nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 137 - september 2013

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 137 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 13 september en andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
SEPTEMBER - onderling QSO en vakantielichtbeelden
Vrijdag 13 september is de eerste bijeenkomst na de vakantiestop, zoals gebruikelijk is er dan onderling QSO en eventueel
vakantielichtbeelden (bv via een usb-stick).
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.
OKTOBER - lezing "100 jaar Militaire Radio"
Vrijdag 11 oktober is er een lezing over "100 jaar Militaire Radio" door Richard Arentz
(PD0HVW) - (PI4SRS). Als een van de operators van PI4SRS zal Richard (PD0HVW) ons
wegwijs maken in de professionele wereld van de Militaire Radiocommunicatie.
Ongetwijfeld wordt er ook stilgestaan bij al die apparatuur die wij inmiddels als Surplus
kennen.

GESLAAGDE BBQ EIND VERENIGINGSSEIZOEN
Op 14 juni werd de traditionele verenigingsbarbeque gehouden. Ook dit jaar mochten we
weer van de gastvrijheid van het clubstation PI4AMF gebruikmaken. Al vroeg in de middag
werd de tent opgezet en de stoelen en tafels klaargezet. Altijd een heel karwei, maar de
vereniging kan altijd rekenen op bepaalde mensen. Bedankt voor de perfecte voorbereiding mannen!
Rond 18.00 uur kwamen de eerste gasten. In totaal mochten we deze avond een kleine
30 bezoekers verwelkomen. De slager had weer goed zijn best gedaan en de bezoekers
lieten zich de karbonades, hamburgers, saté en worsten prima smaken. Om 21.00 uur
waren we door de voorraad vlees, stokbrood en saté-saus heen. Ook de verse fruitsalade
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die Henny (de XYL van Rient (PA3GXP)) had gemaakt ging erin als zoete koek. De koffie
en gevulde koeken gingen er als afsluiting nog maar moeizaam in.
Een gezellige avond vol onderling QSO. De avond vloog voorbij. Volgens mij hebben alle
bezoekers genoten. De enige die het allemaal wat minder vond was de weegschaal de
volgende ochtend…
Eddy (PA0RSM)

VOSSENJACHT
In september is er geen vossenjacht bij de afdeling Amersfoort.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort

AFDELING MET STAND AANWEZIG OP FESTIVAL NIJKERK
Op zaterdag 6 juli was de afdeling met
een stand aanwezig op het plein midden
in het centrum van Nijkerk ter gelegenheid van het 600-jarig jubileum van de
stadsrechten.
Onder een stralende zon is rond 10 uur in
de ochtend de stand ingericht op het Plein
in hartje Nijkerk. De organisatie had ons
speciaal op de wandelroute naar een van
de hoofdpodiums gesitueerd. Dat bleek
een goede formule. We hebben dan ook
veel geïnteresseerde mensen op de stand
mogen ontvangen met een praatje en een
aantal van hen naar huis kunnen sturen
met een VERON-goodiebag.
De demonstratie van kortegolf amateurradio verbindingen kon helaas niet doorgaan. Dit
vanwege het zeer hoge storingsniveau in de Nijkerkse binnenstad, maar we konden de
bezoeker wel laten ervaren dat telegrafiesignalen zich wel voldoende onderscheidde van
de storing.
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Aan de lokale radioreporter van Nfm hebben we
live in hun uitzending verslag kunnen doen dat
we in de afgelopen weken bijna 5000 verbindingen met circa 90 landen hebben gemaakt.
Ook de DARES-noodset kreeg de nodige aandacht. Naast de locale radio van Nijkerk was
ook Omroep Gelderland geïnteresseerd in onze
stand en hobby en kwam ‘even op de koffie’ of
moeten we zeggen cola? Behalve deze radioaandacht vond er ‘s ochtends ook nog een
uitgebreid gesprek plaats met een reporter van
De Stentor. Kortom: het VERON Amersfoort
‘promotieteam’ heeft haar best gedaan om te
laten zien wat voor leuke, veelzijdige en nuttige hobby we hebben.

PA6DOF ACTIEF OP MONUMENTENDAG 2013
Op zaterdag 14 september is het open monumentendag en ook als zendamateurs zijn wij
dan actief. U kunt op deze dag kennis komen maken met onze radiohobby. Tevens kunt u
wanneer u wilt zelf een verbinding proberen te maken met andere zendamateurs onder de
deskundige begeleiding van de aanwezige gelicentieerde radiozendamateurs.
Diverse verschillende communicatievormen, zoals spraak en digitale communicatie, zullen
worden gedemonstreerd. Tevens kunt u bijvoorbeeld kennismaken met de mogelijkheden
van amateurtelevisie en radiocommunicatie gekoppeld aan de computer.
Wij zijn aanwezig bij de molen 'Den Olden Florus' te Terschuur. Dit is één van de oudste
korenmolens van Europa en de molenaar is altijd bereidt om u de geschiedenis van de
molen te vertellen.
Het adres waar dit alles plaatsvindt is: Stoutenburgerweg 20 te Terschuur.
Kijkt u ook even op www.denoldenflorus.nl/ bij evenementen voor wat er allemaal te
beleven valt.
Ook u bent hartelijk welkom.

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
nog. Het e-mailadres van Jan is: j.van.essen (AAN) wxs.nl.
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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.

AFDELINGSCOMPETITIE - STAND VAN ZAKEN
Binnen de afdeling Amersfoort zijn verschillende amateurs actief binnen de VERON
Afdelingscompetitie, welke als doel heeft het stimuleren van deelname aan HF-contesten
(160 t/m 10 meter).
We zien de afgelopen jaren een stijgende lijn aan deelnemers en dat zien we ook terug in
de tussenstand. Op dit moment staat afdeling Amersfoort op de 12e plaats. Waarschijnlijk
zit een top 10 plaats er dit jaar nog niet in, maar volgend seizoen wellicht wel; een aantal
deelnemers heeft aangegeven volgend jaar (nog) actiever mee te doen aan contesten.
Roel (PB0ACU) voert binnen de afdeling Amersfoort de ranglijst aan: bijna een kwart van
alle punten zijn aan hem te danken.
Afdelingsresultaat VERON AMERSFOORT
1.
PB0ACU
110
22.4 %
2.
PI4AMF
86
17.5 %
3.
PA0RBA
84
17.1 %
4.
PH600NYK
49
10.0 %
5.
PA2LO
46
9.4 %
6.
PA3GRM
34
6.9 %
7.
PA3EYC
24
4.9 %
8.
PD2J
23
4.7 %
9.
PA1RBZ
12
2.4 %
10.
PC2F
10
2.0 %
11.
PD0WVD
5
1.0 %
12.
PA0RSM
4
0.8 %
13.
PC3M
4
0.8 %
Totaal score:
491
Ook meedoen met de afdelingscompetitie? Op www.afdelingscompetitie.nl vindt je alle
informatie. Je verdient al een punt voor de afdeling door in een contest 25 QSO’s te
maken. Doet u ook mee?

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).

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.
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'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.

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.

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).

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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