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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 146 met de aankondiging dat de BBQ/afdelingsbijeenkomst van  
13 juni niet doorgaat en andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
JUNI - geen BBQ/afdelingsbijeenkomst in Bunschoten 
Vrijdag 13 juni is er geen BBQ en afdelingsbijeenkomst in Bunschoten. Het afdelings-
bestuur heeft besloten om de geplande BBQ niet door te laten gaan. Voor de organisatie 
van de BBQ hanteren we een minimum aantal deelnemers (20 personen). Dat aantal is dit 
jaar helaas niet gehaald, mogelijk doordat sommige leden genieten van een verlengde 
Pinkstervakantie of omdat de voorkeur wordt gegeven om vrijdag de 13e de WK-wedstrijd 
Nederland-Spanje elders te volgen.  
Het afdelingsbestuur zal zich in haar volgende vergadering beraden of de BBQ later dit 
jaar nog georganiseerd zal worden. Eventuele suggesties zijn uiteraard van harte welkom!  
Leden die de financiële bijdrage voor de BBQ hebben overgemaakt, ontvangen dit bedrag 
op korte termijn terug van onze penningmeester. 
 
JULI/AUGUSTUS - geen afdelingsbijeenkomst 
 
SEPTEMBER - onderling QSO en vertonen vakantie lichtbeelden 
Vrijdag 12 september is de eerste bijeenkomst na de vakantiestop, zoals gebruikelijk is er 
dan onderling QSO en eventueel vakantie lichtbeelden. 
 
 
VERSLAG LEZING MEI OVER SUMMITS ON THE AIR (SOTA)  
Vrijdag 9 mei was is er voor een goed gevulde zaal een lezing over Summits on the Air 
(SOTA – pile up in de bergen) door Hans (PA3FYG). 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 hierin een cruciale rol. Alle informatie en 
logs worden daarin opgeslagen. Over de gehele wereld zijn er inmiddels tientallen 
(berg)landen waar bergen zijn gekwalificeerd voor het programma. Ook Nederland draagt 
een steentje bij met vier bergen hoger dan 100 meter in Limburg en op de Veluwe. De 
“activators” trekken dagelijks de bergen in en de “chasers” proberen vanuit de shack 
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verbindingen tot stand te brengen. Meer dan 2000 deelnemers zijn het hele jaar door bezig 
om punten te scoren. Een ideaal proefveld voor portable apparatuur en QRP werk en je 
conditie blijft op peil! Hans heeft ondertussen al 146 bergen geactiveerd in 11 landen 
(vanaf september 2008). Hij staat daarmee nummer 1 bij een deelnameveld van 13 
amateurs in Nederland.  
Hierna vertelde Maarten (PA3EYC) aan de hand van enige dia’s zijn verhaal en ervaringen 
met het fenomeen SOTA. 
Meer info over dit onderwerp vindt u op www.smitzeewolde.nl de homepage van Hans. 
 

 
 
 
VOSSENJACHT 
Deze maand is er geen vossenjacht, de eerste vossenjacht na de vakantiestop staat 
gepland in oktober. 
 
 
REPEATERS 

We zijn aan het verhuizen en de 19 inch kast staat al op zijn 
plaats bij het Berghotel. Als alles naar wens verloopt wordt er 
van de week de 230 Volt aangelegd, waarna aan de antenne 
installatie kan worden begonnen. 
Als eerste komt de 23 cm repeater op de nieuwe locatie te 
staan, daarna de nieuwe regionale 2 meter repeater 
(frequentie 145.625 Mhz). Later komt er een nieuwe regionale 
70 cm repeater bij, maar daarvoor zijn we nog in overleg met 
het AT voor de frequentie. Zodra dat ook bekend is kan dat 
ook in gang worden gezet. Op de foto het uitzicht vanaf de 
nieuwe locatie. 
 
Rient (PA3GXP) en Jan (PD0AUQ), repeatercommissie 
Amersfoort 

 
 
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 
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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 12e plaats in het klassement met een totaal van 353 punten (7 juni 2014). 
Met slechts 25 verbindingen in een contest behaalt u al een punt voor de afdelings-
competitie. 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? 
 
 
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!). 
 
 
VAKANTIE NET 
Wilt u tijdens de vakantie verbinding maken met het thuisfront of met andere vakantie-
gangers, luister dan eens uit op 7.070 kHz en 14.275 kHz +/- QRM. Tijden (in hoofdzaak) 
08.00 UTC en 19.00 UTC, maar tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk. 
 
 
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 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". 

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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