nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 150 – december 2014

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 150 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
12 december en andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie:
http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
DECEMBER – kerstbijeenkomst
Op vrijdag 12 december is er weer de
jaarlijkse avond in kerstsfeer. Een mooie
gelegenheid om terug te kijken op het
afgelopen verenigingsjaar. 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.
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.
JANUARI – nieuwjaarsreceptie en eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen
Vrijdag 9 januari bieden wij u uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over
te brengen. Ook worden tijdens deze avond eventuele ingediende afdelingsvoorstellen
voor de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden, behandeld. De voorstellen
moeten voor 1 januari zijn ingediend bij onze secretaris. Zijn er dus zaken waarvoor u
aandacht wilt vragen tijdens de VR, dan is dit de uitgelezen kans om van u te laten horen!
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en
halen van uw QSL-kaarten.

VERSLAG BIJEENKOMST VAN NOVEMBER
De verenigingsavond van november werd gevuld door de jaarlijkse verkoping. Onze
voorzitter opende deze avond met enige huishoudelijke mededelingen, zoals dat een
afvaardiging van de afdeling naar de Regionale Vergadering is geweest. Tijdens de
bijeenkomst werd medegedeeld dat ons voorstel voor de VR over de 40 meter band is
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ingebracht bij het overleg met het Agentschap Telecom, met als aanpassing om de gehele
band open te stellen voor de N-machtiging.
De veilingmeester Koos (PA3BJV) wist de bezoekers, die in zeer grote getale aanwezig
waren, te verleiden om de nodige euro’s uit te geven. Het aanbod was dit jaar meer dan in
andere jaren.
Al met al weer een geslaagde avond.

VOSSENJACHT
Zondag 14 december is er een Piet Wakkerjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag na
de VERON-afdelingbijeenkomst van 12 december 2014. Ook niet leden, maar radio geinteresseerden 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 jacht geschikt voor
beginnende vossenjagers. Mensen die wel een ontvanger hebben
en deze eens willen proberen, helpen wij graag.
Voor een Piet Wakkerjacht is het belangrijk een werkende
peilontvanger met goede batterij, liniaal en kompas mee brengen.
Enkele ontvangers zijn ook beschikbaar voor degene die zelf 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:
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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 14 december 2014.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

VERON 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 636 punten (6 december 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?
28 MHZ SWL-CONTEST
In het weekend van 13 en 14 december is er weer de jaarlijkse '28 MHz SWL-contest'.
Deze wordt tegelijk gehouden met de ARRL 10m contest, zodat er genoeg te beluisteren
en te loggen moet zijn als de propagatie omstandigheden gunstig zijn. Het reglement voor
deze contest vindt u op http://swl.veron.nl.
OPEN DAG ZEND- EN LUISTERAMATEURS NOORD-OOST VELUWE
Na het grote succes van vorig jaar organiseert de afdeling Noord-Oost Veluwe op
maandag 29 december haar traditionele open dag. Deze dag wordt georganiseerd om
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geïnteresseerden kennis te laten maken met de “radiohobby”. Maar ook voor degenen die
reeds bekend met de hobby een leuke manier om te kijken hoe anderen de hobby beleven.
De nadruk zal dit jaar liggen op zelfbouw. Er zullen diverse NOV-projecten te zien zijn
zoals de CAT-interface voor diverse merken transceivers, de lowcost, 0 tot 1500MHz
frequentiecounter met behulp van de PC, de CTCSS-module, ATV en andere projecten.
Natuurlijk worden er worden diverse demonstraties gegeven zoals:







contacten leggen met zendamateurs over de hele wereld in spraak, morse code,
SK (een soort SMS), SSTV (het verzenden en ontvangen van digitale foto`s)
D-Star, digitale communicatie en de mogelijkheden hiervan
SDR-ontvangers, voor een paar tientjes is een breed ontvangst bereik mogelijk
radiohobby en computer
leger en maritieme zend- en ontvangstapparatuur
diverse leden laten hun zelfbouwprojecten zien en geven er uitleg over

Leo Duursma PA0LMD, de bekende reparateur uit Oldebroek, zal ook dit jaar weer
aanwezig zijn met de nodige meet apparatuur om uw ontvanger, portofoon of transceiver
te controleren en na te meten. Mocht U specifieke wensen op meetgebied hebben, laat het
van te voren weten, zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.
De open dag wordt gehouden in buurthuis het Grinthuus (Morelissenstraat 1, 8095PX,
`t Loo Oldebroek) van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Een hapje en drankje is tegen betaling verkrijgbaar.
Meer informatie is te vinden <hier>.

PJ7PK IOTA NA-247: FIRST VOOR PA2LO
In oktober vond een activatie plaats van Pelican Key, een rotseiland voor de kust van Sint
Maarten. Pelican Key was een nog niet eerder geactiveerd eiland en daarom zaten de
IOTA (Island on the Air) -jagers op het puntje van de stoel om dit nieuwe eiland (NA-247)
te werken. Door toeval werd de eerste verbinding met Pelican Key, onderdeel van de
bijzondere gemeente Sint Maarten van het Koninkrijk der Nederlanden, gemaakt door…
een Nederlander: ons afdelingslid en secretaris Gert PA2LO. Een first dus.
Eén van de operators van PJ7PK, Dave (EI9FBB) heeft een artikel geschreven over de
activatie. Een passage over de eerste verbinding:
“I was the first station QRV on 17m SSB. The band was alive. Our 17m vertical dipole was
going to ‘rock this rock’! Infact, the band was so busy, it was hard to find a clear frequency
to call CQ. I squeezed myself a spot on 18.130 and CQ CQ CQ. This is Papa Japan Seven
Papa Kilo, New IOTA NA-247, QRZ? Zilch ! 12 minutes of unanswered CQs got me
frustrated. Was my antenna not working? Had I microphone / audio problems? One way to
find out. I scanned the band and found 2 loud stations in QSO. I broke in and asked for a
radio report. PA2LO was most helpful and obliged. Infact, Gert was completely aware of
our activation and was waiting for us. There had been some pirate activity before our
activation using our callsign and so I think he needed a little convincing. I asked him to
QSY to 18130 and there we continued the chat. After brief formalities were exchanged, he
was delighted to be the first QSO with this NEW IOTA group and kindly agreed to spot me
on the DX cluster. Moments after this all hell broke loose and the fun began.”
Lees het hele avontuur <hier> of op: http://www.mdxc.org/pj7pk‐story‐na‐247‐new‐iota/.
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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.

HET BESTUUR VAN DE AFDELING AMERSFOORT
WENST U EN DE UWEN PRETTIGE KERSTDAGEN EN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

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".

5/5

