nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 141 - januari 2014

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 141 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
10 januari en andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

VAN DE VOORZITTER.
Allereerst wil ik u en de uwen, ook namens de andere bestuursleden van de VERON
afdeling Amersfoort, een gezond en mooi jaar toe wensen. Het eerste jaar als voorzitter
van onze mooie afdeling was een rustig jaar en terugkijkende gaat mijn dank uit naar Hilde
(PA3EKW), onze vorige voorzitter, en de ervaren andere mede bestuursleden, waarop ik
altijd kon terugvallen.
Zoals elk jaar waren er hoogte, maar ook dieptepunten. Dieptepunten door het ons
ontvallen van een aantal gewaardeerde mede zend- en luisteramateurs. Onze gedachten
gaan uit naar hen allen met wie wij samen, maar ook individueel, tijd hebben mogen
doorbrengen ook al zochten sommige juist de anonimiteit en rust bij het uitoefenen van
onze radiohobby op. Hoogtepunten waren er gelukkig ook, zoals het behalen van de 3e
plaats met PI4AMF in de PACC 2013 door de puike prestatie van onze contestende leden.
Gaan we dit jaar weer doen mannen! Daarnaast het in de
lucht brengen van PH600NYK (600 jaar Nijkerk) door een
aantal leden waarbij meer dan 5300 QSO’s met amateurs
van over de gehele wereld zijn gemaakt en er 99 DXCC’s
electronisch bevestigd zijn (LOTW en eQSL). Wij zijn
gevraagd als afdeling om voor de viering van 600 jaar
Nijkerk ook een bijdrage aan een van de festiviteiten in
Nijkerk te leveren door het inrichten en bemannen van een
kraam. Ondanks de lokale storing, die het verbindingen
maken beperkte, was dit een succes aangezien er nog voldoende was om het brede
publiek onze hobby te showen en deze zo te promoten (een succes ook door de aandacht
van schrijvende pers en lokale TV)!
Helaas was er, mede door de natte weersomstandigheden, dit jaar geen afdelingsvelddag,
maar dit wordt dit jaar vast weer goed gemaakt! Wel waren er de, zoals gewoonlijk, goed
bezochte jaarlijkse barbecue in Bunschoten, de uitermate interessante lezingen (denk
bijvoorbeeld aan die over de geschiedenis van de militaire communicatie apparatuur), de
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verkoping en kerstavond. Deze afdelingsbijeenkomsten worden gehouden elke tweede
vrijdag van de maand , m.u.v. juli en augustus (zie ook in Electron ‘Komt u ook’).
Ook de VAM-avonden elke maandagavond in Bunschoten zijn een succes, evenals de
CW-cursus door Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM) op donderdagavond ook in
Bunschoten (zie onze homepage voor info). Daarnaast wil ik Maurice (PA3HHT), Rob
(PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP) danken voor het in weer en wind elke keer
organiseren van vossenjachten. Verder Peter (NL5557), de QSL-manager, voor al zijn
werk en speciale dank gaat uit naar Frank (PA3DTX) voor het werk al decennia lang waar
hij met niet nalatende vreugde op de achtergrond voor de afdeling Amersfoort o.a. de
nieuwsflits en internetsite helpt verzorgen. Frank is hiervoor door het afdelingsbestuur eind
vorig jaar benoemd tot amateur van het jaar afdeling Amersfoort (2013). Ik vergeet vast
mensen en neem mij dit niet kwalijk! Ik bedank hierbij iedereen die een bijdrage leverden
aan de afdeling Amersfoort, ook al was het maar een kleine bijdrage zoals het aanwezig
te zijn op bijeenkomsten of activiteiten en hoop dat u dit blijft doen komend jaar.
Ik spreek de wens uit en nodig al diegene uit die dit tot op heden niet deden om in 2014
wel iets voor de afdeling te doen. Schroom niet, wij vangen iedereen met open armen op.
Ook mogen leden met ideeën, initiatieven, wensen of vragen altijd bij ons bestuursleden
aankloppen. Alleen zo kunnen we met elkaar de afdeling levend houden. Tot snel op een
bijeenkomst of activiteit en nogmaals geniet ook in 2014 van onze fantastische radio hobby
en maak er met ons een super jaar van.
Frans (PC2F).

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
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.
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.
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.
FEBRUARI - lezing "C2000” door Harry Heidema (PA3ECH)
Vrijdag 14 februari is er een lezing over "C2000” door Harry (PA3ECH). Deze lezing stond
al heel lang op ons verlanglijstje, we prijzen ons dan ook gelukkig dat we een specialist
binnen onze afdeling hebben die tijd en zin heeft om ons e.e.a. te vertellen over het
C2000-systeem.

VERSLAG KERSTAVOND
Vrijdag 13 december was er weer de jaarlijkse familiebijeenkomst in kerstsfeer van de
afdeling Amersfoort. Na een welkomstwoord door onze voorzitter Frans (PC2F), zette hij
enkele amateurs in het zonnetje die zich in 2013 verdienstelijk hadden gemaakt voor de
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afdeling. Ook dit jaar werd er een afdelingsamateur van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar
was het Frank (PA3DTX) voor het vele werk dat hij achter de schermen voor de afdeling
verricht. Hierna werd de avond voortgezet met een heerlijk koud buffet, enkele rondes
bingo, een paar puzzels en een verloting. Het geheel werd muzikaal omlijst door Jan
(PH7S). Al met al was het weer een zeer gezellige avond en een mooie afsluiting van het
verenigingsjaar 2013.

EA8/PA0BUR QRV VANAF 7 JANUARI 2014
Gerard (PA0BUR) laat ons weten dat hij en zijn XYL vanaf 7 januari tot 9 februari 2014
QRV zal zijn vanaf het Canarisch eiland La Palma. De locatie is het zonnige zuidwesten
van het eiland, niet ver van het dorp Todoque.
Activiteit zal (primair) rond 14.280MHz zijn en er wordt gewerkt met een ICOM-7000. Rond
11.00 uur Nederlandse tijd heb je grote kans hem te horen in de omgeving van genoemde
frequentie.
Gerard hoopt verschillende amateurs uit de afdeling te kunnen werken. Een sked maken is
uiteraard mogelijk: je kan hem daarvoor een email (gerald4270 (AAN) gmail.com) sturen.

VOSSENJACHT
Zondag 12 januari is er een foxOring vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag na
de VERON afdelingbijeenkomst van 10 januari 2014. 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 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.
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 12 januari 2014.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg.

SILENT KEY (IN MEMORIAM)
Op 2 december is op 52-jarige leeftijd overleden ons
afdelingslid

OM EELCO VERKAIK (NL10133)
Eelco was al vele jaren een fervent luisteramateur. Naast het
behalen van diverse awards nam hij succesvol deel aan
verschillende contesten. In 2013 behaalde hij in “onze eigen”
PACC nog de derde plaats in de SWL-klasse single-operator,
all mixed.
Het overlijden van Eelco kwam voor hem niet onverwacht. De regie over zijn
uitvaart heeft hij dan ook grotendeels in eigen handen kunnen houden. Hoe
intens Eelco de radiohobby beleefde blijkt wel uit de keuzes die hij hierin heeft
gemaakt: Eelco wilde worden gecremeerd en heeft samen met zijn vrouw zijn
urn en herdenkingsnis uitgekozen, maar ook bepaald wat erin zijn nis moest
komen: zijn koptelefoon en zijn laatst gewonnen prijs, het blauwe bekertje van de
PACC-contest.
We verliezen met Eelco een echte radio-amateur. Onze gedachten gaan uit naar
zijn vrouw en naaste familie.
Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (a03),
Frans de Bles (PC2F), voorzitter
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DXCC VOOR PH600NYK
In de eerste helft van 2013 zijn diverse amateurs uit onze regio actief geweest met de
speciale roepletters PH600NYK. De speciale call was ter gelegenheid van de festiviteiten
rond het 600-jarige bestaan van stadsrechten in Nijkerk.
In december ontvingen we via LotW de QSL van de Taiwanese OM Tim Huang (BX2ADE),
die daarmee zorgde voor de 100ste via LotW bevestigde entiteit voor PH600NYK.

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 14e plaats in het klassement met een totaal
van 715 punten (eindstand 2013).
Met slechts 25 verbindingen in een contest behaal je al een punt voor de afdelingscompetitie. Op www.afdelings-competitie.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?

DEELNAME PI4AMF AAN PACC 2014
Ook dit jaar heeft Frans (PC2F) zich opgeworpen als organisator van het in groepsverband
deelnemen aan de PACC. Het clubstation PI4AMF in Bunschoten is uiteraard de plaats
van waaruit we de ether gaan opluisteren met onze CQ's. De PACC vind dit jaar plaats op
zaterdag 8 en zondag 9 februari 2014.
Alle voorstellen om antennes bij te plaatsen zijn welkom onder de voorwaarde dat men
deze zelf plaatst en verwijderd.
Geef jezelf op voor deelname bij Frans, zijn e-mail adres is pc2f (AAN) veron.nl!

REPEATERLIJST BAOFENG UV-5R
U kunt hier een repeaterlijst downloaden voor de Baofeng UV-5R. Deze lijst is gemaakt
met het gratis programma Chirp, waarmee diverse radio´s geprogrammeerd kunnen
worden. Het programma werkt op Microsoft-, Apple- en Linux-besturingssystemen als
Fedora en Ubuntu en
als dat niet gaat of wenselijk is, kan men zelfs gebruik maken van een z.g. Live-CD.
De lijst is beperkt tot de 2 m en 70 cm repeaters in Nederland. Verbeteringen of wijzigingen
zijn zeer welkom en kunt u doorgeven aan pd0raf (AAN) hotmail.com, daar helpt u andere
UV-5R gebruikers weer mee.
Raphael(PD0RAF)

INSCHRIJVINGEN YOUNGSTERS ON THE AIR FINLAND
In de zomer van 2014 zal van 15-22 juli Youngsters On The Air in Finland plaatsvinden. Dit
is in opvolging van voorgaande evenementen in Roemenië, Nederland/België en Estland.
Gedurende deze week zullen 15 teams uit verschillende Europese landen deelnemen. Een
team bestaat uit 4 zendamateurs en/of luisteramateurs tussen de 15-25 jaar en een
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teamleider. In de week zijn er diverse activiteiten die in het teken van radio amateurisme
staan zoals: contesten, presentaties, bezoeken van o.a. radio stations, ARDF en nog veel
meer. Locatie van het evenement is Virrat in Finland. De YOTA-website geeft een indruk
van wat je van deze week kan verwachten.
Kosten: deelnemers betalen een deel van de reiskosten plus €50 deelnemerskosten (de
vergoeding van de reiskosten is afhankelijk van de reisafstand, te berekenen met een
formule van de Europese Commissie). Het grootste deel zal gefinancierd worden door het
Erasmus+ programma van de Europese Commissie, zoals accommodatie, activiteiten en
eten.
Wil je deelnemen aan dit evenement stuur dan een mail met motivatie, waarin je duidelijk
aangeeft waarom we jou moeten meenemen, naar Lisa Leenders (PA2LS), email pa2ls
(AAN) veron.nl.
Teamleiders kunnen zich ook aanmelden, zij mogen ouder dan 25 jaar zijn.

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.

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 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.
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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