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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 138 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 11 oktober 
en andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
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 Radio-
communicatie. Ongetwijfeld wordt er ook stilgestaan bij al  
die apparatuur die wij inmiddels als Surplus kennen.   
Het adres voor de afdelingsbijeenkomst is: Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3,  Amers-
foort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst). 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
 
NOVEMBER – verkoping  
Vrijdag 8 november is er een verkoping van courante radio-amateurspullen. U kunt dus 
vast beginnen om uw shack of hobbyruimte op te ruimen en spullen die u niet meer ge-
bruikt (en waarvan u denkt, dat een andere amateur het nog kan gebruiken) uit te zoeken 
en mee te nemen naar deze avond. Wij hopen op deze avond veel courante radio-amateur 
artikelen te zien.   
 
 
BIJEENKOMST VAN SEPTEMBER GEMIST? 
De eerste avond van het nieuwe seizoen begint helaas met triest nieuws: onze voorzitter, 
Frans (PC2F), meldt het overlijden van Antoon Oostveen (PA1OVN).  
Daarna volgen de huishoudelijke mededelingen en de activiteiten die op stapel staan: de 
ballonvossenjacht, de jacht in Drenthe, de F- en morsecursus die weer van start zijn 
gegaan (u kunt nog meedoen). Kortom… er is weer voldoende te doen. Voor wie de 
handen uit de mouwen wil steken is er binnen de VERON ook voldoende te doen: 
bijvoorbeeld in de PR-commissie. Kijk voor de vacatures in het Electron van afgelopen 
maand! Ook wordt gevraagd om input voor de komende regiobijeenkomst. Het HB wil 
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graag weten hoe de leden de vereniging in 2030 zien, in welke richting moet de vereniging 
zich bewegen? Graag ontvangt het afdelingsbestuur hiervoor input van de leden. Stuur uw 
mening/visie aan uw secretaris. De contactgegevens vindt u elders op dit nummer. 
De avond zelf bestond uit twee delen: in het deel voor de pauze nam Frans (PC2F) ons 
mee in de activiteiten van de vereniging tijdens het festival Nijkerk 600 jaar. De afdeling 
was daar vertegenwoordigd met een stand en had een leuke en leerzame dag. Daarna 
was het de beurt aan Koos (PA3BJV) die lichtbeelden vertoonde van radio-activiteit tijdens 
de Molendag (in Ermelo, Nijkerk en bij Appel), de vakantie waarin een bezoek aan HAM 
Radio Friedrichshaven niet mocht ontbreken, het DNAT in Bad Bentheim en natuurlijk  
ook het VERON Pinksterkamp. Tijdens het tweede deel van de avond werd een video die 
Henk (PA1HT) had opgenomen van een tv-programma van de NDR en vanuit de collectie 
van Wim Beekman (PA3AGZ) (SK) een DVD vertoond. Ditmaal was het de DXpeditie naar 
Scarborough Reef (BS7H) in 2007. Zeer indrukwekkend dat vanaf deze unieke locatie 
(slechts een paar rotsen) een nieuwe DXCC werd geactiveerd. De OM’s die deel hebben 
genomen aan deze activering verdienen ons diep respect! 
Een geslaagde avond! 
 
 
VOSSENJACHT 
Zondag 13 oktober is er een vossenjacht op 80 meter (spoetnik), dat is de eerste zondag 
na de VERON afdelingbijeenkomst van 11 oktober 2013. Ook niet leden, maar radio 
geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom. 
De start voor deze jacht zal zijn op een parkeerplaats aan de Treekerweg. Let op alleen te 
bereiken via N227. Route beschrijving: Via A28: Neem afslag 5, richting Doorn is de N227 
(Doornseweg) op kruispunt bij ¹) Pannenkoekenhuis Bergzicht, hier tegenover de weg in 
rijden en na ca. 40 meter links af is de Parkeerplaats. Dit is, i.v.m. beschikbaarheid van 
plaatsen voor auto’s, de 1e P-plaats. Kaartcoördinaten 52° 5’35.47”N en 5°21’45.13”O. 
Via A12 vanuit Utrecht afslag 21 Maarn, richting Amersfoort is de N227 na 2.8 km ¹) 
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 m 
¹) rechtsaf. 
Voor de start moet de naam, call of nl-nummer op de startkaart worden gezet. Aanmelden/ 
inschrijven vanaf 12.30 uur, start tussen 13.00–13.30 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 80-meterband ontvanger met goede batterij, 
liniaal en kompas mee brengen. Enkele ontvangers zijn beschikbaar voor wie 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 windsterkte ≥ 9 Beaufort of meer 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), GSM 06–22515383.  
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SILENT KEY (IN MEMORIAM)
 

Op 24 juli 2013 is op 70-jarige leeftijd, ten gevolge van een 
tragisch ongeval, overleden 
 

OM ANTOON OOSTVEEN (PA1OVN - ex 
PA3FWR) 
 
Antoon was binnen de afdeling Amersfoort vele jaren de 
specialist op het gebied van computers. Wij konden, al in 
de tijd dat computers voor velen nog iets nieuws was, bij 
hem terecht met onze vragen over besturingsystemen, 
packet-radio en later met onze vragen over dat nieuwe 
medium dat ‘internet’ heette. Verscheiden malen heeft 
Antoon op zaterdagochtend ten behoeve van de leden van 
de afdeling cursus in deze materie gegeven. Dat gebeurde 

dan in zijn vertrouwde klaslokaal, op de school waar hij in zijn dagelijks leven les 
gaf. Binnen de afdeling herinneren we ons Antoon als een warm mens met 
aandacht voor de mens en techniek. Een bekwame maar stille werker die niet 
graag op de voorgrond trad. Als blijk van waardering voor zijn werk binnen de 
afdeling werd Antoon in 1993 uitgeroepen tot ‘afdelingsamateur van het jaar’. 
De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk. Slechts twee weken voor zijn over-
lijden was Antoon echter beter en gezond verklaard. Hij was vreselijk blij en trots 
dat hij mee kon wandelen met de Strandzesdaagse. Door een noodlottig ongeluk 
werd het zijn laatste wandeling. 
Met het overlijden van Antoon verliezen wij een gewaardeerde OM. Antoon laat 
een vrouw en twee zonen (47 en 45 jaar) met kleinkinderen achter. Wij wensen  
de familie veel sterkte toe. 
 
Namens bestuur en leden VERON Amersfoort 
Frans de Bles (PC2F), voorzitter

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 radio-vossenjacht op zondag 13 oktober 2013. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg. 

        
 

 
 
 
RON DE VRIES (PA3DAM) WINNAAR BALLONVOSSENJACHT 2013 
Zondag 15 september ontving ons Amersfoortse lid Ron (PA3DAM) samen met zijn jacht-
team Berrie Schuurhuis (PB4PT) en Peter en Anne, rond 15.30 de hoofdprijs uit handen 
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van Mischa van Santen (PA1OKZ) voor het als eerste vinden van de ballon van de jaar-
lijkse ballonvossenjacht. 
 

Hoe win je een ballon- 
vossenjacht? 
Heeft u zich wel eens afgevraagd 
hoe het kan dat als Ron en zijn 
team meedoen aan de ballon-
vossenjacht er zij telkens in slagen 
met een beker thuis te komen? 
Hoe is het toch mogelijk dat deze 
HAM´s ergens naartoe rijden, 

buiten gaan staan met twee uitgestrekte armen, waar vervolgens de radiosonde in land? 
Dan na 15 minuten de organisatie opbellen om te vragen of ze nog van plan zijn te komen, 
of dat ze de beker via de post krijgen opgestuurd?  
Jager Berrie Schuurhuis (PB4PT) doet op zijn website een boekje open over de gebruikte 
methode van hun succesvolle jachten. Daar onthullen zij gebruik te maken van een 
berekeningsmodel met de afkorting GFS en die is terug te vinden op de site van een 
Universiteit in Wyoming (VS). Kijk op de de site (http://sapadappa.nl/bvj2013.htm) van 
Berrie voor foto´s, plaatjes en diepgaande informatie. 
 
 
NAFRAS NAJAARSCONTEST 2013 
De jaarlijkse NAFRAS contest bestaat uit twee delen, een voorjaars- en een najaars-
contest. Hieraan kan iedereen deelnemen, zowel zend- als luisteramateurs. 
De resultaten van beide contesten worden bij elkaar opgeteld en dat is bepalend voor het 
eindklassement. Het eerste deel van de contest is inmiddels al geweest, Dit was de 
voorjaarscontest op 15 mei 2013. 
De najaarscontest wordt gehouden op woensdag 16 oktober vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur 
lokale tijd. De contest vindt plaats in de 2 meter band in FM in het gedeelte 145.225 MHz. 
tot en met 145.575 MHz. Het clubstation PI4NAF zal gedurende de contest actief zijn op 
145.450 MHz. Het clubstation wordt die avond bemand door 3 operators. 
Kijk voor het contestreglement op onze website: http://www.nafras.nl. Het bestuur wenst 
alle deelnemers aan de contest veel succes toe. 
 
Cees (PB9CV), NAFRAS 261 (secretaris) 
 
 
AFDELINGSCOMPETITIE  
De afdelingscompetitie heeft als doel het stimuleren van deelname aan HF-contesten (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  meer dan 
10 individuele amateurs scores door voor de afdelingscompetitie. De afdeling Amersfoort 
staat dankzij hun opgave op dit moment op de 13e plaats in het klassement met een totaal 
van 536 punten (stand per 2 oktober 2013). Met slechts 25 verbindingen in een contest 
behaal je al een punt voor de afdelingscompetitie. Op www.afdelingscompetitie.nl vind je 
alle informatie. Je verdient al een punt voor de afdeling door in een contest 25 QSO’s te 
maken. Doet u ook mee? 
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REGIONALE BIJEENKOMST 
Op maandag 11 november gaan enkele afgevaardigden van onze afdeling naar de Regio-
nale Bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van informatie tussen 
afdelingen en Hoofdbestuur in beide richtingen en tussen afdelingen onderling.  
Een van de onderwerpen deze avond is dat het HB graag wil weten hoe de leden de 
vereniging in 2030 zien: in welke richting moet de vereniging zich bewegen?  
Graag ontvangt het afdelingsbestuur hiervoor input van de leden, maar ook andere zaken 
kunnen wij hier naar voren brengen. Stuur uw mening/visie/vraag aan onze secretaris. 
 
 
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. 
 
 
't GERUIS 
't Geruis verschijnt in normale oplage een keer per jaar via e-mail, deze is alleen op aan-
vraag 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 met video’s en tijdschriften. 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. 
 
 
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". 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/alginfo2013.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
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