nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 155 – mei 2015

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 155 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 8 mei en
andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
MEI
- lezing over DMR door Robertino van Berkel
Vrijdag 8 mei, de laatste verenigingsavond in de Sporthal
Zielhorst, is er een lezing over DMR (Digital Mobile Radio) door
Robertino van Berkel. In de wereld van DMR hebben zendamateurs inmiddels veel ervaring opgedaan. Robertino zal alle
“in en outs” onder de loupe nemen en gaat ons iets vertellen
over de techniek en de interessante toepassingen voor de radioamateurs.
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.
JUNI
- onderling QSO en eventueel een BBQ in Bunschoten
Vrijdag 12 juni is er onderling QSO en eventueel bij voldoende belangstelling een BBQ in
Bunschoten (voor afdelingsleden gratis / introducees 15 euro), aanmelden kan tot uiterlijk
1 juni bij Roel (PB0ACU), schriftelijk (Watersteeg 57, 3824 EL Amersfoort) of via email
(pb0acu (AAN) hocra.nl).
VERSLAG LEZING APRIL OVER EME
De avond werd geopend door onze voorzitter met enige mededelingen. Hierna gaf hij het
woord aan John (PA7JB). Hij liet als lid van de BIG (Breukelen Interesse Groep) ons deze
avond aan de hand van (voor)beelden zien dat ook op de nog hogere GHz-frequenties
verbindingen kunnen worden gemaakt via de maan. Ook op het gebied van de EMEcommunicatie heeft wat dat betreft de techniek niet stil gestaan. Een eye-opener deze
avond was dat ook met een standaard achtertuintje heel goed EME bedreven kan worden en
als je ook nog over het juiste gereedschap beschikt deze manier van verbindingen maken
ook nog financieel haalbaar is.
John had ook nog een opstelling in de zaal staan waarmee apparatuur gemeten konden
worden. Daar deze mogelijkheid niet bij de aanwezigen bekend was, heeft John aangeboden
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om op een later tijdstip dit meetstation nog een keer op te stellen, zodat een ieder in de
gelegenheid is om zijn spullen hier te laten meten.
Al met al een bijzonder interessante avond die door de vele aanwezigen met applaus werd
beloond.

VERSLAG VERENIGINGSRAAD VAN ZATERDAG 18 APRIL
Terwijl buiten het zonnetje uitbundig scheen, werd in Dok Zuid in Apeldoorn de jaarlijkse VR
gehouden. Namens de afdeling Amersfoort waren Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO)
aanwezig.
Het ochtendprogramma werd gevuld met “terugkijken”.
De verslagen van de algemeen secretaris, penningmeester en van de voorzitters van de verschillende
werkgroepen werden behandeld. Daarnaast werd
afscheid genomen van amateurs die zich de afgelopen
jaren voor de vereniging hebben ingezet en werd AnneMarie Wieringa (PA3FNB) in het zonnetje gezet. AnneMarie is al jaren degene die zorgt dat het Electron tijdig
bij onze leden in de bus ligt. Naast haar rol als eindredacteur loopt zij ook alle gaten dicht die in de afgelopen jaren binnen de redactie ontstonden. Terecht
is zij dan ook benoemd tot lid van verdienste.
In de rede van de voorzitter stond Remy Denker
(PA3AGF) onder andere stil bij normen en waarden. Ook
in onze hobby zien we helaas meer en meer “IK” gedrag. Elkaar aanspreken op dit gedrag
moet blijven gebeuren!
Jan-Paul Suijs (PA9X) vertelde de aanwezigen over de vernieuwde huisstijl en hoe de
afdelingen daar mee om dienen te gaan.
Na de broodjeslucht gaf ons afdelingslid Evert Beitler (PA3AYQ) een enthousiaste
presentatie over de plannen die de PR-commissie heeft om onze hobby te promoten. Voor
2016 zijn er plannen om een dag, misschien zelfs een week, de hobby breed in het licht te
zetten.
Daarna werden de VR-voorstellen behandeld:

het voorstel om (nog) meer aandacht te vragen bij het AT voor storing is aangenomen;

het voorstel om het toegestane vermogen voor Novice-amateurs te verhogen is
verworpen;
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het amendement en het voorstel voor aanpassing van de statuten is ingetrokken door
betrokken afdelingen;
het voorstel om de PR-stand van de afdeling te professionaliseren is aangenomen;
het amendement voor voorstel 5 is ingetrokken en het voorstel voor een nieuwe
instapmachtiging is verworpen;
het voorstel om het HB meer te laten publiceren in Electron is aangenomen. De
begroting voor 2015 is door de vertegenwoordigers goedgekeurd.

Tenslotte nog een oproep: binnen de VERON zijn er in diverse werkgroepen vacatures. Op
de website van de VERON vindt u de verschillende vacatures terug. Iedere hulp, hoe klein
ook, is welkom. Samen maken we de vereniging sterk!
Gert - PA 2 LO
VOSSENJACHT
In verband met Moederdag is er op zondag 10 mei géén vossenjacht in Amersfoort.
De volgende vossenjacht in de afdeling is op zondag 14 juni.
Henny, Rient (PA3GXP), Rob (PA0KEL) en Maurice (PA3HHT),
vossenjachtcommissie Amersfoort
PS – kijk ook eens op de ARDF-site van de VERON naar andere vossenjachten in het land.
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 HFcontesten (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
afdelings-competitie. De afdeling Amersfoort staat dankzij hun opgave op dit moment op de
6e plaats in het klassement met een totaal van 452 punten (30 april 2015). 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?
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.
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VERON VELDDAG 2015
In navolging van de gezellige SSB-velddag in 2014 wordt in 2015 een CW-velddag
gehouden. Dit gaat plaatsvinden in het weekend van 6 en 7 juni onder de call PI4AMF/p
in Nijkerk bij Maarten (PA3EYC). Hebt u belangstelling of meer weten neem dan contact
op met Maarten (pa3eyc (AAN) live.nl).
Willem (PD0WVD)
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 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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