nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 181 – januari 2018

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 181 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 12 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

Namens het bestuur van de afdeling Amersfoort wensen wij
jullie een gezond en fijn 2018 met veel radioplezier. Een
gezond 2018 gewenst, zeker Jan van Essen (PH7S), de N/F
cursus-leider die eind 2017 door ziekte zijn fantastische werk
plots heeft moeten stoppen. Jan we hopen dat je goed mag
herstellen en je het lesgeven weer mag gaan oppakken!
Terugkijkend op 2017 zijn wij trots op alle activiteiten welke er
binnen de afdeling zijn geweest. We denken aan de deelname
aan de PACC waar PI4AMF een mooie tweede plaats heeft
bereikt. Ook de deelname aan de VERON velddagcontesten
onder PI4AMF/P bij Maarten PA3EYC in de polder van Nijkerk in
juni (CW) en september (SSB) waren een groot succes met elk
een eerste plek. Trots mogen we ook terugkijken op de vierde
plek in de VERON afdelingscompetitie. Wel 15 contesters van binnen onze afdeling hebben
het hele jaar punten behaald. Met 25 contest QSOʼs in een internationale HF-contest behaal
je al 1 punt voor de afdeling en het zou mooi zijn als de VERON Amersfoort in 2018 nog
meer deelnemers zou mogen begroeten en haar positie landelijk kan vasthouden of zelfs
verbeteren.
Een woord van dank aan Frank (PA3DTX) die zorg heeft gedragen voor de A03-website,
onze QSL manager Peter (NL1555), leden van de kascontrole commissie, immunisatiecommissie, repeaterbeheerders en alle andere leden of aanhang welke zich hebben ingezet
voor de afdeling.
We danken Koos (PA3BJV ʻʼthe CW professorʼʼ) en Ron (PA3DAM) die weer een groep CWcursisten bij elkaar hadden op de donderdagavonden in Bunschoten. In 2017 waren ook de
maandelijkse goed bezochte afdelingsbijeenkomsten met een aantal inspirerende lezingen.
Wat er in 2018 op het programma staat vind je in Electron ʻkomt u ookʼ, de nieuwflits of
onze afdelingswebsite. De volgende lezingen staan gepland: 9 februari WSPRlite door Hans
van der Marel (PE1KWH), 13 april werken met four square antennes door Jan Stadman
(PA1TT-DJ5AN), 11 mei nieuwe digitale modes JT65 en FT8 door Frans de Bles (PC2F) en
12 oktober logprogrammaʼs in de praktijk door Maarten Bos (PA3EYC).
Naast de maandelijkse bijeenkomsten zal er vanuit de afdeling weer worden deelgenomen
aan de PACC (tweede weekeind in februari) en de VERON velddagen (CW eerste weekeind
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van juni en SSB eerste weekeind van september. Bij voldoende interesse willen wij in 2018
een antenne meet(veld)dag organiseren. Mocht je nog ideeën hebben of interesse hebben
om iets met elkaar in clubverband op te pakken, laat het een van de bestuursleden weten.
Samen kijken wij dan wat er mogelijk is komend jaar.
Ik hoop je in 2018 terug te zien op een van de clubactiviteiten en de clubavonden.
Frans de Bles (PC2F)
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
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 moesten 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.
FEBRUARI - lezing over de WSPRlite door Hans van der Marel (PE1KWH)
Vrijdag 9 februari geeft Hans een lezing over de WSPRlite, een speciale testzender die een
signaal zendt naar een wereldwijd netwerk van ontvangststations. Met de WSPRlite kan
eenvoudig vastgesteld worden welke antenne op welke locatie nu echt de beste oplossing is.
Hans vertelt ons er alles over.
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.
VERSLAG VAN DE LAATSTE VERENIGINGSAVOND VAN HET JAAR 2017
Vrijdag 8 december was het alweer de laatste verenigingsavond van het jaar. Traditioneel is
dat bij de afdeling Amersfoort de avond waarin we in kerstsfeer met wat niet hobby
gerelateerd vermaak bezig zijn en genieten van goede verhalen en wat hapjes en drankjes.
Het was weer een gezellige avond en ondanks de sneeuwval wisten weer veel OMʼs al dan
niet met partner De Herberg te vinden.
Dit jaar ging geen van de bezoekers met lege handen naar huis: Henriëtte (XYL Maarten
PA3EYC) had weer gezorgd voor mooie bingoprijzen. Roel (PB0ACU) en Eddy (PA0RSM)
zorgden in rap tempo voor de afkondiging van de nummers op de ronde balletjes. Succesvol
was ook de verloting vol met prijzen: met 10 lootjes 8 prijzen in de wacht slepen, dat kan
denk ik alleen bij de afdeling A03. En mocht Gaston Starreveld nog een keer stoppen bij de
Postcodeloterij, dan kan Maarten het zo van hem overnemen als prijsuitreiker!
Actieve afdelingsleden in het zonnetje
Voorzitter Frans (PC2F) zette de vrijwilligers binnen de afdeling in het zonnetje. Bep (XYL
Roel) had kerstpakketjes samengesteld om aan hen uit te reiken. Zonder onze vrijwilligers
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zouden we in Amersfoort nooit zoveel activiteiten hebben. Mocht je voor 2018 nog op zoek
zijn naar een goed voornemen, neem je dan eens voor om deze amateurs eens wat vaker
een schouderklopje te geven. Zonder hen geen QSL-bureau, geen cursus, geen vossenjacht,
geen repeaters, geen afdelingslocatie, geen bardienst, geen website, geen…. Nou ja, u
snapt het denk ik wel. Zij zijn de olie waar de afdeling op draait.
Frans reikte deze avond ook nog een bijzonder award uit: het HAB-Award. Tijmen
(PA3GRM) en Gerard (PD0PIW) zijn de eerste en tot nu toe dus ook enige die dit award
in de wacht hebben weten te slepen. Zij leggen je graag uit wat je moet doen om ook in
aanmerking te komen voor dit prestigieuze award.
Erg geslaagd was ook een plaatsnamenspel, wat zorgde voor een behoorlijke pijniging van
de grijze cellen: Mieke bedankt daarvoor!
Uitreiking Amersfoortse Wisselbokaal
In de afgelopen jaren werd de Wisselbokaal altijd tijdens de decemberavond uitgereikt,
omdat de afdelingscompetitie dit jaar nog niet is afgelopen, en er in de eindstand nog van
alles mogelijk is, wordt de Amersfoortse Wisselbeker tijdens de bijeenkomst in januari
uitgereikt. Dat komt trouwens ook goed uit, want het geheime genootschap dat de winnaar
aanwijst was helaas door de uitbraak van vogelgriep verhinderd om te vergaderen.

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), Maurice (PA1HHT) of met
Frans de Bles (PC2F).
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.
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VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Hiernaast de stand van zaken op 13 december 2017.
13-12 30-11 score
Dit is meteen de eindstand van dat jaar. In de maand
1. PI4AMF 195
195
0
december waren er nog diverse contesten. Echter, de
2.
PA1LEX
170
166
4
score kon tot uiterlijk 12 december worden ingeleverd.
3. PB0ACU 148
142
6
Dat betekent dat het tweede weekeinde van december
2017 ook meteen de laatste was waar punten voor de
4. PA2LO
139
139
0
afdelingscompetitie kon worden bijeen gecontest. Dat
5. PA3EYC 83
75
8
er in die laatste twee weken van december geen grote
6. PD0PIW 76
76
0
contesten waren blijkt wel uit de totaalscore van
6. PA1LIO 76
71
5
slechts 28 punten. Het voordeel is dat ook andere
8. PA3M
74
74
0
afdelingen daar last van hadden.
9. PA0RBA 73
69
4
Met een score van 28 punten blijft VERON Amersfoort
10.
PA3GRM
53
53
0
stevig op de vierde plaats staan in de algehele score.
11.
PD0WVD
24
24
0
Dit is de hoogste score voor afdeling Amersfoort vanaf
12. PC2F
17
17
0
2012. Verder heb ik dat niet kunnen terugvinden.
13. PA2JWN 8
7
1
Stonden we aan het eind van 2012 op de 18e plaats,
in 2013 was dat de 14e, in 2014 de 12e in 2015 de 8e
14. PD5ISW 5
5
0
en in 2016 de 7e plaats. Er is dus een positieve
14. PA0RSM 5
5
0
tendens te zien.
16. PE1KWH 2
2
0
Achter Amersfoort, op plaats 5 is A07 Breda geëindigd
1148 1120 28
met een achterstand van 125 punten. Op plaats 3 is
A20 Kennemerland geëindigd met slechts 37 punten voorsprong.
Bij PI4AMF hebben ze in december 0 punten bijeen gecontest. Daarmee eindigde PI4AMF,
zoals men mag verwachten van een clubstation, op de eerste plaats van afdeling Amersfoort
met in totaal 195 punten.
Hoe zien de individuele scores er uit?
1.
Maandwinnaar deze keer is Maarten (PA3EYC) met 8 punten en steeg daarmee
van plaats 6 naar plaats 5. Maarten kon profiteren van de NAVAL-contest in het
tweede weekeinde van december. Vanwege zijn lidmaatschap van de MARAC was
hij 10 punten waard en daarmee interessant voor de overige contesters.
2.
Roel (PB0ACU) wist nog 6 punten bijeen te contesten. Dit had geen invloed op de
eindstand, maar hij staat daarmee wel steviger op plaats 3.
3.
Adriaan (PA2LIO) heeft deze maand 5 punten behaald. Adriaan stijgt daarmee
twee plaatsen naar een gedeelde 6de plaats in de eindstand.
4.
Lex (PA1LEX) en Rienus (PA0RBA) hebben beide 4 punten gescoord. Lex blijft
hiermee op de 2de plaats wat overeenkomt met de 1e individueel. Proficiat Lex!!
Rienus blijft met zijn score op de 9de plaats.
5.
Hans (PA2JWN) heeft in december nog tijd gevonden voor één punt. Hij blijft
daarmee op plaats 13 in de eindstand.
6.
Gert (PA2LO), Gerard (PD0PIW), Peter (PC3M), Tijmen (PA3GRM), Willem,
(PD0WVD), Frans (PC2F), Jaap (PD5ISW), Eddy (PA0RSM) en Hans (PE1KWH)
hadden mogelijk geen tijd of konden geen contest van hun gading vinden. Gert
blijft hiermee op plaats 4, Gerard zakt één plaats van 5 naar 6, Peter zakt een
plaats van 7 naar 8, Tijmen blijft op 10, Willem op 11, Frans op 12, Jaap blijft
samen met Eddy op plaats 14 en als “rode lantaarn drager” is Hans op plaats 16
gebleven.
Dit was voor VERON Amersfoort een bijzonder goed jaar. Met een 4de plaats in de algehele
eindstand deden we het boven verwachting goed. Mogelijk kunnen we in 2017 nog een
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plaats opschuiven. Als ik dit schrijf zijn de eerste contesten in 2018 al geweest en heb ik al
scores van Amersfoortse deelnemers gezien. Mocht je jouw goede voornemen nog niet
hebben gevonden doe dan eens mee met een contest. Dat kan vanaf huis, je hebt er niet
veel voor nodig, maar ook vanuit Bunschoten bij PI4AMF. Maak daarvoor een afspraak bij
Klaas. Mocht je mee willen doen, maar u weet niet hoe dat gaat? Stuur een mail naar
pa3eyc(at)live.nl.
De uitreiking van de wisseltrofee, de medailles en herinneringen zal tijdens de nieuwjaarbijeenkomst op vrijdagavond 12 januari plaatsvinden. Het wordt bijzonder op prijs gesteld
als je aanwezig bent.
Ik wens jullie een bijzonder fijn 2018 en hoop jullie allen (weer) te ontmoeten in de
contesten.
Ook op https://afdelingscompetitie.veron.nl/ vind je veel informatie.
Maarten (PA3EYC)
PLUIM VOOR RICK RABOUW (PA5NN)
Ik wil graag Rick Rabouw (PA5NN) danken voor zijn inzet ten behoeve van de CW-cursus,
welke hij in voorgaand seizoen bij ons heeft gevolgd. Rick was op de cursus gekomen om
het CW eens wat op te poetsen en heeft dit met goed gevolg gedaan.
Op de eerste plaats wil ik hem danken voor het aanbrengen en begeleiden van een jonge
radiozendamateur. Met het enthousiasmeren van deze jongeman wist hij weer een echte
radioman te ondersteunen in de leergang naar de hoogste machtiging, aangevuld met een
Harec-certificaat voor het beheersen van de morsetelegrafie.
Daarnaast ontwikkelde hij ook nog een welkome aanvulling voor de morse cursus, te weten
een uitgebreid CW-oefenapparaat, dit is een zeer nuttige aanvulling op ons instrumentarium
binnen de CW-cursus .
Rick, namens de VERON Amersfoort, dank voor je inzet, je bent een voorbeeld binnen onze
afdeling.
Namens de CW-cursusleiding VERON Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV)
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).
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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