nieuwsflits

VERON Amersfoort (a03) - nummer 159 – november 2015

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 159 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 13 november
en andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
NOVEMBER - verkoping
Vrijdag 13 november is er een verkoping van courante radioamateurspullen. U kunt dus 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. Om de verkoping vlot te
laten lopen, vragen wij u om u aan de volgende regels te houden:
1.
2.
3.
4.

op alles wat wordt aangeboden moet staan wie de eigenaar is, of het functioneert en
wat de minimumprijs is;
van de verkoopprijs gaat 10% naar de clubkas, houdt hier rekening mee bij het
vaststellen van de minimumprijs;
eenmaal verkochte spullen kunnen niet opnieuw worden aangeboden;
alles (zowel verkocht, als niet verkocht) moet na afloop van de verkoping worden
meegenomen door de (nieuwe) eigenaar.

Onze veilingmeester bepaalt voor de verkoping welke kavels er onder de hamer komen. Wij
hopen op deze avond veel courante radio-amateur artikelen te zien.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
DECEMBER - kerstbijeenkomst
Vrijdag 11 december is er de jaarlijkse familieavond in kerstsfeer. Graag
nodigen wij u en uw partner uit om het jaar feestelijk met ons af te sluiten.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje en voor het nodige vermaak.
LOCATIE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN
De maandelijkse bijeenkomsten worden 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 VIDEOPRESENTATIE OKTOBER
Dit keer mochten we ons verheugen op een presentatie van Maarten (PA3EYC), die met zʼn
XYL enkele keren op vakantie is geweest naar het Antillen eiland Sint Maarten // Saint
Martin. Als PJ7/PA3EYC en FH/PA3EYC was hij daar “Vakantie Stijl” actief. Wij kregen aan
de hand van foto's een mooie indruk van het eiland en de mogelijkheden die hij daar had
om verbindingen te maken. Ook de bijbehorende video over het landen van een vliegtuig op
het plaatselijke vliegveld liet zien dat dit een toeristische attractie kan zijn. Hij had ook de
radioamateur spullen uitgestald die hij had meegenomen plus de rugtas waar alles in moest.
Verder liet Maarten de foto's zien behorende bij de CW-velddag van juni en september bij
hem thuis, waar PI4AMF/P in juni eerste is geworden.
Al met al een mooie presentatie die met applaus en een kleine attentie werd beloond.

VOSSENJACHT
Zondag 15 november is er een spoetnik-vossenjacht op 2 meter, dat is de eerste zondag na
de VERON-afdelingbijeenkomst van 13 november 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.
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Kaartcoördinaten 52°5ʼ35.47”N en 5°21ʼ45.13”O.
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 15 november 2015.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient
(PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

A03 WEER ACTIEF IN CONTESTGEWELD
In het weekend van 24 en 25 oktober was het weer een drukte van belang op de HF
banden. De CQ WW SSB contest zorgde voor benutting van iedere stukje van het spectrum.
Ook leden van de afdeling Amersfoort waren actief. Sommigen vanuit huis, anderen vanuit
het clubstation in Bunschoten. Zo waren PH4X, PC3M, PD0WVD, PE1KWH, PD0ZX, PA2JWN
PA2LO en PC2F actief met de roepletters PI4AMF, terwijl vanaf dezelfde locatie ook
PA90IARU werd geactiveerd.
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De crew besloot om dit keer niet alle banden te benutten; 80 en 160m werden ditmaal niet
gebruikt. Met het in de lucht brengen van twee calls in plaats van een zou het meedoen
voor een hoge klassering er toch niet inzitten. Daarom dus een focus op de banden waar
meer QSOʼs te halen waren.
Feest was het op 10 meter, de condities waren daar dit weekend verrassend goed, maar
ook op de andere banden werd de hele wereld gewerkt. Conclusie na de noeste arbeid:
mooi dat we zoveel verbindingen hebben kunnen maken, maar nog mooier dat het vooral
ook in een gezellige sfeer kan bij onze club!

Silent Key (in memoriam)
Wij ontvingen het bericht dat op 26 oktober is overleden, ons afdelingslid en oudbestuurslid

OM CO SMINK (PA0VP)
Wij herinneren ons Co als een rustige man, die eerst goed
luisterde en dan zijn zegje deed. Vele jaren was hij een
trouwe bezoeker van de afdelingsavonden.
In zijn werkzame leven is Co onder meer radiotelegrafist in
het leger geweest. Morse kende voor hem dan ook geen
geheimen. Ook zelfbouw was aan Co besteed; hij
realiseerde verschillende kleine schakelingen en antenneconstructies, niet dikwijls
voor de man met beperkte ruimte of een beperkte beurs.
De radiohobby heeft Co tot hoge leeftijd mogen beoefenen. Met een kleine
antenne op het balkon van zijn kamer in het bejaardenhuis maakte hij nog
regelmatig contact met bekenden, waar dan ook in de wereld en natuurlijk in zijn
favoriete mode: CW.
Nu blijft de sleutel stil. Als afdeling moeten we de aangename en uiterst
vriendelijke persoonlijkheid van Co missen.
Wij wensen de nabestaanden sterkte met het verlies.
Namens VERON Amersfoort (a03),
Koos Sportel (PA3BJV)

ZENDAMATEURS OVERSTEMMEN INTERNET
In de Telegraaf van zondag 8 november is een mooi artikeltje geplaatst van de hand van
Emile Bode. Het artikel begint met: “Radiozendamateurs, dat is toch iets van vroeger? Toen
internet nog niet bestond. Van die hobbyisten die op zolder radiosignalen ontvangen en
uitzenden. Die rare taal gebruiken die wij niet begrijpen. Mis! Ons land telt meer dan 14.000
beoefenaars. Gisteren was er een open dag in Apeldoorn.”
Het artikeltje is te groot om in de nieuwsflits op te nemen, maar is te lezen op onze site.
VERON AFDELINGSCOMPETITIE
De afdelingscompetitie heeft als doel het stimuleren van deelname aan HF-contesten (160
t/m 10 meter). 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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5 MHZ BAND BINNENKORT VRIJ VOOR F-GEREGISTREERDEN
Binnenkort mogen radiozendamateurs met een F-registratie ook gebruik maken van de
5.350 – 5.450 kHz band (60 meter). Deze wijziging is al opgenomen in het Nationaal
Frequentieplan dat gisteren in de Staatscourant is gepubliceerd.
De band mag gebruikt worden zodra ook de Regeling gebruik van frequentieruimte met
meldingsplicht 2015 is aangepast. Radiozendamateurs hoeven hiervoor zelf niets te doen.
De wijziging is voorbereid en gaat naar verwachting binnen twee weken in.
Gebruik is op secundaire basis en alleen voor radiozendamateurs met een F-registratie.
Bron Agentschap Telecom (3 november 2015)
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).
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.
'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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