 wordt alweer voor de 17e keer de landelijk bekende Radiobeurs voor zend- en luisteramateurs te Apeldoorn gehouden.
De beurs wordt gehouden in wijkcentrum "DOK ZUID" te Apeldoorn, Wijkcentrum Dok Zuid
staat op dezelfde plek als onze vroegere beurslocatie De Kayersheerdt. Adres: Dok zuid,
Eerste Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn (link naar Dok Zuid informatie).
De beurs is voor publiek geopend van 9.30 uur tot 15.00 uur, entreeprijs EUR 2,00. Er is bij
het gebouw een grote parkeerplaats die alleen voor de beurs wordt gebruikt.
Aanvragen voor meer informatie, algemene voorwaarden voor standhouders, enz., zie
www.pi4sdh.nl.

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 11 individuele
amateurs scores door voor de afdelingscompetitie. De afdeling Amersfoort staat
dankzij hun opgave op dit moment op de 11e plaats in het klassement met een totaal
van 1 punt (stand per 6 januari 2013). Met slechts 25 verbindingen in een contest behaalt u
al een punt voor de afdelings-competitie. Doet u ook mee? Meer informatie over de
VERON Afdelingscompetitie vindt u op http://www.afdelingscompetitie.nl.

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 homepage
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 / 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).

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.
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WENSEN
Het bestuur van de VERON-afdeling Amersfoort wenst alle lezers een voorspoedig
en gezond 2013 en hoopt u in het nieuwe jaar vaak te treffen op de banden en
bij onze verenigingsactiviteiten
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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