nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 145 - mei 2014

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 145 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 9 mei en
andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
MEI - SOTA” (Summits on the Air - “pile-up in de bergen”)
door Hans Smit (PA3FYG)
Vrijdag 9 mei is er een lezing over "SOTA” (Summits on the Air “pile-up in de bergen”) door Hans Smit (PA3FYG). Summits on
the Air (SOTA) is een origineel idee van enige Britse zendamateurs om bergwandelen en amateurradio te combineren. Het
werd in 2002 gelanceerd en de SOTA internet database speelt
een cruciale rol. Een ideaal proefveld voor portable apparatuur, QRP-werk en je conditie
blijft op peil!
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.
JUNI

- onderling QSO en BBQ
Vrijdag 13 juni is er vanaf 18.30 uur de afdelings-BBQ op het
clubstation PI4AMF in Bunschoten-Spakenburg (Haarbrug 10-B).
Om een goede en gezellige barbecue te organiseren is het van groot
belang dat u tijdig kenbaar maakt dat u hieraan deel wilt nemen, dit
in verband met de te bestellen vleesschotels en dranken.
Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd van slechts
12,50 Euro per persoon, waarvoor u een uitgebreide BBQ en
4 drankjes krijgt. De overige drankjes zijn tegen clubprijzen
verkrijgbaar.
Over het weer hoeft u zich ook geen zorgen te maken, er is droog weer besteld en bij
regen en donder zijn er voldoende voorbereidingen getroffen om u een gezellig, warme en
droge avond te bezorgen. Het meenemen van 1 (betaalde) introducé is toegestaan.
U opgeven voor de BBQ kan bij onze penningmeester, die tevens verzoekt om ter
bevestiging van uw aanmelding uw bijdrage over te maken.
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HET BEGIN VAN HET EINDE (LEZING END FED ANTENNE)
Zaal Zielhorst barstte op vrijdag 11 april bijna uit haar voegen: de opkomst voor de lezing
van Ron (PA3RK) en Rob (PA3EKE) over hun hy-end-fed antennes trok bezoekers van ver
buiten onze eigen regio. Niet zo vreemd, want de afgelopen periode is er veel interesse in
dit type antenne.
In de lezing werden we meegenomen naar de ontstaansgeschiedenis van deze op het oog
super eenvoudige antenne. Met een beperkt stukje antennetechniek werd de werking van
de antenne en dan met name de multibanders toegelicht. Zo leerden we over de
uitdagingen in het ontwerp en de valkuilen bij de opstelling van dit type antenne.
Tijdens de lezing bleek dat al veel amateurs ervaring hebben met een eindgevoede
antenne en vaak met goede resultaten.
Na de lezing was ruim voldoende tijd over voor onderling QSO en om buiten de lezing om
vragen te stellen aan de heren achter de End Fed Company. Meer informatie over de
antenne’s en hoe je ze kan bestellen vind je op www.hyendfedantenna.nl.

VERSLAG VAN DE 75ste VR
Op zaterdag 12 april werd in Apeldoorn de 75ste VR gehouden. Vanwege deze jubileumeditie verraste het HB de afgevaardigden met gebak.
In het ochtendprogramma zijn de verslagen van commissies en de VR 2013 besproken en
goedgekeurd. Ook hield de voorzitter zijn jaarlijkse rede en werd stilgestaan bij de zendamateurs die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Koert Wilmink nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen van het project “Apollo”. Dit
project zorgt ervoor dat de VERON op korte termijn een nieuwe website heeft waarbinnen
vrijwel alle andere sites en applicaties opgenomen worden. Denk hierbij aan het afdelingsklassement, het VAS, het uploaden van de PACC-log’s enzovoort. De nieuwe site zal de
oude site vervangen en afdelingen zullen hun eigen website aan de nieuwe techniek
(gebaseerd op WordPress) kunnen realiseren.
Het middagprogramma stond grotendeels in het teken van de VR-voorstellen. Tijdens de
behandeling van de voorstellen ontstonden uitgebreide discussies en moest de voorzitter
alle zeilen bijzetten om alles in goede banen te leiden.
Tijdens de VR zijn de voorstellen over het opstellen van een beleidsplan (voorstel 1), het
met het AT in gesprek gaan over uitbreiding van de 40m band voor novice-amateurs
(voorstel 4) aangenomen. Bij voorstel 4, dat door Amersfoort was ingebracht, was er
sprake van een spannende stemming: 128 voor, 125 tegen en 23 onthoudingen.
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Op voorstel 5 van de afdeling Amersfoort, het actief melden van wijzigingen in het
ledenbestand, werd door door afdeling Hoogeveen een amendement ingediend. Dit
amendement stelde voor om niet alle voorgestelde wijzigingen (zoals in- en uitverhuizers)
te melden maar uitsluitend de overlijdensgevallen. Als reden van de beperking werd
aangegeven dat ook in- en uitverhuizers melden teveel werk is voor het Centraal Bureau.
Dit amendement werd aangenomen. Vervolgens werd het voorstel 5 in stemming gebracht.
Het voorstel werd verworpen. Feitelijk betekent dit dat de VR zich heeft uitgesproken dat er
zolang het VAS niet actief meldingen aan de secretarissen stuurt, er ook niet handmatig
berichten volgen. Bij navraag aan het HB welke conclusie er nu aan de stemming
gehangen moet worden is geantwoord dat het HB zal zorgen dat het Centraal Bureau wel
meldingen van overlijden zal laten versturen.
Voorstel 2 van de afdeling Leiden werd bij de behandeling teruggetrokken. Dit voorstel
behelsde het aanpassen van de statuten en het door het HB actief laten zorgen voor
afdelingsbestuursleden.
De voorstellen 3, 6 en 7 (het zonder input van het HB rondsturen van VR-stukken, het
introduceren van een ‘groen’ abonnement en het indexeren van de afdracht aan
afdelingen) werden allen verworpen.
Na goedkeuring van de begroting 2014 werd de vergadering rond 15.30 uur gesloten. De
volgende VR staat (voorlopig) gepland op 18 april 2015.
Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

VOSSENJACHT
Zondag 11 mei is er een Spoetnikjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag na de
VERON-afdelingbijeenkomst van 9 mei 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
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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. 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.
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.

Op het Landgoed Den Treek Henschoten mag lopen alleen over paden en wegen:
Om bij de zender te komen is het loodrecht op het pad maximaal 5 meter van uit
het midden van het pad gemeten toegestaan het bos te betreden.
De beheerder heeft bij overtreding van deze regel een tarief van 97 Euro
inclusief 7 euro administratie kosten.
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 13 april 2014.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg.

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR
Hans van der Marel (PE1KWH) zal dit jaar meelopen met het bestuur en dan vooral met
Eddy (PA0RSM) die heeft aangegeven volgend jaar graag te willen terugtreden uit het
bestuur. Het bestuur is blij dat Hans meeloopt en hoopt hem volgend jaar als kandidaatbestuurslid te mogen voordragen in de huishoudelijke vergadering.
Het bestuur heeft in haar vergadering van 15 april j.l. haar taken als volgt verdeeld:
Frans (PC2F)
- voorzitter
Gert (PA2LO)
- secretaris
Roel (PB0ACU)
- penningmeester
Maarten (PA3EYC) - lid / vice-voorzitter
Eddy (PA0RSM)
- lid / tweede secretaris / tweede penningmeester
Jack (PD2J)
- lid / materialencommissaris
Willem (PD0WVD) - lid / contestcommissaris
Als contactpersoon voor de luisteramateurs in de regio Amersfoort zal Adriaan (PA1LIO /
NL10902) blijven optreden.
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PA3EYC ACTIVEERT SOTA DM/NW-263
Op stap met de KX3 is natuurlijk het mooiste wat er is en daar is dat ding ook voor
gemaakt. Ik liep al langer met de gedachte om in Sauerland eens wat bergtoppen te
bezoeken en zo mee te doen met het SOTA-programma (http://www.sota.org.uk/), omdat
het de bedoeling is dat alles moet worden meegesjouwd moet alles zo klein en licht
mogelijk. Enkele weken terug had ik al een 10 m GFK-mast MINI gekocht (67 cm
transportlengte en uitgeschoven ca 9,5 m (http://www.dx-wire.de/)).
Afgelopen zaterdag heb ik de stoute (berg)schoenen aangetrokken en ben naar de
Langenberg DM/NW-263 gegaan. De Langenberg is circa 845 meter hoog en tot circa. 600
meter kon ik met de auto. Daarna 3 km lopen om op 845 meter te komen. Is dus
gemiddeld 8,5% en dan wil je niet teveel in de rugzak hebben.
Bovenop de Langenberg staat een mooie picknicktafel en was er mogelijkheid om de mast
ergens aan vast te maken. Ik had 9,5 m draad als antenne en 3x 9,5 m als massa op de
grond liggen. De interne tuner deed de rest. Circa 50 CW QSO’s gemaakt op 30 m
(Europa) en 17 m (USA en Canada). Loggen met pen en papier. Jammer dat het die dag
erg mistig was, maar dit was een fantastische ervaring.
Komende bezoekjes aan Sauerland ga ik weer andere toppen bezoeken.
Maarten (PA3EYC) (SOTA - (Summits on the Air - pile-up in de bergen, 9 mei geeft
Maarten hier een lezing over)

GEZOCHT BEHEERDER (M/V) VAM/CLUBSTATION
We zijn op zoek naar een beheerder voor de wekelijkse VAM-avond op het Clubstation
PI4AMF in Bunschoten-Spakenburg.
Jij, als nieuwe beheerder (M/V), zal samen met de andere beheerder, Jan (PH7S), zorgdragen dat iedere maandagavond tussen 20:00 en plusminus 22:00 uur de bezoekers niks
te kort komen. De beheerder is minimaal een half uur van te voren aanwezig om te zorgen
dat de lichten en indien noodzakelijk de kachel brand, de koffie klaar staat en de ruimte
(inclusief WC) schoon en gebruiksklaar is. Jullie zorgen voor de benodigde voorraden als
(fris-)drank en alle benodigdheden daar om heen. De bijbehorende boekhouding en inning
van de gelden bij de bezoekers is voor jouw geen probleem. Net als de ruimtes weer
netjes en schoon achter laten nadat de laatste bezoeker het pand verlaten heeft.
De dagen die je beschikbaar kan zijn overleg je met je collega (of in geval van nood met
andere sleutelhouders), zodat de bezoekers nooit voor een dichte deur komen te staan.
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We verwachten dat jij tenminste 18 jaar bent, tegen gezelligheid kan, verantwoordelijkheid
neemt voor de eigendommen en het pand van de eigenaar waarin jij en jouw bezoekers te
gast in zijn, technisch bent (of zoals de meeste bezoekers, doen alsof), maar in ieder geval
technisch genoeg om een pot koffie te kunnen zetten, af te wassen en een WC-borstel te
bedienen.
We nodigen u graag uit voor een gesprek op maandagavond tussen 20:00 en 22:00 uur in
ons clubgebouw.
De sollicitatiecommissie

Silent Key (in memoriam)
Op 2 april is op 76-jarige leeftijd overleden

XYL TINY KORTRIJK (PA3ETU)
Tiny volgde binnen de afdeling Amersfoort de cursus radiozendamateur en bleek
een vlotte leerling. Al snel na het behalen van de D-licentie volgde de C-licentie
en ontving Tiny de roepletters PE1OTA.
Cursusgenoten herinneren zich dat Tiny een heel eigen visie op het gedrag van
elektronen had, waarmee ze de examenvraagstukken perfect wist op te lossen.
Tiny bekwaamde zich in de jaren daaropvolgend ook in morse. Dit leidde in 1986
tot het behalen van de A-licentie en de roepletters PA3ETU.
Tiny was een actief afdelingslid en nam onder andere deel aan de zelfbouwcursus. Met veel plezier stortte ze zich op allerlei projecten en bracht die tot een
goed einde. Als er een probleem was kwam ze met een originele oplossing, niet
zelden afkomstig uit haar marktkraam met knopen en ritssluitingen.
Met het overlijden van Tiny verliezen we een bijzonder mens met een hartelijke
en gezellige uitstraling.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verlies.
Namens bestuur en leden VERON Amersfoort,
Frans de Bles (PC2F), voorzitter

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 304 punten (3 mei 2014).
Met slechts 25 verbindingen in een contest behaalt u al een punt voor de afdelingscompetitie. Op www.afdelingscompetitie.nl vind je alle informatie. U verdient al een punt
voor de afdeling door in een contest 25 QSO’s te maken. Doet u ook mee?
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NIEUWE N-/F-CURSUS RADIO-ZENDAMATEUR
Na de vakantie periode zo omstreeks september willen we bij genoeg belangstelling weer
starten met een cursus om zendamateur te worden of om je licentie uit te breiden.
De cursus zal gegeven worden door Jan van Essen (PH7S)
Opgeven voor de cursus of meer informatie bij Jan (ph7s (AAN) veron.nl) (de cursusavond
zal woensdag of vrijdagavond zijn, maar staat nog niet vast!).

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.

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.

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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