nieuwsflits

VERON Amersfoort (a03) - nummer 180 – december 2017

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 180 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 8 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 8 december is er de jaarlijkse familieavond in kerstsfeer. Graag
nodigen wij je en jouw partner uit om het jaar feestelijk met ons af te sluiten.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje en voor het nodige vermaak.
Natuurlijk kan je deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager, voor
het brengen en halen van QSL-kaarten
JANUARI

-

nieuwjaarsreceptie, eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen en een
reisverslag van Rick (PA5NN)
De eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar is op vrijdag 12 januari. Tijdens deze
avond bieden we je uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen.
Ook worden 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 je aandacht wilt vragen tijdens de VR, dan is dit de
uitgelezen kans om van je te laten horen! Verder houdt Rick (PA5NN) een reisverslag van
plusminus 20 minuten over zijn vakantietrip van afgelopen zomer naar Zweden.
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.
EENMAAL, ANDERMAAL? VERKOCHT! - VERSLAG VERKOPING NOVEMBER
De november bijeenkomst van de afdeling Amersfoort stond in het teken van de jaarlijkse
verkoping. Ook dit jaar hadden weer diverse amateurs de opdracht gekregen van hun XYL
om de shack op te ruimen. Het resultaat van de opruimwoede stond op diverse tafels in
wijkcentrum De Herberg uitgestald. Ook dit jaar zagen we dat er naast de koopjesjagers
ook de echte knutselaars afkomen op deze avond. Voor sommigen is deze avond de enige
avond waarop ze hun gezicht laten zien bij een verenigingsactiviteit en dat is best jammer,
1/6

want eigenlijk zijn wij reuze benieuwd naar wat er nu met de gekochte zaken gebouwd
wordt. Kom dat vooral dus ook eens laten zien en inspireer anderen!
Onze ervaren veilingmeester Koos (PA3BJV) had weinig moeite om de zaken aan de man te
brengen. De ingebrachte goederen waren dan ook weer divers en goed bruikbaar voor de
hobbyist. Van boeken, complete zenders, meetapparatuur, de onvermijdelijke wereldontvangers, antennes, meters nieuwe coax tot China-made Begaliʼs gingen over de
spreekwoordelijke toonbank van onze penningmeester Roel (PB0ACU) en zijn assistent
Frans (PC2F). Aan het eind van de avond waren verkopers, kopers maar ook de penningmeester, die 10% van de verkoopopbrengst naar de afdelingskas zag vloeien, tevreden
mensen. Namens de afdeling iedere inbrenger en koper bedankt!

VOSSENJACHT
Zondag 10 december is er een Piet Wakkervossenjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag
na de VERON-afdelingsbijeenkomst van 8 december 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.
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, ijzel- en gladheidvoorspelling.
...
een weeralarm 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 10 december 2017.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
*) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

VOSSENJACHTCOMMISSIE AMERSFOORT ZOEKT VERSTERKING
Een aantal leden van de Amersfoortse vossenjachtcommissie wil het wat rustiger aan gaan
doen en daarom is de commissie op zoek naar mensen die het organiseren van de jachten
in de toekomst wil gaan overnemen. Dit is belangrijk, want alleen met voldoende mensen in
de organisatie kunnen de vossenjachten ook in de toekomst doorgaan!
Wil je weten wat het organiseren inhoud en hoe de bestaande commissie werkt? Neem dan
contact op met Rob Kelder (PA0KEL), Rient Bartelds (PA3GXP) of met Frans de Bles (PC2F).
VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Hiernaast de stand van zaken tot en met 30 november
2017. In de maand november begroeten we twee
nieuwkomers die hun score hebben ingeleverd voor
de afdelingscompetitie 2017, namelijk Hans Witjes
(PA2JWN) en Jaap Wolters (PD5ISW).
Wederom is te merken dat er weer een grote contest
is geweest. In de CQ WW CW contest van 25 en 26
november zijn door leden van de afdeling Amersfoort
maar liefst 85 punten behaald. Wie zegt dat CW een
oude vergane mode is?
Was de activiteit van Amersfoort in oktober al
uitzonderlijk met 161 punten. In november is er nog
een schepje bovenop gedaan met een totale score van
maar liefst 195 punten. Iedereen is in die laatste
maanden nog bezig om één of meerder plaatsjes op te
schuiven in de einduitslag. Dit komt uiteraard ten
gunste van de totale score.
Met die score van 195 punten komt afdeling
Amersfoort steeds steviger op de vierde plaats te
staan in de totaalscore. Achter Amersfoort staat nog
steeds A07 Breda. De achterstand van Breda op
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Amersfoort is opgelopen tot 125 punten. Op plaats 3 staat A20 Kennemerland met slechts
45 punten voorsprong.
Bij PI4AMF hebben ze in november 10 punten bijeen gecontest.
Hoe zien de individuele scores er uit?
1. Moest hij afgelopen maand Roel en Adriaan voor zich dulden, deze maand is Lex
(PA1LEX) wederom de maandwinnaar. Hij heeft het respectabele aantal van 30
punten bijeen gecontest. Proficiat. Hij verstevigt hiermee zijn tweede plaats in de
totaalscore.
2. Peter (PC3M) heeft deze maand ook een uitzonderlijke prestatie geleverd. Hij heeft
maar liefst 28 punten bijeen gecontest. Met die score stijgt Peter van plaats 10
zomaar naar plaats 7!
3. Ook Roel (PB0ACU) heeft afgelopen maand flink zijn best gedaan. Hij heeft 27
punten behaald. Met die score loopt hij één punt uit op Gert. Roel blijft op plaats drie.
Zijn nieuwe Begali-sleutel begint zijn vruchten af te werpen, want Roel is steeds vaker
in CW-contesten te horen.
4. Gert (PA2LO) heeft een keurige 25 punten bijeen verzameld. Echter, hij verliest twee
punten in de onderlinge strijd met Roel en loopt nu al drie punten achter op hem. Hij
blijft met die score op plaats vier.
5. Adriaan (PA2LIO) heeft deze maand wederom een mooie score van maar liefst 20
punten. Met die score stijgt hij, net als afgelopen maand, één plaats van 9 naar 8. Ook
hier is de nieuwe Begali-sleutel te merken!
6. Maarten (PA3EYC) heeft een verdienstelijke 14 punten bijeengesprokkeld. Hij blijft
daarmee op plaats 6. Maar wel met de hete adem van Peter in zijn nek.
7. Gerard (PD0PIW) en Rienus (PA0RBA) hebben beide 13 punten gescoord. Gerard
blijft daarmee op plaats 5. Echter, Rienus is het slachtoffer van de eindsprint van Peter
en Adriaan. Hij zakt twee plaatsen van 7 naar 9.
8. Een nieuwkomer deze maand is Hans (PA2JWN). Met zijn score van 7 punten staat
hij direct op de 13e plaats. Proficiat Hans. Ik hoop dat je er in 2018 ook bij bent.
9. Een volgende nieuwkomer is Jaap (PD5ISW). Met een score van 5 punten staat hij
direct achter Hans op plaats 14. Jaap, leuk dat je meedoet en hopelijk mag ik ook in
2018 veel over je schrijven.
10. Willem (PD0WVD) heeft 2 punten behaald in november. Hij blijft daarmee op
plaats 11.
11. Hans (PE1KWH) heeft in november tijd gevonden om nog één punt te scoren. Echter,
door toedoen van de nieuwkomers Hans en Jaap zakt hij twee plaatsen van 14 naar
16. Hij blijft de “rode lantaarndrager”.
12. Tijmen (PA3GRM), Frans (PC2F) en Eddy (PA0RSM) hadden mogelijk geen tijd of
konden geen contest van hun gading vinden. Door de eindsprint van Peter en Adriaan
zakt Tijmen twee plaatsen van 8 naar 10, Frans blijft op plaats 12 en door de
nieuwkomers zakt Eddy twee plaatsen van 13 naar 15.
Het lijkt erop dat naarmate het jaar vordert iedereen toch nog een plaats wil opschuiven.
Lex gaat waarschijnlijk niet meer worden ingehaald. De onderlinge strijd om de derde plaats
tussen Roel en Gert lijkt in het voordeel van Roel te vallen. Daarachter 5 amateurs die
allemaal nog aanspraak kunnen maken op de vijfde plek. Het verschil tussen plaats 5 en 9
bedraagt slechts 7 punten.
We hebben nog tot en met dinsdag 12 december om punten te verzamelen en in te leveren.
Dus nog twee weekeinden. Ook doordeweeks zijn er enkele contesten om puntjes te
behalen. De strijd is dus nog niet beslecht. Succes allemaal.
De competitie loopt tot en met 12 december 2017, daarom is door het bestuur besloten om
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de uitreiking van de afdeling Amersfoort wisseltrofee in de januari bijeenkomst te doen.
Het wordt bijzonder op prijs gesteld als alle deelnemers bij de nieuwjaarbijeenkomst op
12 januari 2018 aanwezig kunnen zijn.
Mocht je mee willen doen maar u weet niet hoe dat gaat? Stuur een mail naar
pa3eyc(at)live.nl.
Het zou een goed voornemen voor 2018 kunnen zijn!!
Ook op https://afdelingscompetitie.veron.nl/ vind je veel informatie.
Maarten (PA3EYC)
GEZOCHT AFDELINGSBESTUURSLID
Over een paar maanden houdt de afdeling Amersfoort haar huishoudelijke vergadering.
Tijdens deze vergadering staat de (her-)verkiezing van bestuursleden op de agenda. Niet
alle huidige bestuursleden stellen zich herkiesbaar en daarom is de afdeling Amersfoort op
zoek één of meerdere afdelingsleden die het bestuur willen komen versterken.
Interesse in een bestuursfunctie? Neem dan contact op met Frans (PC2F), voorzitter van de
afdeling Amersfoort.
BEPAAL MEDE DE KOERS VAN DE VERON,
DOE EEN VOORSTEL VIA DE VERENIGINGSRAAD 2018
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 afgevaardigden 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 2018 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.
1. Werk je voorstel uit en stuur het naar je afdelingsbestuur zodat het in de huishoudelijke 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 2018 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 voorstellen worden ook aan de afdelingen gestuurd samen met verslagen van de
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commissies en werkgroepen. Tevens staat in dit document ook wel de beschrijvingsbrief 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
2018 laten behandelen? Stuur dan je voorstel vóór 31 december 2017 aan de secretaris
van de afdeling (Gert (PA2LO)).
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.
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).

HET BESTUUR VERON AMERSFOORT (a03)
WENST EEN IEDER
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

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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