nieuwsflits

VERON Amersfoort (a03) - nummer 160 – december 2015

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 160 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 11 december
en andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
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.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
JANUARI – nieuwjaarsreceptie en eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen
Vrijdag 8 januari bieden wij u uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te
brengen. Ook worden tijdens deze avond eventuele ingediende afdelingsvoorstellen voor de
Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden, behandeld. De voorstellen moeten voor
1 januari zijn ingediend bij onze secretaris. Zijn er dus zaken waarvoor u aandacht wilt
vragen tijdens de VR, dan is dit de uitgelezen kans om van u te laten horen!
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en
halen van uw QSL-kaarten.
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.
JAARLIJKSE VEILING ZORGT VOOR VOL HUIS
Er was bijna geen plek meer in ʻDe Herbergʼ tijdens de jaarlijkse verkoping. Veel amateurs
uit de regio kwamen kijken naar de koopjes die door veilingmeester Koos (PA3BJV) werden
aangeprezen.
Wereldontvangers waar volgens zeggen Jan Pelleboer nog steeds op te horen zou zijn,
antennes die zelf signalen aantrekken, boeken over onze hobby van soms wel 5 kilo,
dreamboxen vol droomvrouwen. Voor een ieder wat wils en menig item vond een nieuwe
eigenaar.
Het ene koopje na het andere koopje volgde. Wat te denken van een werkende Yaesu HF
set of een Icom 2 meter all mode set voor een paar tientjes, een Weller soldeerstations voor
een paar euroʼs of zakken met onderdelen voor een eurootje? Veilingmeester Koos had geen
enkele moeite om van de ingebrachte zaken af te komen, de kwaliteit en hoeveelheid van
het aanbod was dan ook weer goed en ruim te noemen.
Een aantal kavels waren ingebracht door de nabestaanden van overleden amateurs. De
opbrengst werd door hen geschonken aan de afdeling. Uiteraard is de afdeling heel
dankbaar voor deze giften. We kunnen daarmee het werk van de afdeling blijven
voortzetten. Penningmeester Roel (PB0ACU) kon aan het eind van de avond melden dat de
opbrengst zoʼn 300 euro was. Volgens Roel de grootste opbrengst die de afdeling in jaren
heeft ontvangen vanuit de jaarlijkse verkoping.

VOSSENJACHT
Zondag 13 december is er een Piet-Wakker vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste
zondag na de VERON-afdelingbijeenkomst van 11 december 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.
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.
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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 13 december 2015.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient
(PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

5 MHZ BAND VANAF 3 DECEMBER VRIJ VOOR F-GEREGISTREERDEN
Vanaf 3 december mogen radiozendamateurs met een F-registratie ook gebruik maken van
de 5.350 – 5.450 kHz band (60 meter), met maximaal 100 Watt PEP. Dat valt op te maken
uit de publicatie van de wijziging in de “Regeling Frequentiegebruik”.
Omdat amateurs in andere landen vaak USB gebruiken, is het aan te bevelen om van deze
mode gebruik te maken.
Bandplan
Er is nog geen internationaal bandplan voor 60 m. Sjoerd Ypma (PAØSHY), laat weten dat
het VERON Traffic Bureau plannen heeft om een voorstel uit te werken. Dat zal dan op de
eerstvolgende IARU-R1 meeting, 15 t/m 17 april 2016 in Wenen, voorgesteld worden.

3/5

Internationaal
Op de WRC-15 is overeenstemming bereikt over een voorstel voor de 60 meter band. Het
gaat dan om een wereldwijde 15 kHz brede allocatie van 5351,5 kHz tot 5366,5 kHz. Dat
voorstel is vorige maand aangenomen. Meer landen zullen de komende tijd dus een
60 meter allocatie krijgen.
Bron: veron.nl
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.
28 MHZ SWL-CONTEST
In het weekend van 12 en 13 december is er weer de jaarlijkse '28 MHz SWL-contest'. Deze
wordt tegelijk gehouden met de ARRL 10 m contest, zodat er genoeg te beluisteren en te
loggen moet zijn als de propagatie omstandigheden gunstig zijn. Het reglement voor deze
contest vindt u op http://swl.veron.nl.
NL9723 SUCCESVOL IN SLP-CONTEST
Binnen de afdeling Amersfoort zijn diverse luisteramateurs actief. Een van de bekendste en
meest actieve is Johan Heus (NL9723). Dit jaar deed Johan onder andere mee aan de SLP
(Short Listening Period) contest.
De SLPʼs zijn wedstrijden met korte luisterperioden. De wedstrijden vinden 8 maal per jaar
plaats, zoveel mogelijk gelijktijdig met grote internationale radioamateurcontesten. Om mee
te doen is het voldoende om gedurende een weekend in 3 uren, die niet persé
aaneengesloten hoeven te zijn, zoveel mogelijk verschillende prefixen en DXCC-landen te
loggen. De uiteindelijke score is de som van de verschillende prefixen van alle banden bij
elkaar vermenigvuldigd met de som van de gehoorde DXCC-landen, eveneens van alle
banden bij elkaar. Alleen contacten in spraak op de 80, 40, 20, 15 en 10 m banden
zijn geldig voor de punten in deze contest. Wisselen van band mag pas als tenminste
10 minuten op de voorgaande band is geluisterd. Op dezelfde band mag een tegenstation
pas na 5 minuten opnieuw in het log terugkeren.
Met een mooie score van 35.289 punten eindigde Johan hoog in het eindklassement en
maakt/bevestigt daarmee dat hij deel uitmaakt van de toppers onder de Nederlandse
luisteramateurs. Namens de afdeling feliciteren we Johan met het behaalde resultaat.
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. De afdeling Amersfoort staat op dit moment op
de 8ste plaats in het klassement met een totaal van 917 punten (4 december 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. Doe je ook mee?
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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).
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.

HET BESTUUR VERON AMERSFOORT (a03)
WENST U EN DE UWEN
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

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
BCC

- de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden.
- abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis".
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