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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 170 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 9 december 
en andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris   
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 

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.   
 

JANUARI – nieuwjaarsreceptie en eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen 
De eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar is op vrijdag 13 januari. Tijdens deze 
avond bieden we 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 de 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. 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. 
 
 
UITVERKOOP OP DE JAARLIJKSE VEILING IN AMERSFOORT 
Wie op zoek was naar een koopje, was op vrijdag 11 november op de goede plek tijdens de 
jaarlijkse verkoping van de afdeling Amersfoort. Niet alleen de opkomst was traditioneel 
groot, ook het aanbod was weer ruim en divers. Veilingmeester Koos (PA3BJV) moest er 
flink het tempo in houden om alle zaken ʻaan de manʼ te brengen. Dat de ingebrachte 
stukken gewaardeerd werden door de aanwezigen, bleek wel uit het feit dat bijna geen 
artikel onverkocht bleef. 
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Of dat kwam doordat de aanwezigen in de zaal bij aanvang volgestopt werden met 
chocolade (het was immers Sint Maarten) en daardoor goedgestemd waren of doordat  
de veilingmeester soms de geringste beweging van mensen als (bindend) bod zag weet ik 
nog steeds niet. Wat ik wel weet is dat ik de volgende dag aan mijn XYL heb moeten uit-
leggen dat ik ook niet precies snap hoe het zo is gekomen dat de bagageruimte in de auto 
zo vol is geraakt . . . Wie ook wat moest uitleggen, was de amateur die per abuis de laptop 
van zijn XYL bij zijn te verkopen spullen had gelegd. Gelukkig is dat allemaal nog goed 
gekomen en werd de dag na de verkoping de laptop weer terugbezorgd bij de eigenaresse. 
Met een mooie opbrengst (10% van de verkoopprijs kwam ten goede aan de afdeling) werd 
de avond ruim na 23.00 uur afgesloten. Een avond waarop weinig mensen met lege handen 
naar huis gingen! 

 
 
VOSSENJACHT 

Zondag 11 december is er een Piet Wakker vossenjacht op 80 meter, dat is 
de eerste zondag na de VERON-afdelingbijeenkomst van 9 december 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 11 december 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, 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 7de plaats in het 
klassement met een totaal van 746 punten (1 december 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? 
 
 
AMERSFOORTS SUCCES IN VERON SSB VELDDAG 
In het decembernummer van het Electron is de uitslag van de VERON SSB Velddag bekend 
gemaakt. Op de volgende pagina een citaat (zie Electron, pagina 532):  

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/locatievossenjachta03.jpg
http://veronamersfoort.nl/?page_id=3343
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De resultaten 
De MM-sectie werd ook dit jaar gewonnen door PI4ZI. De crew wist 
met het maken van 601 QSOʼs hun tegenstander PI4D binnen deze 
categorie ruim voor te blijven, maar opvallend is wel de prestatie van 
het MOST-station uit Amersfoort. Op het moment dat het team van 
PI4AMF de zender uitzette bleek dat er 147 multipliers waren gewerkt! 
Een aanzienlijk aantal meer dan bij PI4ZI, dat op 112 multipliers 
uitkwam. Door het werken van zoveel multipliers bereikte PI4AMF een 
hogere score dan de MM-groep van PI4ZI: congrats PI4AMF!  
 
Op de genoemde pagina zijn tevens twee fotoʼs te zien van de 
activiteit. Op één foto zien we Adriaan (PA1LIO) die met twee 
tuinstoelen midden in het weiland actief is met zijn zender, 
aangesloten op een accu. Op de andere foto is de antenne set-up te 
zien én de tent waarin Frans (PC2F) deelnam aan de VHF contest (die 
hij in zijn klasse overigens ook won!). 

 
 
GESLAAGD VOOR AMERIKAANS ZENDEXAMEN 
Dit weekend zijn er door Volunteer Examiners van de ARRL weer examens afgenomen voor 
het Amerikaanse zendexamen. Kandidaten uit verschillende delen van het land kwamen 
naar het gebouw De Sociëteit in Ermelo om examen te doen. Vanuit de regio Amersfoort 
gingen ook twee kandidaten op examen: Bert Piërlôt en Gerard Hol (PD0PIW).  
 
Gerard: “Volgend jaar ben ik tijdens de PACC in Amerika. Toen ik 
hoorde dat het mogelijk was om in Nederland het Amerikaanse 
examen te doen, ben ik samen met Bert aan de studie begonnen. Het 
lijkt mij namelijk leuk om vanuit Amerika ook echt met Amerikaanse 
roepletters  aan de PACC mee te doen. De afgelopen maanden 
kwamen Bert en ik minimaal 4 keer per week samen om te studeren 
en examens te oefenen. In het begin was het wat lastig om al die 
Engelse termen goed te snappen en te onthouden. Maar de techniek 
blijft natuurlijk gewoon hetzelfde als wat ik voor mijn Nederlandse 
machtiging heb geleerd.”  
 
Dat alle inspanning niet voor niets is geweest bleek aan het eind van 
de examensessie. De Amersfoorters zullen binnenkort bericht vanuit 
Amerika ontvangen met hun Amerikaanse roepletters. Het volgende 
Amerikaanse examen in Nederland wordt waarschijnlijk in het eerste 
kwartaal van 2017 gehouden, in de regio Oost-Nederland.   

PD0PIW wil nog wel een tip meegeven aan toekomstige kandidaten: “Maak gebruik van 
websites en apps waar je voor je examen kan oefenen, zoals bijvoorbeeld www.aa9pw.com.  
Een examenkandidaat afkomstig uit Breukelen vult aan: “En voor alle onderwerpen zijn er 
op YouTube filmpjes te vinden, waarin wordt uitgelegd hoe het zit. Dat is echt iets waar we 
voor de opleiding van kandidaten in Nederland nog wat van kunnen leren! 
    
 
REGIOBIJEENKOMSTEN WEER ACHTER DE RUG 
Eerder deze week vonden de Regiobijeenkomsten van de VERON weer plaats. Tijdens deze 
bijeenkomsten komen bestuursleden van verschillende afdelingen bij elkaar om, onder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert ondertekent zijn 
bewijs van slagen. (foto: 
PD0PIW) 
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leiding van één of meerdere HB-leden, het wel en wee van de vereniging te bespreken. 
Namens onze afdeling waren Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO) aanwezig.  
De bijeenkomst waar Amersfoort bij aansluit werd gehouden in Apeldoorn, onder leiding van 
de HB-leden Peter de Bruijn (PA3CWS) en Chris van den Berg (PA3CRX). Tijdens de avond 
kwam een breed scala aan onderwerpen aan de orde. Uitgebreid werd er stilgestaan bij de 
voortgang van diverse lopende ICT-projecten, zoals het recent gelanceerde VERON-forum 
en het ledenadministratiesysteem (VAS). Maar ook welke stappen het HB heeft ondernomen 
om onderwerpen die al (te) lang bij het amateuroverleg liggen weer in beweging te krijgen. 
Tijdens de DvdRA meldde de Algemeen Voorzitter hierover al: “Tijdens het gehouden 
Amateur Overleg is door de voorzitter (van het Amateur overleg) excuus aangeboden voor 
de gang van zaken. Door AT is nu capaciteit aangetrokken zodat aan openstaande zaken 
gewerkt kan worden.” Tijdens de Regiobijeenkomst kregen we te horen dat dit geen loze 
woorden zijn, maar dat een aantal dossiers nu ook echt opgepakt worden. Zo wordt ʻas we 
speakʼ door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het AT, de VRZA en de 
VERON gewerkt aan het voorstel dat moet leiden tot uitbreiding van de mogelijkheden voor 
radio-amateurs met een novice (N)-registratie.  
Ook de beperkingen die vanaf 2017 in de 60 meter band worden doorgevoerd kwamen ter 
sprake, omdat de besluitvorming hierover op wereldwijd niveau heeft plaatsgevonden (in 
het (WRC-2015) kan de VERON hier geen protest tegen indienen.  
 
EMC-specialisten in de regio 
Tijdens de bijeenkomst werd ook het voornemen tot het benoemen van EMC-specialisten  
in de afdelingen gemeld. Deze EMC-specialisten krijgen ondersteuning in de vorm van op-
leiding en materialen om storingen op te sporen. De EMC-commissie zal hierover binnenkort 
nadere informatie sturen, welke we uiteraard met onze afdelingsleden zullen delen.  
 
VerenigingsRaad 2017 
Tijdens de bijeenkomst werden ook de tijdslijnen voor de VerenigingsRaad 2017 gedeeld. 
Heb je een voorstel dat je tijdens de VR (in april) wil indienen? Stuur het dan vóór 1 januari 
a.s. op aan de afdelingssecretaris Gert (PA2LO).  
 
 
BEPAAL MEDE DE KOERS VAN DE VERON, 
DOE EEN VOORSTEL VIA DE VERENIGINGSRAAD 2017 
 
Op de Verenigingsraad kan ieder lid via de afdeling een voorstel indienen 

In onze vereniging bepalen de leden de koers, 
ieder lid kan daar invloed op uitoefenen. 
Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook 
wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardig-
den van de VERON afdelingen bij elkaar om daar 
belangrijke besluiten te nemen over ingediende 
voorstellen. 
 
10 stappen  
Hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw voorstel ook 
op de VR van 2017 besproken wordt, legt het 
hoofdbestuur uit: Heb je een goed idee, vind je 
dat iets anders moet of beter kan? Dan kun jij  

met jouw VERON afdeling het voorstel uitwerken, motiveren en er in de VR over stemmen, 
maar voordat jouw voorstel in de VR kan komen, zijn er een aantal stappen te nemen. 
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1. Werk je voorstel uit en stuur het naar je afdelingsbestuur zodat het in de huis-
houdelijke vergadering kan worden besproken. 

2. Stemt je afdeling in met jouw voorstel? Werk dan samen met je afdelingsbestuur 
het voorstel uit. De tekst zoals geformuleerd wordt later gepresenteerd in het 
begeleidend schrijven. Het moet dus vrij van (interpretatie) fouten zijn. 

3. Laat je voorstel vóór 31 januari 2017 door je afdelingsbestuur naar de Algemeen 
Secretaris sturen. Dat kan via het contactformulier op de website. 

4. Medio maart krijgen alle afdelingssecretarissen een overzicht van alle door de 
afdelingen ingediende voorstellen. 

5. Het hoofdbestuur voorziet, indien nodig, jouw voorstel en alle andere voorstellen 
van een commentaar en publiceert deze in ons maandblad Electron. Alle voor-
stellen worden ook aan de afdelingen gestuurd samen met verslagen van de 
commissies en werkgroepen. Tevens staat in dit document ook wel de be-
schrijvingsbrief genoemd, het financiële verslag over het afgelopen jaar en een 
budget voorstel voor het komend verenigingsjaar. 

6. Andere afdelingen kunnen nog een amendement insturen op jouw voorstel (een 
amendement is een wijzigingsvoorstel). 

7. Jij kunt met jouw afdeling ook een amendement insturen op andere voorstellen, 
dat kan nog tot één dag voor de VR. 

8. Op de VR wordt jouw voorstel door de Algemeen Secretaris voorgelezen. 
9. Er is gelegenheid om jouw voorstel ter plekke nog eens te motiveren. Als tijdens 

de discussie over jouw afdelingsvoorstel blijkt dat het geen werkbaar voorstel is, 
dan heeft de indienende afdeling de mogelijkheid om het voorstel in te trekken. 

10. Jouw voorstel wordt in stemming gebracht. Er zijn drie mogelijkheden: 
–  Je voorstel wordt aangenomen. Het HB krijgt dan de opdracht om het  
 voorstel uit te werken. 
–   Je voorstel wordt afgewezen. 
–   Er wordt gestemd voor onthouding. 

 
Indienen 
Ben jij lid van de VERON Amersfoort (a03) en wil je een voorstel in de VerenigingsRaad 
2017 laten behandelen? Stuur dan je voorstel vóór 31 december 2016 aan de secretaris  
van de afdeling (Gert (PA2LO)). 
 
 
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. 
 
 
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.  
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'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. 
 
 
 

    

       
HET BESTUUR VERON AMERSFOORT (a03) 

WENST U EN DE UWEN 
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 

 
 

 

 
 
   

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/bladen/bladen.htm
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
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