nieuwsflits

VERON Amersfoort (a03) - nummer 178 – oktober 2017

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 178 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 13 oktober en
andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
Vrijdag 13 oktober om 20.00 uur is er een lezing over de geschiedenis van de morse door
Koos (PA3BJV). Wij kennen Koos uiteraard als voorvechter, inspirator en leermeester van de
morsetaal. In zijn liefde voor deze taal gaat Koos ver. Soms zelfs letterlijk, want naar
verluidt is hij bij zijn voorbereiding op deze lezing afgereisd naar Italië om daar samen met
andere liefhebbers van het “sleutelschrift” nog dieper in de historie van de morsekunst te
duiken. Het belooft dan ook een lezing vol passie te worden.
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en
halen van uw QSL-kaarten. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
NOVEMBER - verkoping
Vrijdag 10 november is er een verkoping van courante radio-amateurspullen. Je kan dus
vast beginnen om je shack of hobbyruimte op te ruimen en spullen die je niet meer gebruikt
(en waarvan je denkt, dat een andere amateur het nog kan gebruiken) uit te zoeken en
mee te nemen naar deze avond.
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 X2,
halte Zonnewijzer.
BIJEENKOMST VRIJDAG 8 SEPTEMBER: EEN REIS OM DE WERELD
Tijdens de eerste bijeenkomst na de zomer, werden de bezoekers getrakteerd op vakantieverhalen. Maarten (PA3EYC) vertelde uitgebreid over het bezoek aan de Hamvention 2017.
Ondersteund door een hele reeks aan fotoʼs nam Maarten ons mee naar activiteiten als de
ContestUniversity, de Hamvention en het Contestdinner. Dat het bezoek aan de Hamvention
goed bevallen is, bleek wel toen Maarten wist te melden dat in 2018 ook weer een bezoek
gebracht zal worden aan dit ʻMekka voor de zendamateurʼ. Net als in 2017 zal PI4AMF daar
dus zichtbaar aanwezig zijn!
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Na de pauze was het woord aan Koos (PA3BJV). Hij had een compilatie samengesteld van
het VakantiePinksterKamp, een vliegshow in Duitsland, vakantiebeelden uit Hongarije én het
DNAT in Bad Bentheim. Hele diverse beelden, dus de avond vloog (zeker ook met de
beelden van het stuntvliegteam uit Jordanië) voorbij. Rick (PA5NN) kon nog net even zijn
antenne laten zien die hij tijdens zijn wandeltocht door Zweden heeft gebruikt. De fotoʼs en
zijn belevenissen tijdens die tocht zal Rick op een later tijdstip met ons delen.

VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Hiernaast de stand van zaken tot en met 30 september
2017.
De maand september geldt als de start van het contest
seizoen. Eén grote 48 uurs contest is alweer geweest
namelijk de CQ-WW-RTTY-contest. In zulke contesten
is altijd veel leuke DX te werken. Veel DXpedities
deden mee met de RTTY-contest. Luister eens naar
zoʼn grote contest of raadpleeg het cluster om te zien
of er DX meedoet die je graag wilt werken.
Bij onze afdeling zijn in september 68 punten bijeen
gecontest.
Eind augustus stond afd. Amersfoort op de vierde
plaats. Daarin is in september geen verandering
gekomen.
Achter Amersfoort staat, met 71 punten achterstand,
A07 Breda met 625 punten. Zij hebben slechts 25
punten behaald. Daarmee staat Amersfoort sterker op
de vierde plaats.
Op plaats drie staat A20 Kennemerland met 983
punten.
Bij PI4AMF hebben ze in september aan diverse
contesten meegedaan, waaronder de velddagcontest.
Dit heeft 17 punten opgeleverd.

VERON Amersfoort resultaat in de VERON
competitie (30-9-2017)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

30-9
PI4AMF 150
PA1LEX 114
PA2LO 99
PB0ACU 91
PA3EYC 63
PA0RBA 52
PD0PIW 47
PA3GRM 44
PC3M 43
PA1LIO 27
PC2F 17
PD0WVD 14
PA0RSM 4
PE1KWH 1
766

31-8
133
93
99
81
59
51
46
43
36

score
17
21
0
10

4
1
1

27
17
9
3
1

1
7
0
0
5
1
0

698

68

Hoe zien de individuele scores eruit?
1. De grote winnaars deze maand is wederom Lex (PA1LEX) met 21 punten. Hij heeft
maximaal gebruik gemaakt van het feit dat Gert (PA2LO) op vakantie was en stijgt één
plaats van 3 naar 2. Dit ten koste van Gert.

2/5

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Roel (PB0ACU) is ook actief bezig geweest in de digitale contesten en heeft 10 punten
gescoord. Hij blijft daarmee op plaats 4, maar is Gert (PA2LO) wel op slechts 8 punten
genaderd.
Ook Peter (PC3M) is flink bezig geweest met 7 punten. Hij blijft daarmee op plaats 9
met slechts één punt achter op Tijmen (PA3GRM).
Willem (PD0WVD) laat ook weer van zich horen en heeft 5 punten bijeen gecontest.
Hij blijft met die score wel op plaats 12 staan, maar op slechts 3 punten achterstand
op Frans (PC2F).
Maarten (PA3EYC) heeft nog 4 punten weten te scoren en blijft daarmee op plaats 5
waar hij al maanden staat.
Rienus (PA0RBA), Gerard (PD0PIW), Tijmen (PA3GRM) en Eddy (PA0RSM) hebben
allen één punt gescoord. Er hebben zich geen verschuivingen voorgedaan. Rienus blijft
op plaats 6, Gerard op plaats 7, Tijmen op plaats 8 en Eddy op plaats 13.
Gert (PA2LO), Adriaan (PA1LIO), Frans (PC2F) en Hans (PE1KWH) hadden afgelopen
maanden geen tijd of konden geen interessante contest vinden. Dit heeft vooral
consequenties voor Gert die één plaats zakt van 2 naar 3. Adriaan blijft op plaats 10,
Frans op 11 en Hans op 14.

De onderlinge competitie is mooi om te volgen. De één strijd nog om een plaats hoger te
komen op de ranglijst en een ander doet er alles aan om dat te voorkomen. We hebben nog
2½ maand om punten te verzamelen. Als we het niet doen om individueel hoger in het
klassement te komen, dan doen we het in ieder geval om afdeling Amersfoort op de vierde
plaats te houden. Veel succes in de komende maanden.
Mocht u mee willen doen maar weet niet hoe dat gaat? Stuur een mail naar
pa3eyc(at)live.nl. Ook op https://afdelingscompetitie.veron.nl/ vind je veel informatie.
Maarten (PA3EYC)
VOSSENJACHT
In de maanden oktober en november zijn er geen vossenjacht, wij zien je
graag weer bij de volgende vossenjacht in de maand december, dit wordt
een “Piet Wakkerjacht” op 80m. Informatie hierover volgt uiteraard t.z.t.
op deze website.
Voor informatie over andere vossenjachten in het land zie de ARDF-site.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
BILIOTHEEK
Wij hebben een uitgebreide collectie CD's en DVDʼs met videoʼs en tijdschriften. Een lijst
met titels vind je op https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm.
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.
QSL-KAARTEN
Vergeet niet je QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. Je kunt op:
http://www.nl5557.nl of onze homepage kijken of er kaarten voor je zijn.
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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
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.
VERSLAG SSB-VELDDAG 2017
In het weekend van 2 en 3 september
werd de SSB-velddag weer gehouden.
Op het Nekkeveld in Nijkerk waren
Maarten (PA3EYC), Tijmen (PA3GRM), Gert
(PA2LO), Peter (PA3M), Frans (PC2F),
Hans (PE1KWH), Gerard (PD0PIW), Klaas
(PD0ZX) en ondergetekende Adriaan
(PA1LIO).

Frans deed mee aan VHF-contest en was
druk met het inrichten van zijn station, dat
bestond uit een 2 meter set met daaraan
gekoppeld een 16 elements twee meter
antenne. Door de noeste arbeid van
Maarten was de antenne-aanhanger van
de afdeling weer inzetbaar en stond Frans
zijn antenne strak op 21 meter hoogte.
Aan het einde van de contest bleek dat hij
146 verbindingen had gemaakt met een
totale afstand van 48737 km.
Gerard had zijn nieuwe set, een Elecraft
K3S, meegenomen en had zijn station
ingericht in een (opblaas-)tent.
De overige deelnemers waren druk met
het opbouwen van het HF-station dat
onder de roepletters PI4AMF/P uit zou
komen. De mobiele Bijzen-mast van
Maarten (3×8 meter) werd voorzien van

de 3-elements Fritzel FB33 (10, 15 en 20
meter). Daarboven werd de 40 meter
dipool gemonteerd. Ook werd een
draadantenne voor 80 en 160 meter
opgehangen.
Inmiddels is het traditie geworden dat
tijdens de velddag ook een barbecue wordt
gehouden. Onze gastvrouw Henriette had
dit wederom uitstekend geregeld en had zoals inmiddels ook traditioneel is
geworden - een tulband gebakken. Een
goed bewaard geheim is dat de schrijver
van dit stukje alleen aanwezig is, omdat zij
die bakt (dankjewel Henriette!). Maarten
had o.a. voor de vloeibare waren gezorgd.
Kortom het ontbrak ons aan niets. Het
leuke van deze velddag is dat de
gezelligheid bij ons voorop staat en dat het
maken van (veel) verbindingen daarna
komt.
Het weer liet zich van de mooie kant zien
en om 17.00 uur werd de contest geopend
door Peter, die meteen vol gas vooruit
ging. De condities waren ons echter niet
goed gezind: in het begin was er nog niet
veel op de banden te beleven. Wat later
werden er veel verbindingen gemaakt met
name op 40 en 80 meter. De antennes
voor de lage banden leverden uitstekend
werk.
Na enige tijd bleek dat de “beam” niet
meer geheel in de pas wilde lopen en dat
met name de 20 meterband slecht “liep”.
Gert bleek de reddende engel te zijn, hij
haalde snel een vertical op en nadat deze
geplaatst was kon er weer van deze
banden gebruik worden gemaakt.
Aan het einde van de middag begon BBQMeister Maarten met voorbereiden van de
barbecue. Inmiddels waren verschillende
YLʼs aangekomen en werd met het
“tafelen” begonnen. Deze was uitstekend
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verzorgd door Henriette en Maarten wist
het vlees om te toveren tot heerlijke hapklare brokken.
Hierna werden er tot 3.00 uur nog vele
verbindingen gemaakt, omdat de banden
op dat moment leeggevist waren was er

even tijd om een dutje te doen. Om 5 uur
zaten Maarten en Gert al weer achter de
zender.
Tot het ontbijt werd geserveerd: Henriette
had verse broodjes gebakken en Maarten
bakte voor iedereen eieren met spek.
Aan het einde van de dag bleek dat wij
764 QSOʼs hadden gemaakt met een
Totaal score van 240372 punten (99 multipliers x 246).
Nadat wij het station afgebouwd hadden
en er een kleine evaluatie had
plaatsgevonden toog iedereen weer
huiswaarts.
Ik kijk nu alweer uit naar juni 2018 als de
volgende velddag wordt gehouden.
Mede namens alle deelnemers Henriette en
Maarten bedankt voor de gastvrijheid.
Adriaan (PA1LIO)

DAG VOOR DE RADIO AMATEUR (DVDRA)
is dit jaar op zaterdag 4 november 2017 van 9.30-17.00 uur in de Americahal te Apeldoorn.
Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door het VERON Hoofd Bestuur (Evenementen
Commissie). De radiohobby is zeer breed, daarom komen op de Dag voor de Radio Amateur
(DvdRA) zeer veel onderwerpen samen. De doelstelling van deze dag is om de bezoekers
inspiratie te laten opdoen voor hun radiohobby, door datgene men daar aan (nieuwe)
dingen ziet, hoort en door het ontmoeten van mensen. (Bron: VERON.nl)
'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 kun je via onze homepage een
speciaal nummer downloaden met adressen en algemene informatie over onze afdeling. Alle
nummers van 't Geruis 1974 t/m 2017 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, https://www.pi4amf.nl en https://twitter.com/pi4amf).
Wens je de Nieuwsflits niet langer te ontvangen of heb je een
nieuw e-mailadres dan kun je dat doorgeven aan Gert van Loo
(a03@veron.nl). Heb je een bericht/artikeltje voor in de volgende
Nieuwsflits dan kunt je dit ook opsturen naar dit e-mailadres.
PS
BCC

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