nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 152 – februari 2015

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits nummer 152 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
6 februari (let op: eerste vrijdag van de maand) en andere activiteiten. Zie ook voor de
laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
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.
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, Amersfoort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst).
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
MAART - huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen
Het bestuur nodigt u vrijdag 13 maart uit om op deze avond uw stem te laten horen.
De vergadering begint om 20.00 uur en is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden
en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden. Ook dit jaar wordt er voor deze
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vergadering geen persoonlijke (papieren) uitnodiging verzonden. Leden die zich hebben
aangemeld voor de digitale nieuwsflits ontvangen de uitnodiging en vergaderstukken een
week voor de bijeenkomst per e-mail. Daarnaast zijn op de avond zelf de documenten op
papier in de zaal aanwezig. Afdelingsleden die de documenten vóór de vergadering toch
op papier willen ontvangen kunnen hierover contact opnemen met de afdelingssecretaris.

TERUGBLIK EERSTE VERENIGINGSAVOND 2015
Vrijdag 9 januari was de eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar. Een avond die in
het teken stond van onderling QSO en de ingebrachte voorstellen voor de VR. De
bezoekers werden welkom geheten met koffie met iets lekkers erbij.
Lezingen
Eddy (PA0RSM) gaf aan het begin van de avond alvast een voorschot op het
lezingenprogramma 2015. Dit jaar mogen we lezingen verwachten over Amateur TV
(ATV), Earth-Moon-Earth verbindingen (EME), de nieuwe digitale standaard DMR, de
Heathkit AT-sprint 3 en de mini DXpedities van afdelingslid Maarten (PA3EYC). Ook de
tradiotionele jaarlijkse BBQ, verkoping en kerstavond staan weer op het programma.
Daarnaast zijn er plannen voor actieve deelname aan de PACC en zowel de CW als de
SSB velddag-contest.
Speciale roepletters
Tijdens de avond werd ook aandacht besteed aan een aantal speciale roepletters die in de
lucht gebracht zullen worden: PA90IARU (90 jaar bestaan van de IARU), PA2015TDF
(start van de Tour de France in Utrecht) en PA50VPK (50ste VERON PinksterKamp).
VR-voorstellen
Vanuit de afdeling Amersfoort zullen er voor de komende VR geen voorstellen worden
ingediend. Tijdens onze huishoudelijke vergadering in maart zullen we stemmen over de
voorstellen die elders in het land zijn gedaan. In april zullen we de uitkomst van de
stemming van onze leden vervolgens meenemen in de VerenigingsRaad (VR) zelf.
Na het formele gedeelte van de avond werd er nog lang doorgepraat…

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 met 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.
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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.

SPECIALE ROEPLETTERS PA90IARU ACTIEF
Dit jaar bestaat de IARU (International Amateur Radio Union) 90 jaar. De VERON behartigt
internationaal de belangen van alle radioamateurs in Nederland bij de International
Amateur Radio Union (IARU).
Ter gelegenheid van het jubileum van de IARU zal gedurende 2015, voor het eerst vanaf
24 januari, de call PA90IARU actief zijn. De speciale QSL gaat via het bureau.

VOSSENJACHT
Zondag 15 februari is er een foxOringjacht op 2 meter, dat is de tweede zondag na de
VERON-afdelingbijeenkomst van 6 februari 2015. 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.
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.
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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 15 februari 2015.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

28 FEBRUARI: ELEKTRONICA VLOOIENMARKT VERON NO-VELUWE
Zaterdag 28 februari 2015 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe al weer voor de
twintigste maal haar Elektronica Vlooienmarkt, deze wordt gehouden in de grote sporthal
van MFC Aperloo, alwaar ruim 230 meter aan kramen opgesteld zullen staan.
Op deze Elektronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door
standhouders uit Nederland, Duitsland en België. Er is ook een groot aanbod van spullen
die op de een of andere manier met elektronica te maken hebben.
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude
radio’s, oude leger apparatuur, bent u een computeraar, of wat dan ook op het gebied van
elektronica, kom dan zaterdag 28 februari 2015 naar deze gezellige Radiomarkt.
De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo” (Stadsweg 27,
‘t Harde). De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur, de entree bedraagt 3 Euro.
Er is voldoende gratis parkeerruimte. Voor het laatste nieuws en informatie zie:
www.pi4nov.nl.

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 11e plaats in het klassement met een
totaal van 49 punten (1 februari 2015). 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?
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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).

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.

'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 2015 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".
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