nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 147 – september 2014

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 147 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
12 september en andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie:
http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
SEPTEMBER - onderling QSO en vakantielichtbeelden
Vrijdag 12 september is de eerste bijeenkomst na de vakantiestop, zoals gebruikelijk is er dan onderling QSO en eventueel
vakantielichtbeelden (bv via een usb-stick).
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.
OKTOBER - lezing
Vrijdag 10 oktober is er een lezing over “HEATHKIT” door Rick Rabouw (PA3CJL).

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

REPEATERS
Donderdag 12 juni 2014 is de 23 cm PI6AMF op de nieuwe locatie opgesteld en in bedrijf
genomen. Frequentie 1298.500/1270.500 MHz met 88.5 Hz subaudio! Door warmteproblemen is de repeater nu tijdelijk uitgeschakeld en in reparatie.
De nieuwe locatie voor PI3AMF, PI2AMF en PI6AMF is het Berghotel te Amersfoort.
Donderdag 24 juli 2014 is daar ook PI2AMF geplaatst en in bedrijf gesteld. PI2AMF zendt
op 430.250 MHZ en luistert op 431.850 MHz. Er is voor gebruik van PI2AMF geen subaudio nodig en er is ook geen rogerpiep, tijdens gebruik elke 5 minuten wel een callgever.
Er wordt nu hard gewerkt om PI3AMF bedrijfsklaar te krijgen. Hiervoor zijn er metingen
verricht aan het filter voor 145 MHz. Tijdens deze meting is een afwijking geconstateerd.
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Deze proberen we op een zo kort mogelijk termijn te verhelpen, zodra dit goed werkt gaat
ook PI3AMF naar de nieuwe locatie.
Op dit moment is het nog een test opstelling. Er moet nog het een en ander geoptimaliseerd worden (betere coaxkabel).
Namens de Repeatercommissie Amersfoort, Rient (PA3GXP)

NIEUWE N-/F-CURSUS RADIO-ZENDAMATEUR
Wij willen in september bij genoeg belangstelling weer starten met een cursus om zendamateur te worden of om je licentie uit te breiden. Opgave of informatie bij Jan van Essen
(PH7S) via PH7S (aan) veron.nl of op de VAM-avond

PI4AMF BEHAALT TWEEDE PLAATS IN PACC
Met onder andere problemen met de antennerotor én het niet beschikbaar zijn van de in
voorgaande jaren gebruikte hoogwerker, zag de crew van PI4AMF zich dit jaar voor een
aantal grote uitdagingen staan. Ondanks deze problemen dus toch een mooi resultaat.
Amersfoort haalt binnenkort weer een beker op om toe te voegen aan de al goed gevulde
prijzenkast. Namens het bestuur complimenten aan iedereen die heeft meegeholpen aan
het behaalde resultaat en felicitaties aan de crew van PI4COM met de behaalde eerste
plaats in de klasse MO two TX.

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 13e plaats in het klassement met een totaal
van 406 punten (6 september 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?

NOORDELIJKE 80 METER TROFEE VOSSENJACHT
Op zondag 21 september wordt deze jacht voor de 33e keer te Schoonloo (Café Hegeman, Hoofdstraat 16) door de VERON afdeling A11, Zuid-Oost-Drenthe georganiseerd.
In deze prachtige omgeving worden vijf “vossen” uitgezet. ARDF jagers moeten deze vijf
binnen twee uur gevonden hebben. Recreatieve jagers zoeken vier zenders en één wordt
gepeild. Inschrijven kan vanaf 12.00 uur en starten vanaf 13.00 uur. Op het deelnameformulier staat een kaart van de omgeving. Wij hopen u te mogen verwelkomen bij deze
jacht. Info: Berend Kuiper (PD1BK@VERON.NL).
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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