nieuwsflits

VERON Amersfoort (a03) - nummer 169 – november 2016

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 169 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 11 november
en andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
NOVEMBER - verkoping
Vrijdag 11 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 ingebracht;
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 9 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. 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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VERSLAG OKTOBER LEZING OVER DXPEDITIES DOOR RONALD (PA3EWP)
Deze avond hield een van Nederlands actiefste dx-er, Ronald Stuy (PA3EWP) een lezing
over een van zijn recente DXpedities. Aan de hand van beeldmateriaal nam hij ons voor de
pauze mee naar de Marquesas eilanden, een groep vulkanische eilanden in Frans-Polynesië
waar hij in maart 2016 samen met Ernoe (DK2AMM), Hans (DL6JGN) en Tom (GM4FDM)
TX7EU activeerde. Marquesas is een van de meest afgelegen plekken in de wereld, gelegen
op ongeveer 1.371 km ten noordoosten van Tahiti en ongeveer 4.800 km afstand van de
westkust van Mexico, het dichtstbijzijnde gelegen vaste land.
Nadat Ronald in het eerste deel van de lezing de toehoorders enthousiast had gemaakt om
(meer) DX te werken, verklapte hij in het tweede deel van de avond de geheimen hoe je dit
het beste kan doen.
Iedereen ging dus op het eind van de avond naar huis met een mooi verhaal én tips om zijn
of haar operating practice te verbeteren.

VOSSENJACHT
Zondag 13 november is er een foxOring vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag
na de VERON-afdelingbijeenkomst van 11 november 2016. 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.
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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 november 2016.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient
(PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort
*) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

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 e-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,
voordeelname 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 7de plaats in het
klassement met een totaal van 688 punten (6 november 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. Doe je ook mee?
MOBIELE MAST VAN DE AFDELING IN ONDERHOUD
De mobiele antennemast van de VERON Amersfoort is tot nader orde niet inzetbaar in
verband met onderhoud aan de mast.
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Frans (PC2F) laat weten: “De mast ligt uit elkaar. We halen al het oude vet eruit en er komt
een nieuwe kabel in. De oude, verroeste kabel is volledig op gestookt en is vastgelopen in
het draaimechaniek. Dit onderhoud was hard nodig!”

OPBOUW VAKWERKMAST BIJ GERT (PA2LO)
Iets meer dan drie maanden geleden maakten we melding
van een fraai staaltje teamwork binnen de afdeling: het
demonteren van de mast van wijlen Jaap (PA0JD). De mast
werd na de demontage vervoerd naar zijn nieuwe
bestemming: het QTH van onze secretaris, PA2LO.
Na het verkrijgen van de bouwvergunning, werd daar met
de hand (!) een flink gat gegraven. Ruim 6 kuub aan zand
werd met de kruiwagen afgevoerd. De laatste week van
september kwam de betonwagen langs en werd het gat
weer gevuld. Nu, eind oktober, is het beton voldoende
uitgehard.
Samen met Edwin (PA1EDL) werd de mast dit weekend aan
de kantelbok bevestigd om vervolgens door Mariëtte
(KJ4UUS) - voor de eerste keer op zijn nieuwe locatie –
naar staande positie te lieren. Daar staat hij nu, naast de bestaande mast. Is het geen
plaatje? Een droom voor een zendamateur en een aanwinst voor de omgeving!
Voordat de ʻnieuweʼ mast echt in gebruik genomen kan worden, moet er nog het nodige
worden gedaan: de mast wordt voorzien van een nieuwe lier (de oude was verroest),
diverse kabels worden vernieuwd en een zwaardere rotor zal worden geplaatst. Daarna
wordt de antenne uit de oude mast overgezet, waarbij tevens een Optibeam OB-4030 (30
en 40 meter band) wordt toegevoegd. Daarna wordt de ʻoudeʼ antennemast (2x6m AVS
techniek Heavy Duty kokermast) gedemonteerd. Ook hierbij helpen verschillende handjes
uit onze afdeling. Een mooi voorbeeld van hoe leden van een afdeling met elkaar een klus
klaren!
HS1A SILENT KEY
De Thaise koning Bhumibol Adulyadej is op donderdag 13 oktober op 88jarige leeftijd overleden. De koning werd in Cambridge, Massachusetts
geboren en was de langszittende monarch in de wereld. Naast staatshoofd was de koning ook gelicentieerd zendamateur.
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In 1989 krijgt hij de roepletters HS1A. De koning was beschermheer van de Radio Amateur
Society of Thailand. Bekend is dat de koning een fervent luisteraar was. Maar hij maakte
wel degelijk ook verbindingen. Dat deed hij ook voordat hij HS1A werd; voor 1989 was de
koning VR-009. Deze VR-roepletters werden in Thailand uitgegeven als ” Voluntary Radio”
wat kan worden gezien als een voorloper van amateur radio. Gebruikers met een VR-call
mochten in Thailand gebruik maken van de 2 meter band.
Geen actieve staatshoofden meer als zendamateur
Voor zover bekend is, zijn er na het overlijden van de Thaise koning geen actieve staatshoofden meer die ook zendamateur zijn; koning Hussein van Jordanie (JY1) overleed
reeds in 1999 en koning Juan Carlos van Spanje (EA0JC) deed in 2014 afstand van de
troon.
EERSTE INTER-MUNICIPAL QSO NIJKERK AMERSFOORT MET GLOEILAMP EEN FEIT
Het eerste Inter-Municipality (Nijkerk-Amersfoort) QSO met een
gloeilamp is een feit! Maarten (PA3EYC) heeft een CW en SSB
QSO gemaakt op 10 meter met 10W en een 12V/21W gloeilamp
als antenne.
Onder het motto: ʻAlles werktʼ, beschrijft Tom (N6BT) in het
boek “Array of Light” hoe hij alle continenten gewerkt heeft met
100W op 10 meter met een 150W gloeilamp als antenne. Hij heeft zelfs met een aantal
lampen een antenne array gemaakt. Vandaar de titel van het boek.
Maarten geeft aan: “Omdat wij van experimenteren houden en de KX3 zich uitstekend leent
voor het doen van experimenten, moest ik dat natuurlijk uitproberen.” En met succes.
Maarten laat weten dat hij mogelijk meer QSOʼs met een gloeilamp als antenne zal maken.
IN DECEMBER IS PA85SVS NOG EVEN ACTIEF
Eerder dit jaar werd door leden van de VERON Amersfoort de
call PA85SVS geactiveerd. Dit ter gelegenheid van het 85-jarig
bestaan van de voetbalvereniging S.V. Spakenburg, locaal beter
bekend als “de blauwen”.
Om het jaar goed af te sluiten, zal de call in de maand december
nog een keer in de lucht worden gebracht, zodat de prefixjagers
en QSL-verzamelaars die de roepletters nog niet in hun log
hebben staan, alsnog de kans krijgen.
Inmiddels is ook de QSL-kaart voor PA85SVS ontworpen. Deze zal de komende periode
worden gedrukt en via het bureau worden verzonden.
SPECIAL EVENT RADIO STATION ON35CLM
Dit jaar organiseer de Belgische ONZ voor de 35e maal het Special Event Radio Station
ON4CLM. CLM staat voor de “Canadian Liberation March“, een 33 kilometer lange mars
welke door de Canadese troepen is gelopen in 1944. Deze troepen kwamen uit het stadje
Hoofdplaat in Zeeland om Knokke te bevrijden.
Voor deze 35e editie mogen ze de speciale roepletters ON35CLM gebruiken in plaats van
hun reguliere ON4CLM.
Het evenement vindt plaats vanaf 15 oktober tot en met 14 november 2016. Meer
informatie omtrent dit special event station (en hoe het kosteloze award in pdf-formaat te
verkrijgen is) is terug te vinden op http://www.qrz.com/db/on35clm.
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BIBLIOTHEEK
Uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) hebben wij een uitgebreide collectie CD's en DVDʼs
met videoʼs 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, 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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