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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 149 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 
14 november en andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: 
http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
NOVEMBER - verkoping 
Vrijdag 14 november is er een verkoping van courante radio-
amateurspullen. U kunt dus vast beginnen om uw shack of 
hobbyruimte op te ruimen en spullen die u niet meer gebruikt (en 
waarvan u denkt, dat een andere amateur het nog kan ge-
bruiken) uit te zoeken en mee te nemen naar deze avond. Om de 
verkoping vlot te laten lopen, vragen wij u om u aan de volgende 
regels te houden:  
 
1. op alles wat wordt aangeboden moet staan wie de eigenaar is, of het functioneert en 

wat de minimumprijs is; 
2. van de verkoopprijs gaat 10% naar de clubkas, houdt hier rekening mee bij het 

vaststellen van de minimumprijs; 
3. eenmaal verkochte spullen kunnen niet opnieuw worden aangeboden; 
4. alles (zowel verkocht, als niet verkocht) moet na afloop van de verkoping worden 

meegenomen door de (nieuwe) eigenaar.  
 
Onze veilingmeester bepaalt voor de verkoping welke kavels er onder de hamer komen. 
Wij hopen op deze avond veel courante radio-amateur artikelen te zien.  
Het adres voor de afdelingsbijeenkomst is: Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3, Amers-
foort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst). 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
 
DECEMBER  - kerstbijeenkomst 
Vrijdag 12 december is er de jaarlijkse familieavond in kerstsfeer. Graag nodigen wij u en 
uw partner uit om het jaar feestelijk met ons af te sluiten.  
Wij zorgen voor een hapje en een drankje en voor het nodige vermaak.   
 

nieuwsflits 
VERON-A03-Amersfoort - nummer 149 – november 2014 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/sporthalzielhorst.jpg
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VERSLAG LEZING OKTOBER OVER HEATHKIT 
De avond werd geopend door de voorzitter met enige huishoudelijke mededelingen, 
waarna hij het woord gaf aan Rick Rabouw (PA3CJL). Rick hield een lezing over de 
opkomst en ondergang van Heathkit.  
Het begon allemaal met de naamgever van het bedrijf Edward Heath die rond de eeuw-
wisseling begon met de ‘Heath Aeroplane Company’. In 1926 bracht hij een bouwpakket 
van een vliegtuig op de markt. Het bedrijf wisselde regelmatig van eigenaar.  
Het ‘Heathkit-concept’ bestond uit het volgende concept: halveer de kostprijs van een 
apparaat door de samenbouw over te slaan, zorg dat een ieder het kan bouwen door een 
zeer duidelijke handleiding en zorg er voor dat het apparaat afgeregeld kan worden met 
een minimum aan meet- en hulpapparatuur.  
Het allereerste wat men voor de zendamateur maakte, was een CW ‘transceiver’ ont-
worpen rond een BC-746. Door een nieuwe licentie in Amerika, de Novice, ging Heathkit 
ook doelbewust zendamateur apparatuur maken. Het eerste serieuze product was de  
AT-1, een 6 band zender met ingebouwde voeding.  
De ondergang van Heathkit werd ingezet toen Azië (KENWOOD, YAESU, ICOM…) kant 
en klaar producten op de markt ging brengen die zo scherp geprijsd waren dat zelfbouw 
niet meer loonde.  
Aan de hand van foto's, handleidingen en meegenomen apparatuur wist Rick dit onder-
werp van alle kanten te belichten. Al met al een mooie lezing, die beloond werd met een 
daverend applaus. 
 

 
 
 
VOSSENJACHT 
Zondag 16 november is er een spoetnikjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag na  
de VERON-afdelingbijeenkomst van 14 november 2014. Ook niet leden, maar radio ge-
interesseerden 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. 
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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 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 ont-
vanger 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 16 november 2014. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.  
 
 
ROTOR BIJ PI4AMF VERVANGEN 

Zaterdag 12 oktober is door een aantal enthousiaste amateurs van de 
afdeling Amersfoort de rotor vervangen. De originele rotor is, zoals 
bekend, vlak voor de PACC stuk gegaan, maar ondertussen gerepareerd 
en deze zaterdag weer teruggeplaatst. Gelukkig zat het weer ook nog 
mee, alhoewel rond de middag er toch wat regen naar beneden viel. 
Met een aantal zendamateurs van de afdeling Amersfoort is als test van 
de rotor meegedaan aan de CQ WW DX SSB contest en dat ging prima, 
de antenne draait weer als een zonnetje.  
Ook de condities waren bijzonder goed geregeld, vooral zondags toen er 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/locatievossenjachta03.jpg


 

4/5 

bijzonder veel verbindingen gemaakt zijn op 10 meter. Allemaal bedankt voor de inzet (ook 
met het vervangen van de rotor) en tot de volgende contest 
 
Willem (PD0WVD) 
 
 
VERON AFDELINGSCOMPETITIE - DOE OOK MEE!  
Regelmatig wordt er in de afdeling Amersfoort aandacht besteed aan de VERON 
afdelingscompetitie. Tijdens een van de avonden werd gevraagd hoe je nu eigenlijk 
mee kan doen met deze competitie.  
 
Wat is de afdelingscompetitie? - De afdelingscompetitie is een initiatief van de VERON 
en heeft als doel het stimuleren van deelname aan HF contesten (160 t/m 10 meter): 
contesten zijn niet alleen wedstrijden, maar ook een prima manier om de Operating 
Practice te verbeteren. De competitie loopt jaarlijks van 1 januari tot 15 december. 
 
Hoe kan je meedoen met de afdelingscompetitie? - Deelname is eenvoudig en je kan je 
aanmelden zonder verplichtingen aan te gaan. Als je af en toe eens aan een contest 
meedoet en daarbij minimaal 25 verbindingen (per contest!) maakt, kan je je score al 
doorgeven. Om mee te kunnen doen, moet je je aanmelden. Hoe je dit doet en hoe je 
je score doorgeeft, lees je in dit document. 
 
Waarom deelnemen? - Binnen het bestuur van de afdeling hebben we de ambitie om 
Amersfoort weer op de (contest-)kaart te zetten. Wij vinden dat we als één van de grotere 
afdelingen van de VERON in staat zouden moeten zijn om jaarlijks in de top 10 van de 
afdelingscompetitie te staan. Dat is de afgelopen jaren niet gelukt, maar de afstand naar 
de top 10 is overbrugbaar. Hoe meer deelnemers hun aantal contest-QSO’s doorgeven, 
hoe groter de kans is dat we in 2015 de top 10 ook halen.  
 
Waar vind ik meer informatie over welke contesten er zijn? - Een goede bron van 
informatie is de website www.contestkalender.nl. Je vindt hier niet alleen welke contesten 
er gepland staan, maar ook informatie over de uitwisseling en de overige regels van de 
specifieke contest.  
 
“Ik doe nooit mee aan contesten want ik weet niet wat ik moet doen.” - Het leuke aan 
contesten is dat de deelnemers elkaar nodig hebben. Alle stations willen JOU in hun log 
hebben, want alleen dan levert het ze punten op. Dat betekent ook dat stations moeite 
willen doen en geduld met je hebben. Lijkt het je leuk om eens aan een contest mee te 
doen, maar vind je het eng om te starten? Geen probleem: in de afdeling hebben we 
verschillende ervaren contesters die contesttraining kunnen geven. Schroom niet om 
iemand van het bestuur aan te schieten als je verdere uitleg of een stukje “training-on-the-
spot’ wil hebben.  
 
Waar vind je meer informatie? - Op www.afdelingscompetitie.nl vind je alle informatie over 
de afdelingscompetitie, de tussenstand en een overzicht met antwoorden op veel gestelde 
vragen. Kom je er niet uit? Neem dan eens contact op met Roel (PB0ACU), Eddy 
(PA0RSM), Frans (PC2F), Maarten (PA3EYC), Gert (PA2LO) of één van de andere 
deelnemers van onze afdeling aan de afdelingscompetitie. Je vindt de roepletters van de 
Amersfoortse deelnemers op www.afdelingscompetitie.nl bij “Stand”.  
 
Gert (PA2LO) 

http://www.afdelingscompetitie.nl/manual.pdf
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FRIESE 11-STEDENCONTEST 
Wil je eens meedoen aan een relaxte contest waarmee je op een leuke manier wat puntjes 
voor de afdelingscompetitie kan verzamelen? Doe dan eens mee aan de Friese 11-steden 
contest. 
Op zondag 16 november is het zover; de dertigste 11-stedencontest. Een mijlpaal. Al  
30 jaar een succesvolle contest en we hopen nu op nog meer deelnemers. Vanwege de 
lange traditie heeft het bestuur van afdeling A-14 besloten geen veranderingen door te 
voeren in de gebruikte banden. Met behulp van vele vrijwilligers zal er getracht moeten 
worden om alle 11 steden en klunplaats Bartlehiem te werken op de 2- en 80-meterband. 
In het reglement kun je alles lezen hoe te werk te gaan. Er zullen zoveel mogelijk radio- 
amateurs, die in steden wonen, QRV zijn. En waar dit niet mogelijk is, zullen radio-
amateurs van buiten een mobiel station opzetten. En er zijn veel radio-amateurs die komen 
helpen. De organisatie is iedereen die steden en klunplaats vertegenwoordigen dankbaar. 
Zij zijn het die de contest mogelijk maken. En de beste manier om deze radio-amateurs te 
belonen voor hun inspanningen, is om mee te doen met de contest. En vanwege de 
dertigste keer zal de eerste prijs beloond worden met een beker, de 2e en 3e prijs met 
certificaten en worden er Friese hebbedingetjes verloot. Je treft wellicht oude bekenden 
weer eens op de band. Je kunt zo fanatiek zijn als je wilt, maar gewoon lekker meedoen is 
ook heerlijk. Kortom: Graag tot horens op zondag 16 november. 
Meer informatie is <hier> te vinden. 
 
 
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). 
Maandag 10 november zal Koos (PA3BJV) hier filmbeelden laten zien 
van de reis door Rusland, Mongolië en China. 
 
 
'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://www.pi4lwd.nl/11st2014.htm
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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