nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 156 – juni 2015

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 156 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 12 juni en
andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
JUNI - onderling QSO en BBQ in Bunschoten
Vrijdag 12 juni is er vanaf 18.30 uur (inloop
18.00 uur) de afdelings-BBQ op het clubstation
PI4AMF in Bunschoten-Spakenburg (Haarbrug 10-B).
Om een goede en gezellige barbecue te organiseren
is deze avond alleen toegankelijk voor degenen die zich hebben
opgegeven bij Roel (PB0ACU), dit in verband met de te bestellen
vleesschotels en dranken.
Over het weer hoeft u zich geen zorgen te maken, er is droog weer besteld en bij regen en
donder zijn er voldoende voorbereidingen getroffen om u een gezellige, warme en droge
avond te bezorgen.
JULI en AUGUSTUS - geen bijeenkomst
SEPTEMBER - lezing over AT SPRINT IIIB
Vrijdag 11 september is er een lezing over AT SPRINT IIIB, “een echte zelfbouw transceiver
voor SOTA gebruik” door Rick Rabouw (PA3CJL).
LET OP: deze avond in september is op de nieuwe locatie van de maandelijkse afdelingsbijeenkomsten.
VERSLAG MEI LEZING OVER DMR
De avond werd geopend door onze voorzitter met enige huishoudelijke mededelingen,
waaronder de aankondiging van de BBQ in juni. Hij vroeg degene die hierbij aanwezig willen
zijn zich voor 1 juni aan te melden bij Roel (PB0ACU). Hierna gaf hij het woord aan
Robertino van Berkel die ons deze avond iets kwam vertellen over Digital Mobile Radio.
Na zich voorgesteld te hebben liet hij ter introductie op zijn lezing een demo video zien over
het professionele gebruik van Hytera DMR. Aan de hand van sheets liet hij hierna de
mogelijkheden zien voor de radioamateur. De belangstelling voor DMR in onze afdeling is
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groot als je kijkt naar de enorme belangstelling voor deze lezing. Veel info over DMR kan je
vinden op dmr-limburg.nl, hier kan je ook de video zien die deze avond werd getoond over
DMR.
Al met al een mooie lezing, die maar weer eens liet zien hoe veelzijdig onze hobby is.

VOSSENJACHT
Zondag 14 juni is er een foxOring-vossenjacht op 2 meter, dat is de eerste zondag na de
VERON-afdelingbijeenkomst van 12 juni 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 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.
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...
...
indien de windsterkte ≥ 9 Beaufort of meer is.
...
bij hevige regen en sneeuw.
...
bij ijzel- en gladheidvoorspelling.
...
een weeralarm 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 14 juni 2015.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

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 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 7de plaats in het klassement met een
totaal van 523 punten (5 juni 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 QSOʼs 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.
PI6AMF OPNIEUW OPGEBOUWD EN IN GEBRUIK
Na de verhuizing van PI6AMF (23 cm) naar de nieuwe locatie heeft deze twee maanden
gewerkt (zomer 2014). Toen is deze er spontaan mee opgehouden, door verschillende
oorzaken is de reparatie hiervan niet tot stand gekomen. Erik (PE1RQF) is bereid gevonden
ons hierbij te helpen en heeft de repeater opnieuw opgebouwd. Deze staat nu in test te
draaien, zodat gekeken kan worden of alles goed werkt. Zodra dit naar alle tevredenheid
van Erik verloopt gaat het geheel over naar de repeater locatie van het “Het Berghotel”.
-

Ingang 1270.500 MHz
Uitgang 1298.500 MHz
Shift -28 MHz
Subaudio 77,0 Hz

Jan (PD0AUQ), Erik (PE1RQF) en Rient (PA3GXP), Repeater Commissie Amersfoort
ATOF VOOR DIGITALE REPEATER PI1SPA
Het Agentschap Telecom heeft een vergunning (ATOF) verstrekt voor een digitale repeater
aan het PI4AMF-team. Al lange tijd zijn er digitale experimenten op het clubstation gaande.
Ondermeer is D-star en Tetra de revue gepasseerd. D-star bood geen uitdagingen meer en
een ATOF voor een Tetra-repeater kan binnen de huidige regelgeving niet worden vergund.
Hierop is gekozen voor het DMR-platform. Waarom DMR:
- Meer capaciteit voor spraak & data dan bv. Analoog, Fusion of D-star;
- Langere accuduur voor portable apparaten;
- Veel beter en zelfs verder bereik;
- Netwerk mogelijkheden zijn schaalbaar;
- Open platform.
Op onze site vindt u het hele artikel van Raphael (PD0RAF) over dit onderwerp.
WEER EEN N-AMATEUR ER BIJ
Martin Schuurman is vandaag geslaagd voor N, gefeliciteerd! Hij gaat nog door voor F.
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.
VAKANTIE NET
Wilt u tijdens de vakantie verbinding maken met het thuisfront of met andere vakantiegangers, luister dan eens uit op 7.070 kHz en 14.275 kHz +/- QRM. Tijden (in hoofdzaak)
08.00 UTC en 19.00 UTC, maar tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk.
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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".

5/5

