nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 133 - maart 2013

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 133 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
8 maart en andere activiteiten, dit keer met als bijlage de VR-voorstellen voor de
verenigingsraad in Apeldoorn en het digitale maartnummer van ’t Geruis.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
MAART - Huishoudelijke Vergadering / behandeling VRvoorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor
de huishoudelijke vergadering op vrijdag 8 maart. De bijeenkomst wordt gehouden in Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3,
Amersfoort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst
en het station Schothorst). De vergadering, die begint om 20.00
uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur
uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement artikel 7). Zaal open 19.30 uur.
De agenda:
1.
Opening door de voorzitter, Hilde (PA3EKW)
2.
Notulen Huishoudelijke Vergadering van 9 maart 2012
3.
Jaarverslag over 2012
4.
Verslag van de kascontrolecommissie
5.
Financieel verslag van de penningmeester
6.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7.
Beleid 2013
8.
Vaststellen begroting voor 2013
9.
Bestuursverkiezing
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Apeldoorn
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
13. Rondvraag
14. Sluiting
Wilt u zich ook eens actief bemoeien met VERON zaken van onze afdeling? Maak dit dan
eens mondeling, schriftelijk of telefonisch bekend bij het afdelingsbestuur.
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Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is als
volgt:
voorzitter:
Hilde
(PA3EKW),
aftredend/niet herkiesbaar
secretaris:
Gert
(PA2LO),
aftredend/herkiesbaar
penningmeester: Roel
(PB0ACU),
niet aftredend
leden:
Ron
(PA3DAM),
niet aftredend
Edwin (PA1EDL),
niet aftredend
Eddy
(PA0RSM),
aftredend/herkiesbaar
Adriaan (PA1LIO),
niet aftredend
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
APRIL - lezing
Vrijdag 12 april is er een lezing door Henk Warnitz (PA3ESB) over “Antennes die echt
werken!” Wie wil dat niet; een antenne die doet wat je wilt. Na jaren van experimenten,
samen met Gerard (PA0BUR), brengt Henk (PA3ESB) ons hier een stuk dichter bij! Deze
avond vertelt hij niet alleen van het succes, maar ook zijn ervaringen op de grens (of was
het de kloof?) van theorie en praktijk.

VERSLAG LEZING FEBRUARI OVER BITX
Vrijdag 8 februari liet ons afdelingslid Chris van de Berg (PA3CRX) stap voor stap de
zelfbouw (in Manhattan-style) van een 18 MHz SSB-zender zien. Met een fraaie
interactieve presentatie zagen we een volledige BiTX zendontvanger ontstaan: van
blokschema tot werkend onderdeel en samengesteld tot een goed functionerende TRX. De
BiTX is een SSB-transceiver die heel gemakkelijk vanuit goedkope componenten kan
worden opgebouwd. Uit een oude transistorradio kunnen al veel bruikbare componenten
gehaald worden, zo zagen we. Origineel begonnen door een amateur uit India vanuit
beperkte financiële middelen, maar nu een wereldwijd gewaardeerd zelfbouwproject. Een
zeer leerzame lezing!
Op zoek naar meer informatie over BiTX? Begin 2011 publiceerde de spreker in het
Electron enige artikelen over een BiTX voor 17 meter. Ook op de website van de spreker:
http://members.casema.nl/chrix/bitx.html is veel informatie terug te vinden.

VERON AMERSFOORT ZOEKT NIEUW BESTUURSLID
Na vele jaren trouwe dienst heeft Hilde (PA3EKW) besloten om zich niet meer verkiesbaar
te stellen voor een bestuursfunctie.
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Met het vertrek van Hilde nemen we afscheid van een zeer ervaren voorzitter.
Graag willen we ons bestuur 'op sterkte' houden en zijn dus op zoek naar een nieuw
bestuurslid.
Het bestuur van de VERON Amersfoort bestaat liefst uit een oneven aantal leden en
vergadert 6x per jaar. Alle bestuursleden hebben één of meerdere aandachtsgebied(en);
vele handen maken immers licht werk. Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact
opnemen met de afdelingssecretaris. Interesse om ons team te komen versterken,
aanmelden kan tot de aanvang van de huishoudelijke vergadering op 8 maart.

PI4AMF WAS VOLOP ACTIEF IN DE PACC
Op het clubstation PI4AMF is in het weekend van 9 en 10 februari hard gewerkt aan het
binnensprokkelen van contestpunten. In winters weer werd aan de PACC 2013 deelgenomen. In de clubruimte kon de crew zich warm werken achter de twee transceivers.
Dankzij het voorbereidende werk op de dagen voor de grootste contest van ons kleine
landje, kon zaterdag direct worden begonnen op de banden. De crew was actief van 10 tot
160 meter in CW als in phone en aan het eind van de contest stonden meer dan 2.000
verbindingen in het log. Een leuke en gezellige contest! Voor iedereen die PI4AMF een
puntje hebben gegeven: bedankt!
Denkt u ook aan het afdelingsklassement? Uw score telt mee voor het klassement door het
nummer van de afdeling te vermelden. Dit is uiteraard uw eigen afdelingsnummer (03), dus
geen QSL-regionummer! De punten worden bij elkaar geteld en bepalen de score van de
afdeling (zie ook: http://www.dutchpacc.com).
De dead-line voor het inleveren van de logs is 11 maart 2013 om 23:59:59 GMT.

Let op: Het PACC-afdelingsklassement moet niet verward worden met de VERONafdelingscompetitie. Punten behaald in de PACC worden niet automatisch meegeteld voor
de VERON-afdelingscompetitie, maar moeten apart worden opgegeven op de daarvoor
bestemde website!

VOSSENJACHT
Zondag 10 maart is er een vossenjacht op 80 meter (Piet Wakkerjacht), dat is de eerste
zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 8 maart 2013. Ook niet leden, maar radio
geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom.

3/5

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
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, 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 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 koffie en thee.
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 10 maart 2013.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg.

LANDELIJKE RADIO VLOOIENMARKT ROSMALEN
Zaterdag 23 maart is er weer de Landelijke Radio Vlooienmarkt in het ExpoDome van het
Autotron complex te Rosmalen. De toegangsprijs bedraagt € 7,-.
De hallen zijn geopend van 9.00 tot 15.30 uur. Toegang tot het restaurant is reeds vanaf
8.00 uur mogelijk.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het parkeren is niet kosteloos (valt buiten de
organisatie). Voor het weggaan betaalt u voor een parkeerkaart bij een kassa in de hal.
Vergeet dat niet en help zo mee aan een vlotte doorstroming bij het uitrijden. Op de
website www.radiovlooienmarkt.nl vindt u altijd de laatste informatie.

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.
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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 18e plaats in het klassement met een totaal
van 152 punten (stand per 2 maart 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 andere activiteiten vanuit
Bunschoten ook onze homepage en http://twitter.com/pi4amf).

't GERUIS
't Geruis verschijnt in normale oplage een keer per jaar via e-mail, deze is alleen op aanvraag bij de secretaris op papier verkrijgbaar, 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 2013 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.
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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