nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 163 – maart 2016

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 163 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 11 maart
en andere activiteiten, dit keer met als bijlage de VR-voorstellen voor de verenigingsraad
in Apeldoorn en het digitale maartnummer van ʼt Geruis met de stukken voor de huishoudelijke vergadering. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen
Het bestuur van de afdeling Amersfoort (A03) nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de
huishoudelijke vergadering op vrijdag 11 maart. De vergadering, die begint om 20.00 uur,
is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur
uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). Zaal open 19.30 uur.
De agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening door de voorzitter, Frans (PC2F)
Notulen huishoudelijke vergadering van 13 maart 2015
Jaarverslag over 2015
Verslag van de kascontrolecommissie
Financieel verslag van de penningmeester
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Beleid 2016
Vaststellen begroting voor 2016
Bestuursverkiezing
Pauze
Behandeling van de VR-voorstellen voor de VR in Apeldoorn
Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
Rondvraag
Sluiting

Wilt u zich ook eens actief bemoeien met VERON zaken van onze afdeling? Maak dit dan
eens mondeling, schriftelijk of telefonisch bekend bij het afdelingsbestuur. Kandidaatstelling
is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is als volgt:
voorzitter:
Frans (PC2F),
niet aftredend
secretaris:
Gert (PA2LO),
niet aftredend
penningmeester: Roel (PB0ACU),
aftredend/herkiesbaar
leden:
Maarten (PA3EYC), aftredend/herkiesbaar
Hans (PE1KWH),
niet aftredend
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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APRIL - lezing
Vrijdag 8 april is het eerste deel van de tweedelige lezing van Wim Telkamp (PA3DJS) en
gaat over propagatie. Hier gaat Wim ons iets vertellen over de ionosfeer, hoe deze is
opgebouwd en waardoor dat gebeurt. Daarnaast vertelt hij ons wanneer (zomer / winter /
ochtend /middag / avond / nacht) we welke propagatie kunnen verwachten.
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.
GEPASSIONEERDE LEZING OVER LUCHTVAARTCOMMUNICATIE
Op 12 februari luisterden ongeveer 60 bezoekers naar het gepassioneerde verhaal over de
ontwikkeling van de luchtvaartcommunicatie door Wim van den Broek (PA0JEB). Wim is één
van de vrijwilligers van de Radiokamer op het Aviodrome en heeft als zweefvlieger de
nodige uurtjes in de cockpit doorgebracht.
Die passie was te merken tijdens zijn lezing. Wim nam ons mee in de geschiedenis. Van de
eerste stappen in de communicatie, met sleepantennes en marconisten aan boord, de
invloed van de oorlog op de ontwikkeling van de luchtvaartcommunicatie tot de
ontwikkelingen waar we nu voor staan. Aandacht voor goed onderwijs waarbij de jongens
en meisjes met goede hersenen de mogelijkheid krijgen om te experimenteren en te
ontwikkelen is van groot belang, gaf Wim aan.
Natuurlijk kon Wim het niet laten om de bezoekers ook te vertellen over het herbouwde
Schiphol ʼ28 gebouw dat in Lelystad herbouwd is. Het oorspronkelijke gebouw werd in de
tweede wereldoorlog door de Duitsers vernield en aldus Wim, zorgden de Engelsen er bij de
bevrijding voor dat ook de laatste resten platgegooid werden.
Veel bezoekers gingen dan ook huiswaarts met niet alleen de door Wim overgebrachte
kennis, maar ook met folders over het museum in Lelystad. Als de bezoekersaantallen de
komende maanden daar stijgen, weten wij hoe dat komt!
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VOSSENJACHT
Zondag 13 maart is er een FoxHole vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste
zondag na de VERON-afdelingbijeenkomst van 11 maart. 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.
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.
... bij twijfel bellen: 06-53716002, Maurice
(PA3HHT).
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 radiovossenjacht op zondag 13 maart 2016.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en
Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie
Amersfoort
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.
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PA85SVS DRAAIT LEKKER MEE IN DE PACC
In het weekend van 13 en 14 februari deden
amateurs van de afdeling Amersfoort mee met de
PACC. Dit weekend werden de roepletters PA85SVS
gebruikt om aandacht te geven aan het 85-jarig
bestaan van “de blauwen”: SV Spakenburg.
Nadat in de afgelopen week alle zendontvangers en log-pcʼs al nagekeken waren, werd op
de vrijdag voor de contest het antennepark klaargemaakt. De crew maakte gebruik van een
extra mast, waarin antennes voor 40, 80 en 160 meter werden bevestigd. Een goede keuze
bleek achteraf: deze banden waren zeer productief.
Op zaterdag barstte het contest geweld los. De banden bleken in redelijk goede staat te
zijn, zelfs op 10 meter was er voldoende activiteit te beleven. De prefix PA85 bleek in trekt
te zijn, getuige de mooie pile-ups.
In het nieuws
De lokale pers was op de hoogte van de activiteiten die op de Haarbrug plaatsvonden: een
groot deel van de middag was een cameraploeg aanwezig om een nieuws item te maken
voor de lokale omroep. Ook de schrijvende pers was aanwezig.
Tegenslag
Ondanks de getroffen voorbereidingen was er geen sprake van een vlekkeloze contest: een
condensator in het triplexersysteem begaf het op zaterdagmiddag, waardoor de crew een
aantal aanpassingen in de planning moest doen. Maar, zoals het amateurs betaamt, werd
deze tegenslag gewoon als technische uitdaging gezien en niet als ʻonoverkomelijk
probleemʼ. Een andere uitdaging was een loggingcomputer die precies op een verkeerd
moment had bedacht dat het een windows-update moest uitvoeren. Het gevolg was dat een
van de twee stations geruime tijd uit de lucht was.
Resultaat
Dit jaar stond het meedoen aan de PACC vooral in het teken van training van nieuwe
operators en het bekend maken van onze hobby in de regio. Dat doel is in ieder geval
bereikt. Wat ook een ʻresultaatʼ is, is dat de crew het naast het harde werken ook gezellig
heeft gehad. De inwendige mens werd dan ook goed verzorgd (Hilde: bedankt voor de
pindasoep!).
De komende maanden moet duidelijk worden of de afdeling ook dit jaar in de top van de
klasse Two radio/Multi operator terecht is gekomen. De resultaten zullen gepubliceerd
worden zodra ze bekend zijn.
Denkt u ook aan het afdelingsklassement?
Uw score telt mee voor het klassement door het nummer van de afdeling te vermelden.
Dit is uiteraard uw eigen afdelingsnummer (03), dus geen QSL-regionummer! De
punten worden bij elkaar geteld en bepalen de score van de afdeling (zie ook:
http://www.dutchpacc.com). Logs moeten voor 00:00 UTC, 15 maart 2016 worden
aangeleverd.
Let op: Het PACC-afdelingsklassement moet niet verward worden met de VERONafdelingscompetitie. Punten behaald in de PACC worden niet automatisch meegeteld voor de
VERON-afdelingscompetitie, maar moeten apart worden opgegeven op de daarvoor
bestemde website!
Hier kunt u een videoverslag van RTV Bunschoten zien en nog meer lezen over de PACC in
Bunschoten.
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PA85SVS VOOR NU QRT
Op 29 februari was de laatste dag van het activeren van PA85SVS. Althans . . . voor
voorlopig. Wellicht dat we later in het jaar nog een keer terugkomen met de roepletters.
In totaal werd tijdens het gebruik van de call met meer dan 2.500 unieke calls een verbinding gemaakt, uit 58 DXCCʼs.
Voor de statistieken:

CW
PSK31
PSK63
RTTY
SSB
Totaal

:
:
:
:
:
:

1782
5
97
187
1306
3377

Ik vond het leuk om te doen en hopelijk hebben we ook tijdens de PACC een goed resultaat
behaald met deze call.
Maarten (PA3EYC)
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 11de plaats in het klassement met een totaal van 180 punten (1 maart
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?
LANDELIJKE RADIO VLOOIENMARKT 2016
Op zaterdag 19 maart 2016 nodigt de VERON Den Bosch, u weer van harte uit op hun
41ste, jaarlijkse Landelijke Radio Vlooienmarkt in het AUTOTRON in Rosmalen (SHB).
Het doel van de vlooienmarkt is het bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en
de elektronica hobbyist.
De vlooienmarkt is geopend van 9.00-15.30 uur, de entreeprijs is € 8,- per persoon. De
kassaʼs gaan al om 8.00 uur open. Er is een zeer ruime parkeerplaats. In de entree is een
aparte kassa van LIBÉMA die de uitrij kaarten verkoopt.
Meer informatie vindt u op http://radiovlooienmarkt.nl/.
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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 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 2016 vindt u hier.
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
BCC

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