nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 148 – oktober 2014

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 148 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
10 oktober en andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie:
http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
OKTOBER - lezing
Vrijdag 10 oktober is er een lezing over “HEATHKIT” door Rick
Rabouw (PA3CJL).
Aan de hand van het 'grote Heathkit boek' zal hij de opkomst en
ondergang van Heathkit vertellen. Daarna komen de series
apparatuur aan bod die Heathkit zoal op de markt heeft gebracht.
Met behulp van veel afbeeldingen en enkele meegenomen
spullen wordt de stijl van bouwen en vooral het handboek belicht.
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.
NOVEMBER
Vrijdag 14 november is er onder voorbehoud een verkoping of een zelfbouwtentoonstelling.

HET SEIZOEN IS GESTART
Op vrijdag 12 september was de eerste verenigingsavond van het seizoen 2014-2015.
Traditioneel staat de eerste avond in het teken van bijpraten. Ook dit jaar zijn verschillende
afdelingsleden weer op zoek gegaan naar het avontuur.
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) namen de bezoekers, met behulp van bewegende
beelden, mee met hun reis met de Transsiberië Express. In twee delen vertelde Koos ons
over de belevenissen tussen “Moskou en Mongolië”. Koos heeft ons beloofd later dit jaar
ons nog over het laatste deel - door China - van de reis te vertellen.
Ook dichter bij huis was er van alles te beleven. Zo werd in het eerste weekend van
september de HF-velddag gehouden. Op uitnodiging van Maarten (PA3EYC) werd er in de
Arkemheense polder een station opgezet dat uitkwam met de roepletters PI4AMF/p.
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Ongeveer 10 afdelingsleden waren vanuit het veld actief. Volgens Maarten werd er naast
het nodige eten, drinken en praten ook nog aandacht besteed aan het maken van verbindingen. Op dezelfde locatie werd door Frans (PC2F) ook nog deelgenomen aan een
VHF-contest. Gert (PA2LO) heeft van de activiteiten een kort filmpje gemaakt dat tijdens
de avond is vertoond. Voor wie het gemist heeft: er staat een linkje van het filmpje op de
website.
Soms krijgen wij amateurs wel eens de vraag of we wel sporen. Na afgelopen vrijdag
kunnen we daar volmondig ‘ja’ op zeggen en dat dankzij een leuke presentatie die Jan
(PH7S) gaf over communicatie op het spoor. Aan de hand van tekeningen en foto’s nam
Jan ons mee door de geschiedenis van de ‘rail-communicatie’. Een goed verhaal waar
menigeen wat van heeft opgestoken. Al was het maar dat je niet in een seinpaal moet
klimmen…
De start van het seizoen is veelbelovend. Graag tot ziens bij één van de komende avonden
in Sporthal Zielhorst!

VOSSENJACHT
Zondag 12 oktober is er een foxOring vossenjachtop 80 meter, dat is de eerste zondag na
de VERON-afdelingbijeenkomst van 10 oktober 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 circa
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
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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 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.

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.
Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste
adres. De jachten worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten . Het terrein
is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. Lopen mag uitsluitend over
paden en wegen. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende
jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige
vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder
op peilvaardigheid.
Tot ziens en een goede jacht, bij de radio-vossenjacht op zondag 12 oktober 2014.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

REPEATERS
Woensdag 10 september 2014 is de 2-meter omzetter PI3AMF op zijn nieuwe plek
operationeel geworden. De 2-meter omzetter heeft de uitgang van 145.625 MHz en er is
geen sub-audio slot aanwezig.
Donderdag 24 juli 2014 is PI2AMF geplaatst op het Berghotel. PI2AMF en 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.
Vrijdag 3 oktober is deze uit de lucht gehaald voor onderhoud en zal binnenkort weer
operatief zijn.
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! De nieuwe locatie
voor PI3AMF, PI2AMF en PI6AMF is het Berghotel te Amersfoort, helaas moest de 23 cm
repeater door warmte problemen worden uitgeschakeld en opnieuw worden opgebouwd.
Op dit moment is alles nog een test opstelling. Er moet nog het een en ander geoptimaliseerd worden (betere coaxkabel).
Namens de repeatercommissie Amersfoort, Rient (PA3GXP)
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VERSLAG VELDDAG 2014
We kunnen terugzien op een geslaagd weekeinde. Helaas moest Klaas, vanwege familie
omstandigheden, verstek laten gaan.
Het weer zat mee, het was droog en weinig wind. Dit laatste zorgde ervoor dat zaterdag de
mist/nevel lang bleef en was natuurlijk voor Tijmen
iets minder, omdat er voor zijn vlieger-antenne te
weinig wind was. Op de foto een overzicht zoals de
boel stond opgesteld. Deze is zaterdagmorgen
gemaakt met de mobiele telefoon. Het bleek zelfs
dat het internet op het veldje ook werkte. Daar
hadden we best geluk mee, want de kabel was
donderdagavond bij graafwerkzaamheden stuk
getrokken en was vrijdagavond om 21:00 uur pas
gemaakt.
Dit weekeinde gaf ook wat eye-openers:
Het is best wel ingewikkeld is om een karpertent(?) op te zetten.
De relatie tussen Gerard en Tijmen is niet zo hecht is dat ze bij elkaar in één
(karper)tent kruipen.
De relatie tussen Gerard en Tijmen is niet zo hecht is dat ze bij elkaar in één
(karper)tent kruipen.
Bij DARES kunnen ze ongelofelijk snurken.
Op VHF geldt: hoe harder je schreeuwt hoe verder je komt (of denkt te komen).
De audio van die oude transceivers vele malen beter is dan van die moderne
exemplaren.
Naast dat het de HF SSB-velddag was heeft Frans op VHF ook leuke verbindingen
gemaakt. De eerste plannen voor de CW velddag (eerste weekeinde in juni 2015) zijn
reeds gemaakt.
Maarten (PA3EYC)

VERON HF-DAG GEMIST?
Een kort verslag voor degenen die de VERON HF-dag hebben gemist. De jaarlijkse HFdag werd gehouden in Dok Zuid in Apeldoorn. Inmiddels een vertrouwde locatie voor veel
mensen, omdat ook de VERON VR daar sinds enige jaren gehouden wordt. Jan
(PA1TT/DJ5AN) begeleidde de dag, die volgepland stond met lezingen en de uitreiking
van de PA-bekers en PACC-prijzen.
De eerste lezing werd gegeven door Chantal Koekkoek (PA5YL) en Mariëtte Engelbarts
(PA1ENG). Een groep enthousiaste YL’s houdt zich bezig met contesten, veelal onder de
contestcall PI4YLC. Dat het er serieus aan toegaat en zeker geen sprake is van een
‘theekransje’ blijkt wel uit de resultaten die de dames de afgelopen jaren neerzetten.
Diverse awards en prijzen pronken inmiddels in de prijzenkast. De YL’s hopen dat zij ook
andere dames kunnen warm maken voor de contest-sport. Voor deelname is ervaring niet
nodig: voor wie daar behoefte aan heeft, wordt graag tijd gemaakt voor een contesttraining. Omdat de YL’s geen eigen conteststation hebben, gaat de crew van PI4YLC ook
graag het land in om bij de ‘gevestigde conteststations’ deel te nemen aan een wedstrijd.
Dat we de komende tijd meer van PI4XYL gaan horen is zeker: voor volgend jaar staat er
o.a. een lighthouse-dxpedition vanaf de Faroër Islanden op de agenda.
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Het tweede deel van de ochtend was gereserveerd om van gedachten te wisselen over
onze eigen contest: de PACC. Centraal stond de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat
de PACC aantrekkelijk blijft om aan deel te nemen. Verschillende ideeën passeerden de
revue, zoals in plaats van provincies de regiocodes uit te wisselen. Ook werd uitgebreid
stilgestaan bij de actie van enkele zendamateurs uit het Nederlandse Caribische gebied.
Naast de PACC werd ook naar de mening gevraagd over remote-operation. Kortom, een
heerlijk interactief onderdeel in het programma.
Van discussiëren krijgt men honger, dat bleek wel uit de pile-up voor de broodjes en soep.
De lunch was een uitgelezen moment om bij te praten met mede-amateurs.
Uitbuiken kon tijdens de lezing van Jan (DJ8NK). Weinig DX-ers zullen Jan niet in het log
hebben staan. Jan is, zoals velen weten, een zeer actieve DX-peditieganger. Ditmaal
vertelde hij ons over de avonturen in de Centraal Afrikaanse Republiek waar hij onder de
roepletters TL0A actief is geweest. Ondanks dat in dit land het maken van foto’s verboden
is, wist Jan ons toch plaatjes te tonen van de omstandigheden waaronder het station in de
lucht gezet kon worden. Een mooi verhaal met de nodige anekdotes. Jan kon ons nog
melden dat de geplande dxpeditie van november naar Mali op dit moment even ‘on hold’ is
gezet vanwege de dreiging van Ebola. Liever een Feigling (angsthaas) genoemd worden
dan het risico lopen, aldus Jan.
Gert (PA3AAV) trad dit jaar op als jurylid bij de WRTC (World Radiosport Team
Championship). Tijdens dit event dat in de regio Boston, Massachusetts, USA werd
gehouden strijden de beste contesters ter wereld om de wereldtitel. Indrukwekkend om te
zien hoeveel moeite wordt gedaan om de deelnemers gelijke omstandigheden te bieden
en zo onder eerlijke omstandigheden met elkaar de strijd aan te laten gaan. Een
evenement met maar liefst 400 vrijwilligers, waaronder dus de spreker, met de meest
uiteenlopende taken.
Na deze lezingen was het tijd voor de prijsuitreiking van de PA-beker
en de PACC. Een groot deel van de winaars was aanwezig, maar
ook dit jaar konden een aantal prijzen niet uitgereikt worden.
Jammer dat niet alle winnaars aanwezig konden zijn. Voor PI4AMF
werd de trofee voor de 2de plaats in de MO 2 transcievers opgehaald door Gert (PA2LO). Binnenkort is deze prijs dus in het
clubstation in Bunschoten te bewonderen! De contestmanager
Steven van der Put (PA3S) meldde tevens dat de traditionele
vaantjes voor de deelnemers aan de PACC binnenkort verzonden
worden.
Als laatste onderdeel deze dag nam Ronald (PA3EWP) ons mee naar twee van de
expedities die hij in de afgelopen periode ondernam: naar Juan Fernandez in 2013
(XR0ZR) en in april 2014 naar American Samoa (KH8). Dat DX-pedities naar verre oorden
niet altijd zonder gevaar is, bleek wel uit de beelden. Menigeen gruwelde van de manier
waarop de OM’s op de plek van bestemming moesten komen. Veelal met niet al te stabiele
bootjes werd mens en apparatuur vanaf de vaste wal vervoerd. Het zal iedereen duidelijk
zijn dat het ondernemen van dit soort trips alleen mogelijk is als je je flexibel kan opstellen.
Wie houdt van strakke planningen kan beter thuisblijven. Over de volgende DX-peditie
waaraan Ronald zal deelnemen, kon hij nog niet veel vertellen. Maar, zo verzekerde hij de
toehoorders, u gaat er van horen en het is naar een DXCC die hoog op de “most wanted”
lijst staat!
Traditioneel werd de HF-dag afgesloten met een diner, waaraan optioneel kon worden
deelgenomen.
Gert (PA2LO)
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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 15e plaats in het klassement met een totaal
van 450 punten (3 oktober 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?

31ste RADIO ONDERDELEN MARKT ASSEN
In plaats van in november vindt deze plaats op zaterdag 11 oktober 2014. We hopen met
deze verschuiving wederom tegemoet te komen aan de wensen van zowel de bezoekers
als de standhouders. We rekenen weer op een grote opkomst. Tevens zal er weer
voldoende ruimte zijn voor onderling QSO onder genot van een hapje en drankje. Dit
evenement vindt plaats in samenwerking met Vitalisvlooienmarkten.nl. De toegangsprijs is
€ 3,50 en biedt tevens toegang voor zowel onze Radiomarkt als ook de grootste Vlooienmarkt van het Noorden. Kinderen t/m 13 jaar gratis. Onze Radio markt is voor het publiek
geopend van 9.30 tot maximaal 16.00 uur. Adres; Burg. J.G. Legroweg 80, 9761 TD Eelde.

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 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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