nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 135 – mei 2013

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 135 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 10 mei en
andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
MEI - lezing
Vrijdag 10 mei is er een lezing "SDR in praktijk" door Gerard van
Buuren (PA0BUR).
SDR is in een relatief korte tijd in onze hobby binnen geslopen.
Mede door computer, geluidskaarten en steeds snellere ADconverters, wordt het ons steeds makkelijker gemaakt. Gerard
besteedt aandacht aan de ontwikkelingen op SDR-gebied, de
software (Power-SDR), de eisen te stellen aan de PC en toebehoren (Firewire-kaart).
Daarnaast ook de, in de SDR-radio aanwezige, hardware en wat allemaal kan, wat er
allemaal is in te stellen. Dit alles met een demonstratie van een FlexRadio 3000.
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.
JUNI – onderling QSO en BBQ
Vrijdag 14 juni is er vanaf 18.30 uur de afdelings-BBQ op het
clubstation PI4AMF in Bunschoten-Spakenburg (Haarbrug 10-B).
Om een goede en gezellige barbecue te organiseren is het van
groot belang dat u tijdig kenbaar maakt dat u hieraan deel wilt
nemen, dit in verband met de te bestellen vleesschotels en
dranken. Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd van
slechts 12,50 Euro per persoon, waarvoor u een uitgebreide BBQ
en 4 drankjes krijgt. De overige drankjes zijn tegen clubprijzen
verkrijgbaar.
Over het weer hoeft u zich ook geen zorgen te maken, er is droog
weer besteld en bij regen en donder zijn er voldoende voorbereidingen getroffen om u een
gezellige, warme en droge avond te bezorgen. Het meenemen van 1 (betaalde) introducé
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is toegestaan. U opgeven voor de BBQ kan bij onze penningmeester, die tevens verzoekt
om ter bevestiging van uw aanmelding uw bijdrage over te maken.
VELDDAG - 1 en 2 juni is de velddag. Actuele info hierover vindt u op de homepage.

VERSLAG VAN DE LEZING OVER ANTENNES DIE ECHT WERKEN
Henk (PA3ESB), met technische ondersteuning door Gerard
(PA0BUR), namen ons op vrijdag 12 april mee in de technische
antenne-experimenten die zij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. De avond was een aangename mix tussen theorie en
praktijkervaring. De experimenten, soms meerdere jaren lang,
hebben voor beide amateurs geleid tot een antennesituatie
waarbij de kans op een geslaagde verbinding sterk is toegenomen. Uitgebreid werden de toehoorders meegenomen
in de experimenten met toepassing van radialen en de toepassing van geaarde voedingslijnen.
De plaatjes waren duidelijk: met hun toepassing is het mogelijk
om het storingsniveau soms tot wel 3 S-punten naar beneden te
krijgen. Kortom: een avond waarin opgedane ervaringen werden gedeeld en menig
amateur nieuwe ideeën heeft opgedaan om de eigen antennesituatie te verbeteren.
Enige handige links over dit onderwerp zijn:
•
RF-grounding <hier>;
•
Van de grond af <hier>;
•
Experimenten met aard systemen; radialen op de grond en in de lucht <hier>;
•
Serie QEX artikelen over aardingssysteem experimenten <hier>;
•
Montage voorschriften kabels en stekers <hier>.

VR 2013
Op 13 april 2013 werd de 74ste Verenigingsraad gehouden. In Dok Zuid in Apeldoorn
startte de vergadering om 11.00 uur. Na goedkeuring van de notulen, het financieel verslag
en de verslagen van de werkgroepen, zijn de OM’s Sjoerd Ypma (PA0SHY) en Remy
Denker (PA3AGF) door de verenigingsraad benoemd als ‘Lid van Verdienste’. Zij mochten
de daarbij behorende speld, oorkonde en bos bloemen in ontvangst nemen.
Rob Soulier (PA3AXI) gaf toelichting op de stand van zaken rond het praktijkboek. Dit boek
zal komend jaar worden afgerond en gepubliceerd worden. Het boek moet worden gezien
als aanvulling op de examenstof en geeft (nieuwe) amateurs de gelegenheid om kennis te
maken met de praktische zaken die met de hobby te maken hebben. Het boek zal bestaan
uit drie onderdelen, waaronder een zelfbouwdeel.
Ook is stilgestaan bij het VERON-administratiesysteem. Koert Wilmink (PA1KW) vertelde
wat allemaal nog gedaan moet worden, voordat het systeem aan de leden ter beschikking
wordt gesteld.
Na de broodjeslunch was het tijd voor de rede van de voorzitter. Remy (PA3AGF) stond stil
bij het grote belang van al die vrijwilligers die in de vereniging actief zijn. De VERON kent
geen betaalde krachten en slaagt er toch in om als professionele organisatie te opereren.
Dat kan alleen door al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.
De behandeling van de VR-voorstellen was uitgebreid, ook al omdat er 2 amendementen
werden ingebracht, waarvan 1 een amendement op een amendement was. Het voorstel
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van de afdeling Amersfoort (voorstel 5) heeft het niet gehaald, reiskosten voor de Regiobijeenkomst zullen dus vanuit de afdelingen zelf betaald blijven worden. Voor de stemming
op de overige voorstellen verwijs ik gemakshalve door naar het verslag van de VR dat
binnenkort op de website van de VERON zelf geplaatst zal worden.
Rond 16.00 uur was de rondvraag en werd de vergadering gesloten. Als voorlopige datum
voor de volgende VR is 12 april 2014 vastgelegd.

REPEATER PI2AMF WEER IN DE LUCHT
Het nieuwe beleid onbemand frequentiebereik heeft ertoe geleid dat de Amersfoortse
2 meter en 70 cm repeater eind 2012 uitgezet zijn. Aan deze status komt nu gedeeltelijk
een einde: het Agentschap Telecom heeft weer een vergunning voor PI2AMF (de 70 cm
repeater), nu als stadsrepeater, afgegeven, maar wel op een andere frequentie. De nieuwe
frequentie van PI2AMF is FRU07X. Dit betekent ontvangst op 431.7875 en zenden op
430.1875. De afgelopen weken heeft de repeatercommissie de noodzakelijk aanpassingen verricht om de apparatuur naar behoren op de nieuwe frequentie te laten werken.
Sinds vrijdag 3 mei is de omzetter weer in de lucht. Uiteraard horen wij graag vanuit de
regio rapporten over het functioneren van PI2AMF.

RADIOZENDAMATEUR WORDEN? START MET DE CURSUS!
De hobby van een radioamateur heeft heel veel mogelijkheden. Het is een hobby vol
met technische, sociale, sportieve en uitdagende aspecten. Hoe een amateur de hobby
beleeft is heel verschillend. Sommige amateurs beleven de grootste uitdaging aan zelf iets
bouwen, anderen aan het opsporen van ‘verborgen zenders’ in het bos het zgn. vossenjagen. Weer anderen zijn continue op zoek naar nieuwe stations op de meest afgelegen
plekken in de wereld en wat te denken van amateurs die wedstrijden doen om zoveel
mogelijk stations te werken/horen in een bepaalde tijd?
Voordat je zelfstandig een amateurzendontvanger mag bedienen moet je een examen
afleggen. In dit examen wordt je kennis van de techniek en de regels voor het gebruik van
een zender getoetst. Er zijn twee examen niveau’s: de N-machtiging en de F-machtiging.
Zowel de N- als de F-machtiging bieden de radioliefhebber zeer veel mogelijkheden.
Radiozendamateur worden?
Binnen de afdeling Amersfoort zal, bij voldoende aanmelding, vanaf september weer de
cursus radiozendamateur worden gegeven door Jan van Essen (PH7S). Aanmelden kan
vanaf nu. Het e-mailadres van Jan is: j.van.essen (AAN) wxs.nl.
Is leren in klasverband niets voor jou? Overweeg dan eens om online te studeren. De
DLZA (Digitale Leergang ZendAmateurs) is een prima manier om op eigen tempo de
leerstof onder de knie te krijgen en volop te oefenen voor het examen. De opleiding werkt,
de opleiding kent een zeer hoog slagingspercentage. Meer informatie vind je op
www.DLZA.nl.

VOSSENJACHT
In mei is er geen vossenjacht bij de afdeling Amersfoort. Nieuws over de vossenjacht
(foxOring) in juni volgt.
Vossenjachtcommissie Amersfoort (Rob (PA0KEL), Henny, Rient (PA3GXP)
en Maurice (PA3HHT))
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PH600NYK ACTIEF VANAF 27 MAART
Op 27 maart 2013 is het 600 jaar geleden dat de stad Nijkerk
stadsrechten ontving. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit
worden er in Nijkerk diverse activiteiten georganiseerd.
Dit jaar zullen regelmatig de bijzondere roepletters PH600NYK in
de lucht zijn.
De ‘luchtvaartprefix’ PH verwijst hier naar het baken NYK dat tot
enige jaren geleden nabij Nijkerk vliegtuigen naar Schiphol leidde.
Het oude baken lag tussen Putten en Nijkerk op de coördinaten
52N13’55″ en 05E31’34″. Het was een zogenaamde Non
Directional Beacon op de route NYKE. Het zond de letters “NYK” uit op 326 kHz en had
een bereik van 25 NM op een hoogte van 1500 feet. Sinds 1997 komt het baken niet meer
in luchtvaartdocumenten voor.
Vandaag de dag is nabij deze bakenlocatie wel het (virtuele) waypoint NYKER aanwezig
op de coördinaten 52N230278 en 05E528889. (www.opennav.com/waypoint/NL/NYKER).
In de Arkemeenpolder staat nog een ander antennemastje. Dat lijkt op een VHF radiopeiler
(geen zender), zo een die ook rechts naast de kop van de runway 23 van Lelystad Airport
staat. QSL via eQSL, LOTW of bureau.
PS - Eddy (PA0RSM) zoekt van dit baken foto's (pa0rsm (AAN) veron.nl), wie kan hem
hiermee helpen?

RADIOMARKT DE JUTBERG
Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, is er op vakantiedorp "De Jutberg"
in Laag Soeren weer de jaarlijkse radiomarkt. Deze welbekende en
drukbezochte markt kent ruime belangstelling, met verkoop van allerlei
radioamateur gerelateerde spullen en vindt plaats rond het gezellige terras
voor Eeterij de Jutberg. Dit is dé plek om elkaar te ontmoeten. De
radiomarkt is voor het publiek geopend vanaf 8.30 uur tot 15.30 uur. Er is
ruim voldoende gratis parkeergelegenheid en ook de toegang is uiteraard
gratis. Naast kramen vindt ook een kofferbak verkoop plaats. Vanuit de
organisatie hebben wij vernomen dat dit jaar het aantal aanmeldingen
van verkopers weer groter is dan voorgaande jaren. Het belooft dus weer een mooie
radiomarkt te worden.

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.

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.
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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 10e plaats in het klassement met een totaal
van 321 punten (stand per 5 mei 2013). 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.

VAM (VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond)
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, http://www.pi4amf.nl 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 of onze homepage 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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