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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 151 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 
9 januari en andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: 
http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
VAN DE VOORZITTER 
Beste leden van de VERON afdeling Amersfoort allereerst wens ik u, ook namens de 
andere bestuursleden, al het goede voor 2015. Moge dit jaar weer een luisterrijk en 
succesvol jaar  worden voor onze hobby.   
Voor 2015 staan er allerlei verenigingsactiviteiten gepland. Begin februari zal onze afdeling 
met de clubcall PI4AMF weer mee doen aan de PACC. Heeft u interesse mee te doen, 
meldt u aan bij ondergetekende of de contestmanager Willem (PD0WVD). Het hele jaar  
kunt u ook individueel deelnemen aan de VERON afdelingscompetitie en onze eigen 
interne A03 competitie. 
Dit jaar zal de Tour de France starten vanuit Utrecht, ook daar omheen zullen individuele 
leden van de afdeling activiteiten gaan ontpooien.  
Na een uiterst geslaagde velddag, vorig jaar september op het weiland in de polder bij 
Maarten (PA3EYC) te Nijkerk, willen wij als afdeling ook dit jaar weer gaan meedoen in juni 
en september met deze internationale CW- en SSB-velddagen. U wordt hierover binnen-
kort geïnformeerd via onze homepage. 
Er staan voor de maandelijkse afdelingsbijeenkomsten weer interessante lezingen op het 
programma, bent u in de gelegenheid komt u dan langs, al is het maar voor het brengen en 
halen van uw QSL-kaarten bij onze QSL-manager Peter (NL5557).  
Daarnaast zullen Rient (PA3GXP), Rob (PA0KEL) en Maurice (PA3HHT), weer diverse 
vossenjachten gaan uitzetten. Een van mijn persoonlijke voornemens  (al jaren) is hieraan 
een keer deel te gaan nemen, dit jaar moet het dan maar gaan gebeuren!  
Ook van harte aanbevolen de VAM-avonden elke maandagavond in Bunschoten.  
Kortom allerlei activiteiten staan al weer gepland, maar er kunnen er zo een paar bijkomen 
wanneer er leden activiteiten willen ontplooien.  Meldt het ons, waar we kunnen zullen wij 
als afdelingsbestuur  u helpen en/of ondersteunen.  
Nogmaals wij wensen u veel radiovreugde en hopelijk treffen wij u op een van de 
activiteiten komend jaar. 
 
Frans de Bles (PC2F) 

nieuwsflits 
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AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
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.  
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-
manager voor het brengen en halen van uw QSL-kaarten. 
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. 
 
FEBRUARI -  lezing over amateur televisie, kortweg ATV 
Vrijdag 6  februari (let op - eerste vrijdag van de maand) is er een lezing over amateur 
televisie door Peter (PA3CWS) en Chris (PA3CRX). 
Na in 1988 en 1992 in Amersfoort lezingen te hebben gegeven over ATV is er heel wat 
veranderd. Peter en Chris verzorgen wederom een lezing over ATV, die de huidige 
technieken en mogelijkheden duidelijk maken. Bij de lezing over amateur televisie zal 
inzicht worden gegeven in: 
 
 Wat ís ATV? 
 Modulatiesoorten en frequenties? 
 Wat zijn de praktische mogelijkheden om een zend- of ontvangststation op te bouwen, 

wat komt er allemaal bij kijken? 
 Wat is er dan te zien (en kan je laten zien)? 

 
Geen zwaar theoretisch verhaal, maar op de praktijk gericht, waarbij tevens diverse 
apparatuur wordt gedemonstreerd. 
 
 
MET VLEESSCHOTEL, SPAKENBURGSHART EN ANDERE PRIJZEN NAAR HUIS 
De laatste bijeenkomst van het jaar vond plaats op 12 december in de zaal van sporthal  
Zielhorst. De voorzitter heette de aanwezige amateurs en in het bijzonder de aanwezige 
XYL’s welkom.  De avond werd gestart met een aantal amateurs in het zonnetje te zetten, 
want zaken als cursus geven (Koos en Jan), vossenjachten organiseren (Rient, Henny, 
Maurice en Rob), de repeaters in de lucht houden (Rient en Jan), het mogen gebruiken 
van een vaste locatie (Klaas), de website en communicatie (Raf en Frank) gebeuren volop 
in de afdeling, dankzij de inzet van deze vrijwilligers. Zonder hen zou er in de afdeling 
Amersfoort veel minder activiteit zijn! 
Hierna werd aan de bezoekers het DXCC-spel toegelicht, een puzzel waarbij de bezoekers 
raadsels moesten oplossen. Aan het eind van de avond bleek onze QSL-manager Peter 
(NL5557) de winnaar te zijn. Hij ontvangt een polo met daarop zijn naam en luister-
nummer.  
Voor het eerst werd deze avond ter promotie van de VERON afdelingscompetitie de 
VERON A03 Contestbeker uitgereikt aan Roel (PB0ACU).  
Eddy (PA0RSM) en Roel (PB0ACU) traden ook dit jaar op als volleert showmasters. Met 
een grap en een grol (helemaal alleen… nummer 1) werden in rap tempo de bingoballetjes 
getrokken. Maarten (PA3EYC) en zijn XYL hadden dit jaar voor verschillende mooie prijzen 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/sporthalzielhorst.jpg
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gezorgd, zodat de deelnemers fanatiek deelnamen. Frank (PA3DTX) mocht bijvoorbeeld 
met een goed gevulde vleesschotel naar huis, Adriaan (PA1LIO) wist een Spakenburgs-
hart te veroveren en Hans (PE1KWH) kon na zijn “Bingo” aan de drank, maar ook de 
andere winnaars waren blij met hun prijs. Tussendoor kon men genieten van een hapje en 
een drankje. Rond 23.00 uur was het programma voorbij en namen de bezoekers met het 
wensen van fijne feestdagen afscheid van elkaar. 
 

 
 
 
VERON A03 AFDELINGSCOMPETITIE BEKER 

Roel Craanen (PB0ACU) is de eerste winnaar van de 
afdelings VERON A03 Contestbeker geworden. 
Om de deelname aan de VERON afdelingscompetitie 
te promoten is in 2014 besloten om een nieuwe prijs in 
het leven te roepen: de VERON A03 Contestbeker. 
Deze wisselbeker zal jaarlijks worden uitgereikt aan 
een afdelingslid die deel heeft genomen aan de 
VERON afdelingscompetitie. 
Bij de uitreiking benadrukte de secretaris (PA2LO) dat 
een “commissie van wijze amateurs” jaarlijks zal 
besluiten wie de wisselbeker wint. Het aantal punten 
dat in de competitie wordt behaald is daarbij niet 
bepalend, ook een deelnemer die maar 1 punt heeft 
weten te behalen kan winnaar van de beker worden. 

Alhoewel de winnaar van 2014 het meeste aantal punten in de competitie wist te behalen, 
is dat niet de reden, waarom juist hij de beker wist te winnen. Roel onderscheidde zich dit 
jaar door uitsluitend ver-bindingen in digitale modes te maken. PB0ACU ontving naast de 
wisselbeker ook een oorkonde. 
 
 
VOSSENJACHT 
Zondag 11 januari is er een spoetnikjacht op 2 meter, dat is de eerste zondag na de 
VERON-afdelingbijeenkomst van 9 januari 2015. Ook niet leden, maar radio geïnteres-
seerden 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.  
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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.  
 
Niet vergeten 
Voor een vossenjacht 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. 
 
Amersfoortse vossenjachten 
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. 
 
Wij annuleren de vossenjacht bij: 
- 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. 
 
Tot ziens en een goede jacht, bij de radio-vossenjacht op zondag 11 januari 2015. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.  

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/locatievossenjachta03.jpg
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ONZE AFDELING SLUIT AFDELINGSCOMPETITIE AF MET EEN 12DE PLAATS 
Op 17 december was de laatste dag dat deelnemers aan de afdelingscompetitie hun score 
konden doorgeven. De afdeling Amersfoort is in 2014 geëindigd op een nette 12de plek. 
Daarmee zet de afdeling de stijgende lijn van de afgelopen jaren voort: in 2013 eindigde 
Amersfoort op een 14e plaats.  
Het bestuur van de afdeling heeft de ambitie uitgesproken om met de afdeling in de top 10 
te eindigen. Frans (PC2F): “Wij zijn één van de grotere afdelingen van de VERON en 
hebben een grote groep actieve amateurs. Niet iedere amateur houdt van contesten, maar 
er zijn ook leden die wel willen meedoen, maar eigenlijk niet weten hoe een contest werkt. 
Juist die groep willen we graag helpen om mee te doen aan dit stukje van de radiohobby.”  
Hij vervolgt: “We nodigen mensen uit om eens te komen kijken bij PI4AMF in Bunschoten 
tijdens een contest. Als ze willen mogen ze meedraaien, maar alleen meeluisteren is ook 
goed. Door mensen uit te nodigen willen we laten zien hoe leuk het meedoen met een 
contest is.”  
Binnen het bestuur van de afdeling is één bestuurslid specifiek benoemd voor alles wat 
met contesten te maken heeft, namelijk Willem van Dijk (PD0WVD). Hij zorgt ervoor dat 
het station beschikbaar is tijdens contesten en zorgt voor de communicatie en het insturen 
van de logfiles. Leden die meer willen weten over contesten kunnen dan ook bij Willem 
aankloppen voor meer informatie. Binnenkort zal ook een overzicht worden gepubliceerd 
van de contesten waaraan PI4AMF in 2015 zal meedoen.  
 
 
VOORBEREIDINGEN PACC 2015 IN VOLLE GANG 
Dé Nederlandse contest, de PACC, komt er weer aan: in het tweede volledige weekend 
van februari vindt de grootste van de kleine contesten weer plaats. Frans (PC2F) en 
Willem (PD0WVD) zijn druk bezig met de plannen voor deelname met PI4AMF. We 
hebben daar immers iets te verdedigen: na in 2013 de derde plaats in de multi-two klasse 
te hebben behaald, werd in 2014 de tweede plaats behaald. 
Wil je helpen met de opbouw of tijdens de PACC als operator van PI4AMF actief zijn, 
neem dan contact op Frans of Willem! 
 
Operationele informatie   
De start van de PACC is om 12:00 UTC op 14 februari en om 12:00 UTC op 15 februari 
2015 is het al weer afgelopen met de pret. 
 
Liever vanuit huis deelnemen? 
Lukt het niet om vanaf het clubstation deel te nemen? Doe dan mee vanuit je eigen shack: 
op een leuke manier kan je punten verdienen voor de VERON-afdelingscompetitie. 
 
 
ARTIKELTJE OVER EDDY (PA0RSM) IN HET BLAD VAN GILDE AMERSFOORT 
Eddy Krijger (PA0RSM) in het blad van Gilde Amersfoort: “Ik behoor tot de gelukkigen die 
van z’n hobby z’n werk heeft kunnen maken” 
In Raddraaier - het blad van Gilde Amersfoort - is een interview te lezen waarin ons 
afdelings- en bestuurslid Eddy (PA0RSM) vertelt over de radiohobby. Eddy: “Omdat ik in 
de redactievergadering van Gilde Amersfoort vertelde dat een onderdeel van mijn hobby 
tot Immaterieel Cultureel Erfgoed behoord, werd ik gevraagd iets over de radio hobby te 
vertellen“.  
Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen 
rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen 
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of groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Het immateriële erfgoed waarop 
Eddy wijst is het gebruiken van morse (CW) als communicatiemiddel. De vaardigheid om 
via dit’s en dat’s te communiceren is overigens pas dit jaar door het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed op de Nationale Inventarislijst gezet. In 
verschillende andere Europese landen was morse al langer aangemerkt als immaterieel 
erfgoed.  
Gekscherend over de nieuwe status van morse geeft Eddy aan “Nog even en dan mag ik 
tussen de kantklossers op een braderie zitten…”.  
Het hele artikel is hier te lezen (bron: Raddraaiers, Gilde Amersfoort 2014/4). 
 
 
AFDELINGSLID CIL (PA1RBZ) VALT IN DE PRIJZEN 
Tijdens de D-star QSO Party 2014 is ons afdelingslid Cil Hubertse (PA1RBZ) in de prijzen 
gevallen. Hoofdsponsor ICOM stelde 10 exemplaren van de speciale (limited edition) 
jubilieumversie van de ID-51 ter beschikking.  
Cil: “Tijdens de ze QSO party moest je punten verzamelen en hoe meer punten, hoe meer 
kans je had op het winnen van een porto. Er waren 9 punten in totaal bij elkaar te 
verzamelen en ik had 8 punten.”  
De overige 9 portofoons gingen naar deelnemers uit Zuid-Korea, Nieuw Zeeland, Japan 
(3x), de Verenigde Staten (2x), Oostenrijk en Spanje.  
 
 
RADIOBEURS APELDOORN 
Op zaterdag 24 januari 2015 wordt alweer voor de 18e keer de landelijk bekende Radio-
beurs voor zend- en luisteramateurs te Apeldoorn gehouden. De beurs wordt gehouden in 
wijkcentrum Dok Zuid te Apeldoorn (1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn). 
Op ca. 95 tafels zullen zowel handelaren als particulieren hun nieuwe en gebruikte spullen 
te koop aanbieden. De beurs is voor publiek geopend van 09.30 uur tot 15.00 uur. Entree-
prijs 2 euro. 
Er is bij het gebouw een grote parkeerplaats die alleen voor de beurs wordt gebruikt.Meer 
informatie is te vinden op de website van www.PI4SDH.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. 
 
 
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). 
 
 
BIBLIOTHEEK 
Sinds enige tijd hebben wij uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) een uitgebreide 
collectie CD's en DVD’s met video’s en tijdschriften. Een lijst met titels vindt u hier. Ideaal 
voor de zelfbouwer, maar ook een unieke gelegenheid om een avondje gezellig naar een 
dvd te kijken over een van de vele DX-pedities die door radio-amateurs zijn gemaakt. 
 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/Raddraaier_2014-4_Gilde_Amersfoort.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
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'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. 
 
 

 
meer dan 70 jaar radio-amateur 

activiteiten vanuit Amersfoort en omgeving 
 

 

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/alginfo2015.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm
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