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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 139 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van   
8 november en andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
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 gebruikt  
(en waarvan u denkt, dat een andere amateur het nog kan ge-
bruiken) uit te zoeken en mee te nemen naar deze avond. Om de 
verkoping vlot te laten lopen, vragen wij u om u aan de volgende 
regels te houden:  
 

1. op alles wat wordt aangeboden moet staan wie de eigenaar is, of het functioneert 
en wat de minimumprijs is; 

2. van de verkoopprijs gaat 10% naar de clubkas, houdt hier rekening mee bij het 
vaststellen van de minimumprijs; 

3. eenmaal verkochte spullen kunnen niet opnieuw worden aangeboden; 
4. alles (zowel verkocht, als niet verkocht) moet na afloop van de verkoping worden 

meegenomen door de (nieuwe) eigenaar.  
 
Onze veilingmeester bepaalt voor de verkoping welke kavels er onder de hamer komen. 
Wij hopen op deze avond veel courante radioamateur artikelen te zien.  
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. 
 
DECEMBER - kerstbijeenkomst 
Vrijdag 13 december is er de jaarlijkse familieavond in kerstsfeer. Graag nodigen wij u en 
uw partner uit om het jaar feestelijk met ons af te sluiten. Wij zorgen voor een hapje en een 
drankje en voor het nodige vermaak.   
 

nieuwsflits 
VERON-A03-Amersfoort - nummer 139 - november 2013 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/sporthalzielhorst.jpg
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VERSLAG LEZING OKTOBER 
De avond werd geopend door onze voorzitter met enkele huishoudelijke mededelingen. 
Hierna gaf hij het woord aan Richard (PD0HVW), lid van de Surplus Radio Society, die 
deze avond een lezing verzorgde over "100 jaar Militaire Radio". Hij had hiervoor samen 
met Jos (PD0ECM) een leuke presentatie meegenomen van wat wij nu surplus noemen. 
Voor de pauze behandelde hij de ontwikkeling van de militaire radio tot en met de Tweede 
Wereldoorlog dit aan de hand van lichtbeelden. Hierbij passeerde soms apparatuur waar 
we het begrip "portable" echt met een korreltje zout moesten nemen. 
Net voor de pauze liet hij nog enkele opnames zien die hij had gemaakt tijdens de "War 
and Peace Revival 2013". Een grote meeting met liefhebbers van militaire spullen uit de 
Eerste Wereldoorlog tot heden die jaarlijks plaats vindt in Engeland. 
Na de pauze vertelde hij iets over de militaire radio na de Tweede Wereldoorlog tot heden, 
het stukje wat wij als surplus kennen en liet hij enige plaatjes zien van veel gebruikte 
legerantennes. 
Al met al een zeer interessante lezing die beloond werd met een daverend applaus. 
 

 
 
 
VOSSENJACHT 
Zondag 10 november is er een vossenjacht op 2 meter (spoetnik), dat is de eerste zondag 
na de VERON afdelingbijeenkomst van 8 november 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 
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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, 
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.  
 
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 10 november 2013. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg. 

        
 
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 16e plaats in het klassement met een totaal 
van 580 punten (stand per 1 november 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? 
 
 
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. 
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CONTESTEN VANAF DE ANDERE KANT VAN DE GROTE PLAS 
In het weekend van 19 en 20 oktober was er de Work All Germany-contest. Een 
radiowedstrijd van 24 uur met de bedoeling om zo veel mogelijk stations in Duitsland te 
werken. Een goede gelegenheid om vanuit Florida eens wat punten weg te geven aan de 
amateurs bij onze oosterburen. 
De contest begint op zaterdag om 15.00 uur UTC. Het is dan in Nederland 17.00 uur en  
in Florida 11.00 uur. Een goede tijd om te beginnen, omdat de hogere banden richting 
Europa dan al lekker open zijn en open waren ze. Vooral 10 meter was een feest. Met de 
Force 12 XR5 (5 banden, 10 elementen waarvan 2 voor 10 m) was het lekker doortanken. 
Na anderhalf uur was het aanbod op 10 meter zo’n beetje op. Zowel op het “CQ WAG 
AJ4YX Contest” als het “search en pounche” kwamen weinig nieuwe stations meer. Snel 
door naar 15 m. Ook daar kon gedurende anderhalf uur lekker gewerkt worden en de 
nodige stations in het log gezet worden. 
Dan eerst maar even de contest onderbreken: tijd om boodschappen te doen. Aangezien 
de dichtstbijzijnde grootgrutter een half uur rijden is mis je dan best wat tijd (en dus 
stations) in een contest, maar goed ook de inwendige mens moet verzorgd worden en 
zonder boodschappen lukt dat niet. Boodschappen doen is dus goed voor een contester. 
(Of moet ik gewoon eerlijk toegeven dat ik slecht voorbereid was? Dat laatste is namelijk 
gewoon het geval: ik hoorde pas een half uur voor de start van de contest tijdens een QSO 
met een station in DL-land dat de WAG dit weekend zou zijn…). 
Effin… na het boodschappen doen was het tijd om op 20 meter contacten in het log te 
zetten. Ook daar weer een prima aanbod van stations. Rond middernacht (in Europa  
dan) kwamen de condities op 40 meter op. Met de Force 12 420/340 (3 elementen voor  
40 meter) lukt het prima om verbindingen op 40 meter te maken. Toch merk je dat alleen 
de grote stations aandacht besteden aan deze band. Veel Duitse stations laten hier punten 
liggen, omdat ze al QSY naar 80 meter zijn gegaan. Begrijpelijk, omdat er op de korte 
afstand meer stations te werken zijn, maar de DX (en dus de multipliers) laten ze aan de 
neus voorbij gaan. Jammer! 
Voor 80 meter heb ik een eenvoudige homemade sloper hangen. De signalen op 80 waren 
in de richting van Duitsland helaas niet denderend. Tijd dus om ook in Florida het licht in 
de shack uit te doen, de XYL (en mezelf) te verwennen met een cocktail en samen te gaan 
genieten van een heerlijke zwoele (na-) zomeravond in de tuin. 
Op zondagochtend lekker uitslapen en om een uur of 10 lokale tijd nog even naar de shack 
voor het laatste uurtje van de contest. Dat is dan 14 uur nadat het licht in de shack uit was 
gedaan. Dat geeft wel aan hoe ‘serieus’ aan de contest is deelgenomen, hi. Op 
zondagmorgen op 10 m en 15 m nog een aantal nieuwe stations gelogd en dan is de con-
test over. De “ruhe” keert terug op de banden en het cabrillo-log met de bijna 400 QSO’s 
gaan per e-mail naar de contestmanager. 
Nagenietend van de contest denk ik: “De volgende keer maar eens een PACC doen vanaf 
hier.” 
 
73, Gert AJ4YX | PA2LO 
 
 
BLACK TROUSERS HAMRADIO EVENT 2013 AFGELAST 
Wegens gebrek aan belangstelling is het Black Trousers HamRadio Event 2013 van 25  
en  26 oktober niet doorgegaan. Er waren zegge en schrijven 3 aanmeldingen binnen-
gekomen, welke ook op verschillende dagdelen aanwezig zouden zijn. Er was gezocht 
naar een alternatieve locatie en deze was ook gevonden, echter het JOTA-evenement  
had zijn/haar krachten al gevergd van het thuisfront van de radioamateurs en ook was er 
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op 2 november de dag van de radioamateur. Om niet iedereen teleur te stellen heb ik 
alvast een datum vastgesteld voor het BTHRE 2014. Dit zal zijn op vrijdag 6 en zaterdag   
7 juni op het oude vertrouwde adres aan de Platanenstraat in Zwartebroek. Ik hoop een 
ieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Andries (PE1NGM)   
 
 
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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