nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 143 - maart 2014

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 143 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
14 maart en andere activiteiten, dit keer met als bijlage de VR-voorstellen voor de
verenigingsraad in Apeldoorn en het digitale maartnummer van ’t Geruis.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
MAART - Huishoudelijke Vergadering / behandeling VRvoorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor
de huishoudelijke vergadering op vrijdag 14 maart. Het adres
voor de afdelingsbijeenkomst is: Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3, Amersfoort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek
Zielhorst en het station Schothorst).
De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement
art. 7). Zaal open 19.30 uur.
De agenda:
1.
Opening door de voorzitter, Frans (PC2F)
2.
Notulen Huishoudelijke Vergadering van 8 maart 2013
3.
Jaarverslag over 2013
4.
Verslag van de kascontrolecommissie
5.
Financieel verslag van de penningmeester
6.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7.
Beleid 2014
8.
Vaststellen begroting voor 2014
9.
Bestuursverkiezing
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Apeldoorn
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
13. Rondvraag
14. Sluiting
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Wilt u zich ook eens actief bemoeien met VERON zaken van onze afdeling? Maak dit dan
eens mondeling, schriftelijk of telefonisch bekend bij het afdelingsbestuur. Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering.
Het overzicht is als volgt:
voorzitter:
Frans
secretaris:
Gert
penningmeester: Roel
leden:
Willem
Edwin
Eddy
Adriaan

(PC2F),
(PA2LO),
(PB0ACU),
(PD0WVD),
(PA1EDL),
(PA0RSM),
(PA1LIO),

niet aftredend
niet aftredend
aftredend/herkiesbaar
niet aftredend
aftredend/niet herkiesbaar
niet aftredend
aftredend/niet herkiesbaar

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en
halen van uw QSL-kaarten.
FEBRUARI - lezing "HyEndFed” draadantenne door Rob Maas (PA3EKE)
en Ron Kuijl (PA3RK)
Vrijdag 11 april is er een zeer interessante lezing over een "HyEndFed” draadantenne door
Rob Maas (PA3EKE) en Ron Kuijl (PA3RK). We krijgen alles te horen en zien over het
ontstaan van de éénzijdig gevoede HyEndFed draadantenne, de werkingsprincipes en tips
voor het gebruik.

VERSLAG LEZING FEBRUARI OVER C2000
De afgelopen jaren is er in de media veel gezegd en geschreven
over het communicatie-netwerk voor de hulpdiensten C2000.
Tijdens de verenigingsavond van februari vertelde ons afdelingslid
Harry Heidema (PA3ECH) over de fabels en de feiten. Dat het
onderwerp door radioamateurs gewaardeerd wordt, bleek wel uit de
opkomst, soms ook van amateurs ver buiten onze eigen afdeling.
Aan het eind van de avond had onze spreker dan ook al verzoeken
om de lezing ook in 2 andere afdelingen te gaan houden.
Harry vertelde ons over de techniek, de protocollen en de slimmigheden die in het netwerk zijn gebouwd, waardoor zeer efficiënt
gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare bandbreedte. Dat
‘slimme’ techniek door ‘domme’ gebruikers problemen kan opleveren, werd duidelijk
gemaakt aan de hand van incidenten, zoals de rellen bij Hoek van Holland, Turkish Airlines
en het project X-feest in Haren. Wat daar mis ging en op welke manier de hulpdiensten
daar voor C2000 lering uit hebben getrokken, werd op begrijpelijke en vermakelijke manier
verteld. De lezing werd opgeluisterd met een aantal instructiefilmpjes die gebruikers van
het C2000-netwerk nu krijgen.
Voor wie de lezing gemist heeft is het zeker een aanrader om, zodra de lezing bij een
andere afdeling wordt gehouden, daar op bezoek te gaan.

GEZOCHT BESTUURSLID (M/V)
In maart zal de jaarvergadering van de afdeling plaatsvinden. Dit jaar is Roel (PB0ACU)
aftredend en herkiesbaar en zijn Edwin (PA1EDL) en Adriaan (PA1LIO) aftredend/niet
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herkiesbaar, dit betekent dat er vacatures in het bestuur zullen ontstaan. Daarom is de
afdeling naarstig op zoek naar één of meerdere kandidaten voor in het bestuur. Ervaring is
niet nodig, enthousiasme en affiniteit met de radiohobby wel. Gezien de samenstelling van
het bestuur nodigen we met name ook SWL-ers uit om zich als bestuurslid aan te melden.
Kost het veel tijd?
Nee. Het huidige bestuur is een goed ingewerkt team, dat gezamenlijk de schouders
eronder zet. We vergaderen gemiddeld 6x per jaar.
Wat levert het me op?
Je besluit mee over afdelingsgerelateerde zaken en zit daarmee ‘bovenop’ wat in jou
vereniging gebeurt. Dicht bij het vuur zitten betekent ook invloed kunnen uitoefenen en
daarmee de vereniging (nog) beter laten functioneren.
Waarom ik, er zijn zoveel anderen?
Als we allemaal zo denken… Waarom zou je het eigenlijk niet doen? Het is leuk, leerzaam
en je draagt direct je steentje bij aan de vereniging. Met alleen naar anderen kijken komen
we er niet. We need you!
Interesse of meer weten neem dan contact op met de secretaris Gert (PA2LO) of
met de voorzitter Frans (PC2F).

STORMACHTIGE PACC VOOR PI4AMF
Een crew van ongeveer 10 OM’s heeft in het weekend van 8 en 9 februari de eer van het
clubstation PI4AMF proberen hoog te houden tijdens de PACC.
De aanloop van de PACC 2014 was voor Amersfoort er eentje met hobbels: de ProSisTelrotor overleefde de afgelopen winterstormen niet. Ook kon de hoogwerker die de afgelopen jaren als tweede antennemast fungeerde niet worden ingezet en ten slotte bleek
niet alle materiaal in dezelfde staat te zijn als dat zij was uitgeleend, waardoor de crew een
aantal noodgrepen moest doen om de derde plaats van vorig jaar te kunnen verdedigen.
Als laatste tegenslag bleek er op zaterdag ook nog eens geen bier in het clubhonk
aanwezig te zijn…
De condities werkten niet echt mee, maar dankzij (of ondanks?) de kwaliteiten van de
operators zijn we erin geslaagd om een mooi aantal contacten te loggen.
Of dit jaar een prijs in de wacht kan worden gesleept, dat is natuurlijk afwachten, maar het
plezier neemt niemand het team meer af!
Ook eens meedoen met een contest bij PI4AMF? Hou dan de website in de gaten en geef
je op. Zowel beginners als gevorderden zijn meer dan welkom!

3/5

VOSSENJACHT
Zondag 16 maart is er geen vossenjacht. In verband met andere prioriteiten
ben ik onvoldoende toegekomen aan het uitzetten van de jacht.
Planning voor april de spoetnikjacht en mei de Piet Wakkerjacht alles in de
80 meter band.
Namens de vossenjachtcommissie Amersfoort,
Rient (PA3GXP)

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 21e plaats in het klassement met een totaal
van 127 punten (8 maart 2014).
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?

LANDELIJKE VLOOIENMARKT DEN BOSCH
Op zaterdag 15 maart 2014 is er weer voor de 39ste keer de jaarlijkse Landelijke Radio
Vlooienmarkt in het Autotron in Rosmalen (SHB).
Het doel van de markt is en blijft het bevorderen van zelfbouw. Naast gebruikte mag ook
nieuwe apparatuur worden aangeboden, evenals nieuwe onderdelen, meetinstrumenten,
antennes, hobbygereedschappen, enz. Hobbyvreemde stands zullen geweigerd worden.
Illegale apparatuur wordt niet toegelaten.
De Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den Bosch is een echte dag voor de amateur. Men
komt om er iets te kopen natuurlijk, maar ook voor de vele demo's, om oude bekenden
weer te ontmoeten of zomaar voor de gezelligheid. De 39ste Radio Vlooienmarkt wordt
weer oergezellig, maar behoudt wel het ware karakter van een vlooienmarkt.
Voor reservering van een tafel en verder alle informatie zie onze website:
www.radiovlooienmarkt.nl.

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.

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).

'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 2014 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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