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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 158 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 9 oktober en 
andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
OKTOBER - lezing over “SXM Vakantie Stijl DX-peditie” door Maarten (PA3EYC) 
Vrijdag 9 oktober mogen we ons verheugen op een presentatie van Maarten (PA3EYC), die 
met z'n XYL enkele keren op vakantie zijn gegaan naar het Antillen eiland Sint Maarten / 
Saint Martin. Als PJ7/PA3EYC en FH/PA3EYC was hij “Vakantie Stijl” actief. Wat dat is, zien 
we aan de hand van fraaie beelden en horen we zijn DX-ervaringen aan de andere zijde van 
een pile up.   
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.  
 
NOVEMBER – verkoping van courante radio-amateurspullen 
Vrijdag 13 november is er een verkoping van courante radio-amateur spullen. U kunt dus 
vast beginnen om uw shack of hobbyruimte op te ruimen en spullen die u niet meer 
gebruikt (en waarvan u denkt, dat een andere amateur het nog kan gebruiken) uit te 
zoeken en mee te nemen naar deze avond.  
 
 
LOCATIE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN 
Vanaf 11 september 2015 worden de maandelijkse bijeenkomsten gehouden in 
ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. 
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Waar te vinden? 
De Watersteeg wordt in sommige navigatiesystemen aangeduid als ʻfietspadʼ. Het beste is 
dan de Sporthal Nieuwland aan de Zeldertsedreef 3, 3824 EJ Amersfoort in te voeren. Daar 
kan je ook het beste parkeren. Voor bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn 2, 
halte Zonnewijzer. 
 
 
VERSLAG LEZING SEPTEMBER 
Op vrijdag 11 september werden we getrakteerd op een echte zelfbouw lezing. Rick Rabouw 
(PA3CJL) en “bouwmaatje” Camil Staps (PD7LOL) vertelden aan de ongeveer 35 aan-
wezigen over hun zelfgebouwde AT Sprint IIIb zendontvanger naar Amerikaans ontwerp.  
Rick vertelde dat hij op lange wandeltochten graag ook de radiohobby beoefend. En in een 
rugzakje wil je dan natuurlijk zo min mogelijk gewicht bij je dragen. Dat was dan ook de 
start van een zoektocht naar een zo klein mogelijke “sleuteldoos”. De Amerikaanse OM 
Steve Weber weet daar wel raad mee en zijn beperkte hoeveelheid bouwpakketen die hij 
ieder jaar samenstelt zijn steevast binnen een paar minuten uitverkocht.  
Commercieel wordt dit soort bouwpakketten bijvoorbeeld aangeboden door lnr precision (zie 
hier),  maar ook daar geldt dat er al snel een bordje “uitverkocht” op de site staat. 
Inschrijven voor een nieuwe batch kan overigens wel, maar geen woord over wanneer je 
dan iets kan verwachten . . . 

 
De nieuwe locatie 
Met de lezing van Rick en Camil is het gebruik van De Herberg door onze afdeling ingewijd. 
Van vele kanten hebben we gehoord dat de locatie een duidelijke verbetering is ten opzichte 
van de oude zaal. Niet alleen de indeling van de zaal is anders (niet meer de U-opstelling, 
maar meer een stamtafel) ook het geluid in de zaal is beter. En dan hebben we het nog niet 
eens over de meest in het oog springende verbetering: onze vaste barteam bestaande uit 
Bep en Toos. Vakkundig en met een glimlach schenken ze de bezoekers een kop koffie of 
drankje in. Als dat geen welkom gevoel geeft!  
 
 
VOSSENJACHT 
Zondag 11 oktober is er een foxOring-vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag na 
de VERON-afdelingbijeenkomst van 9 oktober 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.  

http://www.lnrprecision.com/store/#!/Mountain-Topper/p/45010523
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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 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. 

 
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 11 oktober 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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VAANTJES PACC 2015 ZIJN ONDERWEG 
Deelgenomen aan de PACC in februari? Dan kan je op korte termijn het bekende vaantje 
van “de grootste kleine contest” in de bus verwachten. Meegedaan met de contestcrew van 
PI4AMF? Dan zorgt de contestmanager ervoor dat je je bewijs van deelname ontvangt. 
 
 
PI4AMF/p EERSTE IN CW VELDDAGCONTEST 
Wederom succes voor de contesters van de afdeling Amersfoort: tijdens de afgelopen CW 
velddag wist de crew een eerste plek te behalen. 
Gastheer van de velddag Maarten Bos (PA3EYC) is niet verbaast over het succes: “we 
hebben goede operators in Amersfoort en de locatie in de Arkemheense Polder is ondanks 
de lage ligging perfect. Van storing hebben we nagenoeg geen last. Het halen van een 
toppositie is overigens niet het hoofddoel van de velddagdeelname, we willen vooral ook 
kunnen experimenteren met antennes en het vooral ook gezellig hebben. Dat betekent dat 

we ook uitgebreid de tijd nemen om met zijn allen te 
barbecuen en te ontbijten. De pile-ups moeten dan maar even 
wachten!” 
Het bestuur heeft overigens besloten dat voor de /p activiteiten 
van het clubstation een eigen QSL-kaart zal worden gedrukt. 
De kaart wordt, conform het IARU QSL protocol alleen 
verzonden als het tegenstation hierom verzoekt. 

 
 
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 8ste plaats in het klassement met een totaal van 722 punten (2 oktober 
2015). 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? 
 
 
ZENDAMATEURS GAAN (WEER) BETALEN VOOR REGISTRATIE 
Registratiehouders betalen vanaf 1 januari 2016 per registratie 31 Euro (over 2016). Dit 
tarief geldt voor één registratie, ongeacht het aantal apparaten. Deze vergoeding baseert 
het agentschap op zijn werkzaamheden voor het geregistreerde frequentiegebruik. 
Agentschap Telecom behartigt de internationale belangen van deze groep gebruikers, geeft 
registraties uit en houdt het gebruikersregister bij. Bovendien houdt het agentschap toezicht 
op het gebruik van frequentieruimte. 

http://veronamersfoort.nl/?page_id=3343
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Alle registratiehouders worden in september en oktober hierover per brief geïnformeerd. Bij 
deze brief zit ook een overzicht van de registratiegegevens, met het verzoek om deze op 
juistheid te controleren. Eventuele wijzigingen kunnen, liefst voor 1 december 2015, zelf in 
het gebruikersregister worden doorgevoerd. 
 
(bron: www.agentschaptelecom.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). 
 
 
'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
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