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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 162 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 12 februari en 
andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
FEBRUARI  - lezing “Historische” luchtvaart communicatie 
Vrijdag 12 februari is er een lezing over de “Historische” luchtvaartcommunicatie door Wim 
van den Broek (PA0JEB). Wim is vrijwilliger in de radiokamer van het Aviodrome. Hij gaat 
ons vertellen hoe er in de luchtvaart werd en wordt gecommuniceerd. De lezing bestaat uit 
drie onderdelen: De perioden 1900-1940 en 1940 - 1965 voor de eventuele pauze. Daarna  
de ontwikkelingen vanaf 1965, omdat radio in ons geval een goed bekend fenomeen is zal 
hij proberen de nadruk vooral te leggen op het vliegen met radio. Om een en ander aan-
schouwelijk te maken worden er een aantal werkende historische apparaten opgesteld. 
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en 
halen van uw QSL-kaarten. 
 
MAART huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen  
Het bestuur nodigt u vrijdag 11 maart uit om op deze avond uw stem te laten horen. 
De vergadering begint om 20.00 uur en is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en 
eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden. Ook dit jaar wordt er voor deze 
vergadering geen persoonlijke (papieren) uitnodiging verzonden. Leden die zich hebben 
aangemeld voor de digitale nieuwsflits ontvangen de uitnodiging en vergaderstukken een 
week voor de bijeenkomst per e-mail. Daarnaast zijn op de avond zelf de documenten op 
papier in de zaal aanwezig. Afdelingsleden die de documenten vóór de vergadering toch op 
papier willen ontvangen kunnen hierover contact opnemen met de afdelingssecretaris.   
 
LOCATIE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN 
De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg” aan 
de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort.  
 
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. 
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TERUGBLIK EERSTE VERENIGINGSAVOND 2016 
Vrijdag 8 januari was de eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar. Een avond die in het 
teken stond van onderling QSO.  
De voorzitter stipte in zijn openingswoord het volgende aan: 
 
Zelfbouw 
Er wordt dit jaar gestart met een gezamenlijk zelfbouwproject binnen de afdeling. Het wordt 
het nabouwen van het project van Johan (PA3GER), de Arduino CW decoder. Het is een niet 
moeilijk en goedkoop projectje qua componenten (alles verkrijgbaar op internet) en ook 
redelijk bedrijfszeker en leuk om zo de ervaring met CW op te frissen of te gaan opbouwen, 
voor zowel luister- als zendamateurs een aanwinst in de shack. Veel amateurs hebben zich 
deze avond bij Frans aangemeld om hieraan mee te doen. Heeft u interesse dan kan u zich 
bij hem aanmelden (ook over extra info over kosten en wanneer er wordt gestart met de 
bouw).  
 
Contesten 
Daarnaast zijn er plannen voor actieve deelname aan de PACC en zowel de CW- als de SSB-
velddagcontest.  
 
Speciale roepletters 
Klaas heeft aangegeven dit jaar een speciale call te willen activeren, namelijk in het verband 
met het 85-jarig bestaan van SV Spakenburg. 
 
VR-voorstellen 
Vanuit de afdeling Amersfoort zullen er voor de komende VR geen voorstellen worden 
ingediend. Tijdens onze huishoudelijke vergadering in maart zullen we stemmen over de 
voorstellen die elders in het land zijn gedaan. In april zullen we de uitkomst van de 
stemming van onze leden vervolgens meenemen in de VerenigingsRaad (VR) zelf.  
 
Er werd deze avond ook nog een video vertoond over Heard Island (VKoIR). Hierna werd er 
nog lang doorgepraat. Al met al een gezellig begin van het nieuwe jaar. 

 
 
VOSSENJACHT 
Zondag 14 februari is er een foxOring vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag na 
de VERON-afdelingbijeenkomst van 12 februari. Ook niet leden, maar radio geïnteres-
seerden zijn natuurlijk van harte welkom.  De start voor deze jacht zal zijn op een parkeer-
plaats aan de Treekerweg. Let op alleen te bereiken via N227.  

http://www.pa3ger.nl/zelfbouw/cw-decoder/
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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 14 februari 2016. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient 
(PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, 
Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.  
 

 
 
VOORBEREIDINGEN PACC 2016 IN VOLLE GANG 
Dé Nederlandse contest, de PACC, komt er weer aan: in het tweede volledige weekend van 
februari vindt de grootste van de kleine contesten weer plaats.  
Wil je tijdens de PACC als operator bij ons clubstation actief zijn, neem dan contact op met 
Frans(PC2F)! 
 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/locatievossenjachta03.jpg
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Speciale call 
De PI4AMF contest crew zal deze PACC de speciale roepletters PA85SVS gebruiken (zie 
www.qrz.com/lookup/PA85SVS). Dit in het kader van het 85-jarig bestaan van SV Spaken-
burg, een van de twee plaatselijke voetbalverenigingen in Spakenburg, dit vanwege de 
speciale band die de afdeling Amersfoort heeft met Spakenburg – het clubstation PI4AMF is 
sinds jaar en dag in het dorp gevestigd. Zorg dat u deze call werkt, er wordt aan een ieder 
een speciale QSL-kaart verzonden indien gewenst. 
 
Operationele informatie 
De start van de PACC is om 12:00 UTC op 13 februari en om 12:00 UTC op 14 februari 
2016 is het al weer afgelopen met de pret. 
 
Liever vanuit huis deelnemen? 
Lukt het niet om vanaf het clubstation deel te nemen? Doe dan mee vanuit je eigen shack: 
op een leuke manier kan je punten verdienen voor de VERON-afdelingscompetitie. 
 
 
CONTESTEN 
Via deze link  vind je 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 13de plaats in het klassement met een totaal van 50 punten (4 februari 
2016). Op www.afdelingscompetitie.nl vind je alle informatie. Je verdient al een punt voor 
de afdeling door in een contest 25 QSOʼs te maken.  
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? 
 
 
27 FEBRUARI: ELEKTRONICA VLOOIENMARKT VERON NO-VELUWE 
Zaterdag 27 februari 2016 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe weer haar Elektronica 
Vlooienmarkt, deze wordt gehouden in de grote sporthal van MFC Aperloo, alwaar ruim 220 
meter aan kramen opgesteld zullen staan. 
Op deze Elektronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door 
standhouders uit Nederland, Duitsland en België. Er is ook een groot aanbod van spullen  
die op de een of andere manier met elektronica te maken hebben. Dus mocht u op zoek zijn 
naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radioʼs, oude leger apparatuur, 
bent u een computeraar, of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 
27 februari 2016 naar deze gezellige Radiomarkt. De markt wordt gehouden in het Multi 
Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo” (Stadsweg 27, ʻt Harde).  

http://veronamersfoort.nl/?page_id=3343
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Silent Key (in memoriam)
 

Op 23 januari 2016 is op 78-jarige leeftijd overleden, onze 
medeamateur en afdelingslid  
 
OM JAAP DRUIJFF (PA1JD)  
 
Jaap begon vrij laat als zendamateur, hij was halverwege de 
vijftig toen hij op een camping in Spanje met het amateurisme 

in aanraking kwam. Daar kwam hij een al wat oudere Belgische zendamateur 
tegen. Deze had zijn apparatuur bij zich en door deze kennismaking raakte Jaap  
geïntrigeerd door de hobby. Kort daarna bouwde hij zijn eerste ontvanger, een 
ontwerp dat hij uit een tijdschrift had. Jaap was vooral actief met ATV en op de 
kortegolf.  
Sinds 2005 was Jaap ziek. Een beenmergtransplantatie zorgde voor een duidelijke 
vooruitgang, maar genezen deed Jaap niet. Jaap en zijn XYL Dinie bleven ook in 
deze moeilijke jaren contact houden met de vereniging. Zo bezochten ze 
regelmatig de verenigings-BBQ ʼs en daar genoten zij zichtbaar van.  
Wij wensen familie en vrienden van Jaap sterkte bij het verlies. 
 
Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (a03) 
Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter 

Silent Key (in memoriam)
 

Op maandag 11 januari hebben we afscheid genomen van 
 
OM GERRIT BUTSELAAR 
 
Gerrit was een graag geziene man en kwam meestal op de 
jaarlijkse verkopingen van onze afdeling, daar zocht hij altijd 
naar onderdelen voor oude radioʼs. Het opknappen van deze  

prachtige stukjes nostalgie was zijn passie. Hij was er goed in: het overgrote deel 
van zijn verzameling speelde weer nadat Gerrit zich er over had ontfermd. 
Behalve radioʼs was hij in vroeger jaren ook bezig met klokken en fietsen, kortom 
het was techniek wat de klok sloeg. 
Gerrit Butselaar was de vader van onze QSL-manager Peter (NL 5557) en Dolf 
(PE1AAP). Zij moeten het radiovirus al vroeg ontmoet hebben met zoʼn vader. 
We zullen hem missen, een markante man met oog voor detail.  
Wij wensen de familie Butselaar veel sterkte met dit verlies .  
 
Bestuur en leden VERON Amersfoort, 
Koos Sportel (PA3BJV) 

De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur, de entree bedraagt 3 Euro. Er is 
voldoende gratis parkeerruimte. Voor het laatste nieuws en informatie zie: www.pi4nov.nl.  
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Silent Key (in memoriam)
     

“Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos.” Vol ongeloof 
hebben we kennis moeten nemen van het overlijden van ons 
afdelingslid  
 
OM CAREL MOBACH (PC5M)  
 
Hij overleed op 12 januari jl. en werd slechts 53 jaar. 

Carel was al 38 jaar radiozendamateur en velen kennen hem als een vaste 
deelnemer aan diverse contestgroepen op VHF en HF; PI4GN, PC5T, PI4AMF en 
onder zijn eigen call met vrienden in de IARU 160 m contesten. Op rustige wijze 
zorgde hij ervoor dat de contestsoftware en ook de hardware perfect werkten en 
was zowel in CW als in Phone een topklasse operator. Carel maakte van vele 
contesten filmpjes welke terug te vinden zijn op YouTube en zijn internetsite. Al 
tijdens een contest smede hij plannen hoe tijdens een volgende contest het 
resultaat nog beter zou kunnen.  
Vorig jaar november raakte Carel bij het uitoefenen van onze radiohobby bij de 
opbouw voor de VHF Marconi CW-contest ernstig gewond. Na een 
ziekenhuisopname van enige weken was hij thuis aan de beterende hand en vol 
goede moed bezig aan zijn verdere herstel. 
Aan de contestcrew van PI4AMF liet hij voor de jaarwisseling weten uit te kijken 
naar de komende PACC, waarbij hij natuurlijk weer van de partij zou zijn. Het was 
dan ook een shock voor de vele radioamateurs die Carel kenden dat hij 
onverwacht na een ziekenhuisopname daar was overleden. Tijdens de 
crematieplechtigheid waren vanuit het hele land radioamateurs aanwezig om 
Carel de laatste eer te bewijzen en om elkaar en de nabestaanden te steunen in 
het verlies.  
Wij wensen de nabestaanden en vrienden van Carel alle sterkte. Vergeten doen 
wij Carel nooit, maar missen des te meer. 
 
Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (a03)  
en Contestgroep PI4AMF, 
Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter 

 
BIBLIOTHEEK 
Sinds enige tijd hebben wij uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) een uitgebreide collectie 
CD's, DVD's met video's en tijdschriften. Een lijst met titels vindt u op 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. 
 
 
'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. 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/alginfo2015.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm
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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. 
 
 

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
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