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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 140 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van   
13 december en andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
DECEMBER – kerstbijeenkomst 

Op vrijdag 13 december heeft u geluk! Er is 
dan namelijk weer 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.  

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. 
 
JANUARI – nieuwjaarsreceptie en eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen 
Vrijdag 10 januari bieden wij u uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over 
te brengen. Ook worden tijdens deze avond eventuele ingediende afdelingsvoorstellen 
voor de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden, behandeld. De voorstellen 
moeten voor 1 januari zijn ingediend bij onze secretaris. Zijn er dus zaken waarvoor u 
aandacht wilt vragen tijdens de VR, dan is dit de uitgelezen kans om van u te laten horen!  
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en 
halen van uw QSL-kaarten.   
 
 
VERSLAG VERKOPING NOVEMBER 
De verenigingsavond van november werd gevuld door de jaarlijkse verkoping. Onze 
voorzitter opende deze avond met enige huishoudelijke mededelingen. De veilingmeester 
Koos (PA3BJV) wist de bezoekers, die massaal aanwezig waren, te verleiden om de 
nodige euro’s uit te geven. Het aanbod, wat dit jaar minder was dan andere jaren, was 
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zeer divers, van waterkoker tot een prachtige kortegolfontvanger die voor een paar tientjes 
van eigenaar verwisselde.  
Al met al weer een geslaagde avond.  
 

 
 
 
VOSSENJACHT 
Zondag 15 december is er een vossenjacht op 80 meter (Piet Wakker snertjacht), dat is de 
eerste zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 13 december 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 om 13.00 uur, maximale looptijd/zoektijd 2 uur. Het te 
lopen traject is goed begaanbaar. Ook is het een jacht geschikt voor beginnende vossen-
jagers. 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 soep.  
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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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 15 december 2013. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg. 

 
        
VOORSTELLEN VOOR DE 75ste VERENIGINGSRAAD 2014  
In april zal de 75ste VERON Verenigingsraad (VR) worden gehouden. Tot eind januari a.s. 
kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VR indienen, dat kunnen onderwerpen van 
allerlei aard zijn. Voorstellen met uw onderbouwing kunnen tot 1 januari 2014 schriftelijk of 
per e-mail worden ingediend bij onze secretaris. Over deze voorstellen kunnen we dan 
tijdens de verenigingsavond van 10 januari a.s. stemmen en tijdig bij het HB indienen. 
 
 
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 afdelings-
competitie is het doorgeven van het aantal gemaakte verbindingen voldoende. 
Graag wil ik de stand van de afdelingscompetitie van de VERON laten zien. Daarbij 
meteen vermelden dat ieder lid van onze afdeling mee kan doen en zijn resultaten van  
een contest eenvoudig kan doorsturen. Mocht je er niet uit komen hoe het een en ander 
werkt kun je me altijd een mail sturen!  
 

Afdelingsresultaat in de VERON-afdelingscompetitie  
1. PB0ACU 161 23,1 % 
2. PA0RBA 110 15,8 % 
3. PI4AMF 104 14,9 % 
4. PA2LO 65 9,3 % 
5. PA3GRM 62 8,9 % 
6. PA3EYC 50 7,1 % 
7. PH600NYK 49 7,0 % 
8. PD2J 34 4,8 % 
9. PA1RBZ 22 3,1 % 
10. PC2F 18 2,5 % 
11. PD0WVD 12 1,7 % 
12. PA0RSM 4 0,5 % 
13. PC3M 4 0,5 % 
Totaal score: 695  
 

De afdeling Amersfoort staat dankzij hun opgave op dit moment op de 12e plaats in het 
klassement met een totaal van 695 punten (stand per 29 november 2013).  
Met slechts 25 verbindingen in een contest behaal je al een punt voor de afdelings-
competitie. 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. Doe jij ook mee? 
 
Willem (PD0WVD), e-mail: pd0wvd (AAN) veron.nl 
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MAARTEN PJ7/PA3EYC/P OP ST. MAARTEN 
Mijn eerste verbindingen vanuit een zonnig St. Maarten (NA-105) zijn gemaakt tijdens mijn 
tweewekelijks verblijf in november. Onder dit artikeltje zie je mijn “shack” met blik op de 
oceaan met diverse Caribische eilanden in het zicht, zoals St. Bart, Saba en St. Eustatius. 
Mijn KX3 op 8 watt werd gevoed vanuit twee LiPo batterypacks. Een draad hing vanaf het 
balkon naar beneden in de tuin, als logprogramma gebruikte ik N1MM met de WinKey van 
K1EL. Eerst met de magnetische loop geprobeerd verbindingen te maken, maar er zal wel 
teveel staal in het balkon verwerkt zijn waar de loop onder stond, want ik had wel goede 
ontvangst, maar na diverse CQ’s was er nog geen melding te zien op RBN. Dus daarom 
maar de draad direct aan de KX3. De interne tuner heeft er geen problemen mee en dat 
ging veel beter. 
Antenne hing goed voor Europa. Op 15 ging het als een trein, maar na de lunch reageerde 
Europa niet meer op 15, daarom werd even naar 17 m verhuist en daar o.a. een QSO met 
Tijmen (PA3GRM) gemaakt. Later heb ik het ook nog op 20 geprobeerd.  
Uiteraard wordt ter bevestiging van de verbindingen een mooie QSL-kaart gemaakt. 
 
Maarten (PA3EYC) 
 

 
 
 
VERSLAG REGIOBIJEENKOMST 11 NOVEMBER IN APELDOORN 
- Het HB vroeg (nogmaals) aandacht voor de vacatures, met name bij de redactie van het 
Electron. Ook is op dit moment nog geen nieuwe crew beschikbaar voor PI4AA. Het zou 
maar zo kunnen dat na 1 januari de uitzendingen van de verenigingszender hiermee 
komen te vervallen. 
- Binnen de regiovergadering werd uitgebreid gesproken over de toekomst van de VERON: 
wat is er voor nodig om onze hobby en de vereniging onder de aandacht te houden. Door 
de deelnemers werden verschillende ideeën aangedragen.  
Met de input vanuit onze regiovergadering en de overige vergaderingen zal het HB verder 
'plan de campagne' maken. Namens het HB waren aanwezig: Bram van den Berg en de 
algemeen penningmeester Peter de Bruijn. Onze afdeling werd vertegenwoordigd door 
Frans (PC2F) en ondergetekende. 
 
Gert (PA2LO) 
 
 
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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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). 
 
 
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. 
 
 
'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. 
 
 

 
 

 
HET BESTUUR VAN DE AFDELING AMERSFOORT 

WENST U EN DE UWEN PRETTIGE KERSTDAGEN EN 
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 

 
 

 
 
 
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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