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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 142 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van   
14 februari en andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
FEBRUARI  - "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. 
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. 
 
MAART  - huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen 
Het bestuur nodigt u vrijdag 14 maart uit om op deze avond uw stem te laten horen. 
De vergadering begint om 20.00 uur en is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden 
en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden. Ook dit jaar wordt er voor deze 
vergadering geen persoonlijke (papieren) uitnodiging verzonden. Leden die zich hebben 
aangemeld voor de digitale nieuwsflits ontvangen de uitnodiging en vergaderstukken een 
week voor de bijeenkomst per e-mail. Daarnaast zijn op de avond zelf de documenten op 
papier in de zaal aanwezig. Afdelingsleden die de documenten vóór de vergadering toch 
op papier willen ontvangen kunnen hierover contact opnemen met de afdelingssecretaris.   
 
 
VERSLAG VAN GOED BEZOCHTE NIEUWJAARSRECEPTIE 
De voorzitter opende de avond met een ieder een mooi, gezond hobbyjaar 2014 toe te 
wensen.  
De avond viel in drie delen uiteen, namelijk: mededelingen, behandeling van de ingekomen 
afdelings-VR-voorstellen en onderling QSO. 

nieuwsflits 
VERON-A03-Amersfoort - nummer 142 - februari 2014 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/sporthalzielhorst.jpg
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Bij het aantal mededelingen blijkt dat het in onze afdeling bruist van de activiteiten, zoals 
de aankondiging van ATV-uitzendingen op zaterdag 11 en de vossenjacht op zondag 12 
januari. Ook zijn er al plannen voor de aankomende PACC bij PI4AMF, Evert (PA3AYQ) 
heeft zijn contestprogramma hiervoor geupdated (klik voor meer info <hier>). Verder 
hoorden we dat er een nieuwe locatie is gevonden voor de Amersfoortse repeaters. Nico 
(PD0RWM) gaf uitleg over enige zelfbouw antennes die hij had meegenomen en de 
penningmeester kon nu al meedelen dat we 2013 met een positief saldo hebben 
afgesloten. 
Er waren deze avond twee afdelings-VR-voorstellen te behandelen, n.l. een over het VAS 
(VERON administratie Systeem) en een over verruiming van een bandsegment, zodat de 
N-amateurs ook daar AFSK en CW kunnen beoefenen. Beide voorstellen werden 
aangenomen. 
Hierna werd de avond afgesloten met onderling QSO. 
 
 
VOSSENJACHT 

Zondag 16 februari is er een foxOring vossenjacht op 2 meter,  
dat is de eerste zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van  
14 februari 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 
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 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.  
 

http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_contest-log.html
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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 16 februari 2014. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg. 

 
 
AMERSFOORTSE REPEATERS NAAR NIEUWE PLEK 
De Amersfoortse repeatergroep moest noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie 
i.v.m. het sluiten van het ziekenhuis op de Amersfoortse berg. Als je denkt dat het niet 
hoger kan dan het voormalige ziekenhuis op de berg, blijkt het Berghotel toch net ietsjes 
hoger te liggen. Het doet mij deugt te kunnen melden dat de repeatergroep tot een 
overeenkomst met het Berghotel is kunnen komen. Het Berghotel is dezelfde locatie waar 
regelmatig de radiozendamateurexamens worden gehouden. 
De papieren zijn getekend en de verhuizing van de apparatuur kan in gang worden gezet.  
Dat iedere nieuwe locatie nieuwe uitdagingen met zich mee brengt spreekt voor zich. De 
komende tijd zal dan ook druk geëxperimenteerd gaan worden, onder meer met u! 
Graag tot horens op 1 van de Amersfoortse repeaters! 
 
Ralphael (PD0RAF) 
 
 
EEN GOEDKOPE CAT-INTERFACE 

Maarten Bos (PA3EYC) is aan het experimenteren met cat-
interfaces voor zijn Elecraft KX3. Bij het experimenteren met cat 
interfaces heeft hij nu ook een draadloze bluetooth variant. Zijn 
laptop heeft bluetooth en daar heeft hij het een ander 
uitgeprobeerd. 
Op Ebay vond hij op <deze site> dit printje, omdat die TTL signalen 
afgeeft moet er voor de KX3 een max3232 bij om RS232 signalen 

te krijgen, zie <deze site>. 
De KX3 moet op 9600 baud gezet worden. Verbinding naar de bluetooth interface wordt 
gemaakt op 38400 baud. Werkt perfect met N1MM en andere logprogramma's. De 
interface wordt gevoed uit de LiPo cellen die normaal ook gebruikt worden voor portable 
gebruik. Voor de interface wordt een 7805 gebruikt voor de benodigde 5 volt. 
Dit interface kan voor elke transceiver geschikt gemaakt worden. Best leuk om mee te 
knutselen. 
De desktop die in zijn hobbyruimte staat heeft geen bluetooth, daarvoor gebruikt hij een 
bluetooth-dongle en dat werkt ook. 
Om de cat-kabels te testen heeft hij <deze site> gevonden:. Hiermee kan de USB en de 
bluetooth-versie in zowel TTL als in de RS232 variant getest worden. Handig om even te 
doen voordat je de transceiver aansluit. Ook kan hiermee, bij twijfel, de door de leverancier 
meegeleverde cat-kabel getest worden. Gewoon middels een 100 ohm weerstand de RXD 
en TXD met elkaar verbinden. 
Meer weten over dit project, neem dan contact op met Maarten (PA3EYC) (email pa3eyc 
(AAN) live.nl). 
 

http://www.ebay.com/itm/271305987900?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1
http://www.ebay.com/itm/400461786687?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1
http://www.ladyada.net/wiki/ftditest
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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 23e plaats in het klassement met een totaal 
van 38 punten (9 februari 2014). 
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. Doet u ook mee? 
 
 
PACC 2014 
Denkt u ook aan het afdelingsklassement. Alle single operators uit een afdeling kunnen 
meedoen aan het afdelingsklassement. Men kan dit aangeven door het nummer van de 
afdeling te vermelden. Dit is uiteraard uw eigen afdelingsnummer (03). Dus geen QSL-
regionummer!  
De punten worden bij elkaar geteld en bepalen de score van de afdeling. Ook de punten 
van single operator luisterstations tellen mee. (Zie ook: http://pacc.veron.nl, dead line:  
11 maart 2014 om 00:00:00 GMT.) 
 
 
RADIOMARKT 'T HARDE OP 22 FEBRUARI 2014 
Ook in 2014 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de VERON op veler verzoek 
al weer voor de achttiende maal haar Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt). Op deze 
Radiomarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit 
Nederland, maar ook uit Duitsland en België.  
Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met elektronica te 
maken hebben. Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van 
antennes, kabels, meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten transceivers, porto`s. 
Natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door het grote aanbod 
van losse onderdelen en (sloop)apparaten. Zo zijn er voor de computer liefhebbers diverse  
componenten en accessoires verkrijgbaar, maar ook DVD`s en laptop`s voor zeer gunstige 
prijzen.  
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude 
radio’s, oude leger apparatuur, bent u een computeraar of wat dan ook op het gebied van 
elektronica, kom dan zaterdag 22 februari 2014 naar deze gezellige Radiomarkt.  
De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo”, Stads- 
weg 27, ‘t Harde. De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur. De de entree 
bedraagt 3 Euro. Er is voldoende gratis parkeerruimte. 
 
 
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. 
 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
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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). 
 
 
'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. 
 
 
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/alginfo2014.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm
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