nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 171 – januari 2017

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 171 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 13 januari en
andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
VAN DE VOORZITTER
Allereerst wens ik alle leden en hun partners een gezond maar ook luisterrijk 2017 toe
namens mezelf, maar ook de andere bestuursleden van de afdeling. Speciale groet gaat
uit naar onze leden Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV), welke door het hoofdbestuur tijdens
de verenigingsraad vorig jaar zijn benoemd tot Lid van Verdienste van de VERON.
Terugkijkend op 2016 ben ik trots op de activiteiten welke binnen de afdeling zijn geweest:

Deelname PACC onder de speciale call PA85SVS, waarmee we een verdienstelijke 4e
plaats wisten te behalen.

Ook hebben we weer met een groot aantal personen meegedaan aan de VERON
afdelingscompetitie waarin wij als afdeling verdienstelijk 7e zijn geworden in 2016.

Het zelfbouw arduino based project waar we met elkaar, 26 personen, in diverse
bouwavonden in Bunschoten een CW decoder hebben gebouwd. Al bouwende heeft
Hans (PE1KWH) een aantal modificaties bedacht, maar er zijn ook een paar decoders
nog niet helemaal af of werken inmiddels niet meer. Voor de deelnemers die deze
mods en/of hun decoder weer aan de praat willen krijgen zal er van het voorjaar een
aantal bouwavonden worden georganiseerd. U wordt hierover geïnformeerd.

Er is door Jan van Essen (PH7S) weer gestart met de N/F cursus voor vijf tot zeven
deelnemers elke woensdagavond in Bunschoten. Ook Koos
(PA3BJV) en Ron (PA3DAM) hebben weer een groep CWcursisten bij elkaar die op de donderdagavonden in Bunschoten
samen komen! Succes mannen met de studie.

In juni (CW) en september (Phone) is er in clubverband onder
de call PI4AMF/P wederom deelgenomen aan de VERON velddag contesten in de polder in de weilanden rond het QTH van
Maarten (PA3EYC). Beide contesten zijn door PI4AMF/P glansrijk
gewonnen. Bravo.

Ook waren er erg inspirerende lezingen op de maandelijkse
vrijdag bijeenkomsten in Amersfoort. In Electron ʼkomt u ookʼ
kunt u lezen wat er elke maand op het programma staat. De
twee lezingen van Paul Telkamp (PA3DJS) over propagatie
en antennes waren bijzonder interessant. Ook de lezing van
Andries Boone (PA0ABY) over radio astronomie; de waterstoflijn
experimenten en die van Ronald Stuy (PA3EWP) over zijn HF
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DX-pedities naar exotische plaatsen en eilanden op onze aardkloot zijn mij bij
gebleven.
De activiteiten van de vossenjachtcommissie (Hennie, Rient (PA3GXP, Rob (PA0KEL)
en Maurice (PA3HHT)) die ook in 2017 weer allerlei jachten op de planning hebben
staan!
Bedankt Roel (PB0ACU) en Mariëtte (KJ4UUS) die vanuit onze afdeling namens alle
afdelingen van de VERON de kascontrole bij de algemeen penningmeester hebben
uitgevoerd.
Een woord van dank aan Frank (PA3DTX) die zorg heeft gedragen voor het ombouwen
van de A03-website naar de nieuwe huisstijl van de VERON.
Tenslotte ook dank aan mijn mede bestuursleden. Wellicht realiseert u het zich niet,
maar deze OM's zijn geen bestuurders die alleen op 'het pluche' zitten, maar zijn vaak
de drijvende krachten achter de activiteiten die binnen onze afdeling plaatsvinden.

Mochten leden ideeën hebben of interesse hebben iets met elkaar in clubverband op te
pakken laat het mij of een van de andere bestuursleden weten. Wij zullen de ideeën dan
bespreken binnen het bestuur en waar mogelijk stimuleren!
Rest mij iedereen te bedanken voor zijn/haar bijdrage aan de VERON Amersfoort (a03)
activiteiten.
73, Frans de Bles (PC2F)
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
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.
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager, voor het brengen en
halen van uw QSL-kaarten.
FEBRUARI
- lezing over veilig werken op grote hoogte
Vrijdag 10 februari is er een lezing over veilig werken op grote hoogte door Jan van Vembde
(PE1KAM).
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.
VERSLAG KERSTBIJEENKOMST
Vrijdag 9 december werd de traditionele avond in kerstsfeer gehouden in De Herberg. We
zien een toename van het aantal amateurs dat zijn of haar partner meeneemt naar de
vond: een goede ontwikkeling!
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Voorzitter Frans (PC2F) maakte op deze avond bekend welke deelnemer dit jaar de winnaar
is geworden van de Amersfoortse Wisselbeker voor deelname aan de VERON afdelingscompetitie. Dit jaar komt die eer toe aan Rienus (PA0RBA): gefeliciteerd! De nummers 1, 2
en 3 van de afdeling binnen de afdelingscompetitie ontvingen een medaille. Ook kon Frans
melden dan binnenkort de vernieuwde A03-website in de lucht zal komen. Frank (PA3DTX)
en Gert (PA2LO) hebben de website (a03.veron.nl) aangepast naar de nieuwe huisstijl van
de VERON.
Terwijl de aanwezigen genoten van de hapjes en drankjes, concentreerden ze zich op de
nummers die door bingomasters Eddy (PA0RSM) en Roel (PB0ACU) werden voorgelezen.
Ook dit jaar hadden Maarten (PA3EYC) en zijn XYL weer voor mooie bingoprijzen gezorgd.
Bij de bingo was er duidelijk sprake van een ʻlucky tableʼ: meerdere prijzen gingen naar
dezelfde tafel. Tot hilariteit van de aanwezigen won dezelfde lucky table ook nog eens de
hoofdprijs van de verloting. Tja, als je eenmaal het geluk aan je hebt hangen dan is het niet
tegen te houden.
Een bijzonder moment van de avond werd ingevuld door Hilde (PA3EKW). Zij vertelde, in
rijm, het treurig aflopende verhaal van ʻhet leven als kerstboomʼ. Gelukkig: het duurt nog
even voor al onze kerstbomen op de brandstapel zullen belanden, daarom, om af te sluiten
met de woorden van Frans: “Wij wensen jullie samen met jullie naasten hele fijne dagen
toe!”

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
De afdeling Amersfoort heeft een bestuur dat bestaat uit 5 leden. De komende periode
zullen er binnen het bestuur een aantal vacatures gaan ontstaan. Daarom zijn we op zoek
naar afdelingsleden die belangstelling hebben om een bestuursfunctie te gaan vullen. De
werkzaamheden zijn gevarieerd en breed. Je wordt uiteraard grondig ingewerkt.
Bestuurstaken
Het bestuur bewaakt allereerst het voortbestaan van de afdeling, coördineert en organiseert
activiteiten en zoekt, zo nodig, naar verbetering ervan. Daarnaast wordt regelmatig
nagedacht over hoe we mensen kunnen interesseren voor onze hobby en betrekken bij de
activiteiten van de afdeling. Elk bestuurslid heeft een of meerdere aandachtsgebieden onder
zijn/haar hoede. Hierin is volop de gelegenheid de eigen creativiteit en talenten in te zetten.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert op regelmatige basis. Inclusief voorbereidingstijd vergt een
bestuurstaak gemiddeld zoʼn acht uur per maand.
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Interesse?
Ben je lid van de VERON afdeling Amersfoort? Wil je je op bestuurlijk niveau inzetten voor
de afdeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Info
Voor meer info over een van de functies of voor aanmeldingen stuur je een mail naar: Gert
(PA2LO) onder vermelding van vacature bestuur.
NIEUWE WEBSITE AFDELING AMERSFOORT ONLINE
De afgelopen jaren hebben we als afdeling
gebruik mogen maken van de website en url
www.veronamersfoort.nl. Onze webmaster,
Frank (PA3DTX), heeft gedurende deze
jaren zowel deze site als de officiële website
van de afdeling Amersfoort a03.veron.nl
bijgehouden.
In de afgelopen periode heeft de PR-commissie
van de VERON een nieuwe huisstijl ontwikkeld
en is vanuit het hoofdbestuur gevraagd om
deze huisstijl door te voeren, ook op de lokale
websites. Dit om één gezicht naar buiten te
tonen. Als afdeling Amersfoort voldoen we aan deze vraag. Daarom is per medio december
de nieuwe a03-site online gegaan. Onze webmaster Frank PA3DTX en Gert (PA2LO) hebben
hiervoor de nodige uurtjes besteed om alle informatie over de afdeling en een stuk van onze
historie over te zetten.
Actuele informatie over wat er in de afdeling A03 gebeurt, vind je vanaf nu weer op
onze oude vertrouwde a03.veron.nl website. De website www.veronamersfoort.nl is
nu omgebouwd naar www.pi4amf.nl en zal vooral informatie weergeven over activiteiten
op het clubhuis PI4AMF in Bunschoten.
Rest ons om de eigenaar van het domein www.veronamersfoort.nl te bedanken voor de
gastvrijheid die de afdeling is verleend de afgelopen jaren. Dankzij deze gastvrijheid hebben
meer geïnteresseerden in de radiohobby ons kunnen vinden!
Namens het bestuur, Gert (PA2LO), secretaris VERON Amersfoort (a03)
VOSSENJACHT
Zondag 15 januari is er een foxOring vossenjacht op 2 meter, dat is de eerste zondag
na de VERON-afdelingbijeenkomst van13 januari 2017. 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.
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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 15 januari 2017.
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
de PACC, 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.
PA85SVS IS NU QRT

Vorig jaar werd vanuit de afdeling de call PA85SVS in de lucht
gebracht, ter gelegenheid van het 85-jarige jubileum van SV
Spakenburg. Ook tijdens de PACC maakte de afdeling gebruik van
deze bijzondere roepletters.
Op 19 december zijn de laatste QSOʼs in het log gezet en is
PA85SVS QRT. In totaal zijn 4.133 QSOʼs gemaakt met 2.950
unieke calls. QSL-kaarten worden automatisch via het bureau verzonden.
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VERON AFDELINGSCOMPETITIE 2016 VOORBIJ
Ook in 2016 deden weer verschillende leden mee aan de VERON
afdelingscompetitie. Tijdens deze competitie geven de deelnemers aan hoeveel contacten zij tijdens contesten hebben
gemaakt. In de voorlopige uitslag behaalde Amersfoort 761
punten en werden er door de deelnemers 26.191 verbindingen
in contesten gemaakt. Goed voor een 7de plaats in het eindklassement. De beste klassering van de afgelopen jaren!
Deelnemers
Dit jaar werd er voor de afdeling Amersfoort door 16 verschillende calls een opgave gedaan: 13 individuele deelnemers,
het clubstation PI4AMF en 2 bijzondere roepletters (PA85SVS en
PB30EUDXF).
PI4AMF was goed voor 19,3% van de punten, op de voet
gevolgd door Roel (PB0ACU) die ruim 15% van de Amersfoortse
punten voor zijn rekening nam. De winnaar van de Afdeling
Amersfoort Wisselbokaal, Rienus (PA0RBA) bezorgde de afdeling
meer dan 10% van de punten.
De prestaties en de participatie van deelnemers in de afdelingscompetitie vanuit onze
afdeling neemt de afgelopen jaren flink toe. Het resultaat laat dit ook zien: de afdeling werd
in 2015 achtste in het eindklassement, in 2014 twaalfde, in 2013 veertiende en in 2012
achttiende.
Deelnemen in 2017?
Op 1 januari 2017 start de nieuwe competitie. Deelnemen is eenvoudig. Alle informatie over
de afdelingscompetitie lees je op afdelingscompetitie.veron.nl.
NIEUWE LANDEN TE WERKEN OP 60 METER
Amateurs in Duitsland mogen sinds kort de 60 meter band gebruiken. In het frequentiebereik van 5351.5 tot 5366.5 kHz mogen zij op secundaire basis met een maximum
vermogen van 15W EIRP en een maximum bandbreedte van 2.7 kHz uitkomen. Hans
(PA2JWN) laat ons weten dat hij inmiddels al een paar Duitse stations op 60 meter in
het log heeft weten te zetten.
Ook in Ierland hebben amateurs mogelijkheden op de 60 meter band gekregen. Ook zij
mogen de band op secundaire basis gebruiken. Wil je actief zijn op 60 meter? Dan wordt
geadviseerd om gebruik te maken van het IARU bandplan:
5351.5 – 5354.0 kHz CW, narrow band modes
5354.0 – 5366.0 kHz All modes USB voor voice
5366.0 – 5366.5 kHz weak signal narrow band modes.
RADIOBEURS APELDOORN
Op zaterdag 21 januari 2017 wordt voor de 21e keer de Radiobeurs georganiseerd voor
radio zend- en luisteramateurs, niet te verwaren met de dag van de radio amateur, die in
november in Apeldoorn wordt georganiseerd.
De beurs is open vanaf 09.30 uur, adres Dok-Zuid, 1e Wormenseweg 460 te Apeldoorn.
Deze locatie is bij velen bekend onder de oude naam “De Kayersheerdt” en is voorzien van
een groot parkeerterrein waar gratis geparkeerd kan worden.
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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.
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.
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, https://www.pi4amf.nl en http://twitter.com/pi4amf).

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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