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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 154 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 10 april en 
andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
APRIL  – lezing over “EME” door John Lambo 
Vrijdag 10 april 2015 is er een lezing over “EME” door John 
Lambo (PA7JB). Ook op het gebied van de EME-communicatie 
heeft de techniek niet stil gestaan. Als lid van de BIG (Breukelen 
Interesse Groep) zal John ons deze avond aan de hand van 
(voor-)beelden laten zien dat ook op de nog hogere GHz-
frequenties verbindingen kunnen worden gemaakt via de maan. 
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. 
 
MEI  – lezing over DMR door Roberino van Berkel 
Vrijdag 8 mei is er een lezing over DMR (Digital Mobile Radio) door Robertino van Berkel. 
 
 
VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING EN VR-VOORSTELLEN 
Vrijdag 13 maart was in de afdeling Amersfoort de Huishoudelijke Vergadering. De avond 
werd bezocht door 37 leden.  
 
De vergadering heeft besloten: 
- het verslag van de Huishoudelijke Vergadering 2014 goed te keuren; 
- het jaarverslag 2014 voor kennisgeving aan te nemen;  
- op voorspraak van de kascontrolecommissie het bestuur decharge te verlenen voor de 

financiële zaken in 2014;  
- het beleid voor 2015 en de daarbij behorende begroting goed te keuren;   
- akkoord te gaan met het voorstel om het bestuur te reduceren van 7 naar 5 

bestuursleden;  
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- OM Hans van der Marel (PE1KWH) te benoemen als bestuurslid in de vrijgekomen 
vacature; 

- Frans (PC2F) en Gert (PA2LO) opnieuw als bestuurslid te kiezen; 
- OM Frans de Bles (PC2F) voor een tweede termijn als voorzitter van het bestuur te 

benoemen.  
 
Voorstellen VerenigingsRaad van 18 april 
Na de Huishoudelijke Vergadering werden de voor de VerenigingsRaad (VR) ingediende 
voorstellen besproken. Verschillende van de onderwerpen zorgden voor boeiende discussies 
en nieuwe inzichten. Even leek het erop dat de afdeling een aantal ammendementen zou 
gaan indienen. Uiteindelijk is besloten om dat niet te doen. De leden hebben de afvaardiging 
naar de VR, die dit jaar zal bestaan uit Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO), het mandaat 
gegeven om hun stem over te brengen.  
De leden hebben op de voorstellen omgerekend naar de 9 stemmen die de afdeling tijdens 
de VR heeft, als volgt gestemd:  
 
               Voor tegen onthouding 
voorstel 1   9      0      0 
voorstel 2    1      6      2 
voorstel 3    0      0      9 
voorstel 4    7      1      1 
voorstel 5    1      5      3 
voorstel 6   8      0      1 
 
Alleen indien dit nodig is, wordt er op de VR gedifferentieerd gestemd. Dit betekent dat 
Amersfoort in basis dus haar stem uitbrengt zoals door de meeste stemmen is aangegeven.  

 
 
EVEN VOORSTELLEN 

OM Hans van der Marel (PE1KWH) is tijdens de huishoudelijke ver-
gadering benoemd als bestuurslid in de vrijgekomen vacature. Hij stelt 
zich hieronder voor: 
  
Na de laatste jaarvergadering heb ik de werkzaamheden van Eddy 
(PA0RSM) overgenomen voor zover dat de communicatie binnen de 
afdeling betreft. Mijn naam is Hans van der Marel, ben nog net 48 jaar 
oud en heb al een licentie sinds het midden van de jaren 80. 

Roel (PB0ACU)
met beelden  
van de nieuwe 
locatie van de  
maandelijkse 
bijeenkomsten 
vanaf september 
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Destijds heb ik er weinig mee gedaan, maar in 2012 kwam ik op een rommelmarkt in 
Duitsland een oud 2 m setje tegen (SR-C828M kristallen doos met een losse VFO). 
Deze ingebouwd in mijn auto en via de repeater van Amersfoort in contact gekomen met de 
morsecursus bij Koos (PA3BJV). 
Binnen een jaar mijn morse gehaald en ook de morse cursus voor “gevorderden” als vervolg 
hierop gevolgd en natuurlijk lid geworden van de VERON Amersfoort. 
Mijn interesses zijn vooral oudere apparatuur en zelfbouw. Ik heb naast de 
SR-C828M o.a. een HW-12A (80 m SSB set), FT101Z, zelf bedacht en 
gebouwd QRP CW setje, wat groen spul en een werkende BC191 met 
Dynamotor voeding. 
Zo af en toe gun ik me wat tijd om met een contest mee te doen. Op het 
ogenblik ben ik bezig om een interface te bouwen om met de PC de FT-
101Z te kunnen bedienen. Het doel is dan om aan meer CW-contesten deel te gaan nemen. 
Na de melding dat Eddy er mee wilde ophouden en een opvolger zocht heb ik me aan-
gemeld en heb het afgelopen jaar veel meegekregen van zijn werkzaamheden en die van 
het bestuur. 
Hierbij wil ik een oproep doen, als iemand hoort dat een lid (of hij zelf) in de problemen zit, 
ziek of overleden is laat het mij of het bestuur weten, zodat we er als bestuur aandacht aan 
kunnen besteden. Ik woon zelf in Hilversum en heb geen toegang tot de lokale bladen van 
Amersfoort en omgeving, nieuws de hobby betreffend kun je me altijd toesturen. 
Mijn andere doelstelling is de radiohobby wat meer onder de aandacht te brengen. De 
nieuwe locatie voor de maandelijkse bijeenkomsten vanaf september is een mooie start.  
Ook diverse evenementen in de bij onze afdeling behorende plaatsen kunnen een kans 
bieden om meer mensen met onze hobby kennis te laten maken. 
Weet je een evenement, laat het ons weten. 
 
Hans (PE1KWH) 
 
 
VOSSENJACHT 
Zondag 12 april is er een foxOring-vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag na de 
VERON-afdelingbijeenkomst van 10 april 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.  
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 autoʼs, 
de 1e P-plaats. Kaartcoördinaten 52°5ʼ35.47”N en 5°21ʼ45.13”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. 
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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...  
...  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 12 april 2015. 
 

Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.  
 
 
CONTESTEN 
Via deze link vindt u de contestpagina van de afdeling. Daar staan de data op waar men 
onder de call van PI4AMF van plan is om mee te doen aan een contest, zoals bijvoorbeeld 
een velddag of een andere plaatselijke activiteit, maar ook van contesten die vanuit ons 
clubstation in Bunschoten worden georganiseerd onder de eigen of speciale call.  
Wil je ook mee doen of eens komen kijken hoe dat verloopt, stuur dan een mail naar:  
qsl (AAN) pi4amf.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 6e plaats in het klassement met een totaal van 414 punten (4 april 2015). 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/locatievossenjachta03.jpg
http://veronamersfoort.nl/?page_id=3343
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Met slechts 25 verbindingen in een contest behaal je al een punt voor de afdelings-
competitie. Op www.afdelingscompetitie.nl vind je alle informatie. Je verdient al een  
punt voor de afdeling door in een contest 25 QSOʼs te maken. Doet u ook mee? 
 
 
GECLAIMDE EN PRE-EVALUATIE SCORES PACC BEKEND  
De geclaimde en pre-evaluatie scores van de PACC zijn bekend. Ons clubstation PI4AMF 
deed ook dit jaar weer mee in de klasse Multi-Operator, All band, High, Mixed, Two Radio. 
Op basis van de pre-evaluatie bezet PI4AMF op dit moment de derde plaats. Mocht dit zo 
blijven, dan handhaaft Amersfoort zich voor het derde jaar in de top-3 van deze klasse 
In de geclaimde score stond Amersfoort nog op de vijfde plaats, op korte afstand van de 
nummer 4 (PC2D) en 3 (PA6Y). Bij de pre-evaluatie van de score is de score van deze 
stations echter behoorlijk, naar beneden, bijgesteld. De score van PI4AMF bleef vrijwel 
ongewijzigd. Het Zeeuwse conteststation PI4DX staat in de klasse overigens stevig aan de 
leiding, alhoewel ook bij hen een enorm verschil is tussen de geclaimde en pre-evaluatie 
score (maar liefst 1.800.000 punten!) 
 
MULTI-OP, ALL, HIGH, MIXED, TWO 
1. PI4DX  1291864 
2. PI25COM 1204892 
3. PI4AMF    739746 
4. PA6Y    592548 
5. PC2D    549120 
6. PA6NH    381645 
7. PA3EZC    324162 
8. PI4ZU    294063 
9. PA3HCM    212745 
10. PI4VAD    200260 
11. PI4RTD      82497  
12. PA3DAT      40115 
13. PA1BBO      29562 
14. PI4ZAZ      18480 
 
Naast de deelname in de Multi Two-klasse heeft de afdeling Amersfoort nog een ijzer in het 
vuur: Gert (PA2LO) activeerde als Single Operator, Phone de speciale roepletters PA90IARU. 
Naar het zich laat aanzien een goede keuze: de voorsprong op de nummers 2 en 3 in deze 
klasse bedraagt in de pre-evaluatie meer dan 50.000 punten. 
 
SINGLE-OP, ALL, HIGH, SSB 
1. PA90IARU   191660 
2. PA1NHZ      141708 
3. PA4JJ    138600 
4. PE9GG    129091 
5. PF1MO    106281 
6. PA0M    102700 
7. PA1NL    102672 
8. PC2T      81840 
9. PA1BDO      69010 
10. PA1HC      65208 
 
De definitieve uitslag van de PACC wordt in juni verwacht. 
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Silent Key (in memoriam) 
 
Op vrijdag 13 maart is overleden ons afdelingslid  
 
OM ROEL ARBON (PD0EHM) 
 
Direct na het behalen van zijn machtiging, vele jaren geleden, werd Roel een 
actieve radioamateur. Zijn kennis hield hij niet voor zichzelf: graag vertelde hij 
anderen over de aspecten van onze hobby. Vooral de jongere generatie had 
daarbij zijn aandacht. Met zijn rustige en geduldige manier van vertellen, wist hij 
de radiohobby als geen ander aan hen over te brengen. Bij JOTA-activiteiten, 
maar ook bij andere gelegenheden, was Roel van de partij en een graag geziene 
gast. Een betrokken amateur is ons ontvallen.  
Het bestuur en de leden van de afdeling Amersfoort wensen de familie sterkte bij 
de verwerking van het verlies.  
 
Namens VERON Amersfoort (a03), 
Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter 

 
 
MUSEUMWEEKEINDE BIJ HET OMROEP ZENDER MUSEUM 
Ook dit jaar is het Omroep Zender Museum (tijdens de Museum Week) op zaterdag 18 en 
zondag 19 april 2015 geopend. Tussen 10:30 en 16:00 kunt u ons bezoeken, een afspraak 
maken is niet nodig en de toegang is gratis.  
Alle informatie over dit weekend kunt u nalezen op de homepage van het museum. 
 
  
UITNODIGING VERON VHF-DAG OP ZATERDAG 25 APRIL 2015 
We zijn te gast bij het Denksport Centrum in Apeldoorn,  Dubbelbeek 24, 7333 NJ  
Apeldoorn (www.denksportcentrumapeldoorn.nl/ (JO22XE54VD / Latitude: 52.183948;  
Longitude: 5.96593).  
Zoals in 2013 zal deze dag een combinatie zijn van “VHF Dag”  en  “Satellieten interesse-
dag“, er zijn dus meer programmaʼs met vele interessante lezingen en demoʼs. Net als in 
2013 zal de koffie/thee  en lunch gratis zijn, alle andere consumpties zijn uiteraard voor 
eigen rekening. Mensen die willen deelnemen verzoeken wij zich per e-mail aan te melden 
(tot uiterlijk 17 april) in verband met planning / catering )  bij Coen (pa5km@veron.nl). Als 
u zich reeds  via de interessegroep satellieten heeft aangemeld is dit niet meer nodig 
natuurlijk. Graag even erbij vermelden of wij uw naam/call op de lijst van deelnemers 
mogen vermelden op de website (http://amsat-nl.org/satday2015/) (na 1 april via de link 
http://www.pi6anh.com/veron/_pages/default.asp?page=home van de VHF commissie op 
de nieuwe VERON website). Het programma met aanvangstijden en info over lezingen vindt 
u ook op deze site.  
Wij hopen u allen te mogen begroeten op zaterdag 25 april aanstaande, naast het zeer 
interessante programma met lezingen en demoʼs is het uiteraard een uitstekende gelegen-
heid om ook weer eens  door middel van een eye-ball QSO gezellig bij te praten met collega 
amateurs!  
 
Namens de VERON  VHF commissie,  Coen Vermaire (PA5KM) 

http://www.omroepzendermuseum.nl/
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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. 
 
 
BIBLIOTHEEK 
Sinds enige tijd hebben wij uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) een uitgebreide 
collectie CD's en DVDʼs met videoʼs 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. 
 
 
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 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 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". 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/alginfo2015.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
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