
 

1/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 187 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 14 september 
en andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
            
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
SEPTEMBER - lezing over het X-phase QRM killer zelfbouwproject 
De eerste avond na de zomerstop is vrijdag 14 september, dan is er een lezing door Mans 
Jansen (PA0MJB) en Luit Popken (PA0LPN). De lezing zal gaan over een zelfbouw project de 
X-phase QRM killer. Mans en Luit zijn lid van de afdeling Wageningen waar dit project door 
20 personen succesvol tot een werkend einde is gebracht. 
Wat kan de QRM killer? In de meeste gevallen kan de QRM met 3 tot 8 S-punten 
verminderd worden zodat er weer op gedeeltelijk onbruikbare HF-banden gewerkt kan 
worden. Op deze avond zullen er, als ze nog voorradig zijn, ook printen en onderdelensets 
te koop worden aangeboden.  
Printen kosten 9,50 euro en een onderdelenpakket 20,50 euro. 
Uiteraard kunt u op deze avond ook weer terecht voor uw QSL-post. 
 
OKTOBER - lezing over Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 
Vrijdag 12 oktober is er een lezing over Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) door 
Casper Janse (PA1CJ) en Koos Sportel (PA3BJV). 
 
 
LOCATIE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN 
De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg” aan 
de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort.  
 
Waar te vinden? 
De Watersteeg wordt in sommige navigatiesystemen aangeduid als “fietspad”. 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. 
 
 
HET WAS WEER GEZELLIG OP DE AFDELINGSBARBECUE 
De seizoen afsluitende barbecue werd bezocht door ongeveer 35 afdelingsleden en hun 
partners. Gastheer Klaas (PD0ZX) zorgde ervoor dat bij een eventuele regenbui de 
deelnemers droog konden blijven zitten: een stevige tent was opgesteld voor het pand van 
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de Radioclub Bunschoten. Gelukkig bleef de regen weg en kon er genoten worden van de 
vleesschotels en salades die ook dit jaar weer door slagerij Van Twillert waren verzorgd. 
Voor de vitamientjes waren er fruithapjes en voor wie daarmee nog niet genoeg fruit had, 
sloot af met een ijskoud glaasje limoncello! 

 
 
VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
Hiernaast de stand van zaken op 5 september 2018. 
Afgelopen drie maanden is er weer het een en ander 
gebeurd. Zaten we begin juni nog op 809 punten, 
begin september was dit 1062 punten. 
Zover ik het kan nagaan is er afgelopen zomer elk 
weekeinde wel gecontest!! Met die 1062 punten staat 
afdeling Amersfoort behoorlijk sterk op de tweede 
plaats. Proficiat aan een ieder die hieraan heeft mee-
gewerkt. Achter Amersfoort staat A20-Kennemerland 
met 826 punten op een derde plaats. Op één staat 
A27-De Kanaalstreek met 1322 punten. 
Bij PI4AMF hebben ze goed meegedaan. Ze hebben 
83 punten bijeen gecontest en zijn daarmee de 
winnaar van afgelopen drie maanden. PI4AMF gaat 
van plaats 4 naar plaats 2! 
 
Hoe zien de individuele scores er uit? 
1. Op de eerste plaats staat Adriaan (PA1LIO). Hij 

heeft maar liefst 63 punten bijeen gecontest. Als 
individuele score is Adriaan de beste contester. 
Hij staat stevig op plaats 1. 

2. Ron (PA3DAM) doet het als nieuwkomer in 2018 
bijzonder goed. Hij heeft 18 punten behaald. 
Ron blijft op de derde plaats. 

3. Gerard (PD0PIW) heeft afgelopen maanden  
17 punten gescoord. Daarmee blijft die op  
plaats 5. 

4. Roel (PB0ACU) heeft het mooie aantal van 12 punten bijeen gecontest. Roel blijft op 
plaats 8. 

5-9 4-6 score 

1. PA1LIO 203 140 63 

2. PI4AMF 174 91 83 

3. PA3DAM 113 95 18 

4. PA1LEX 110 101 9 

5. PD0PIW 77 60 17 

6. PA2LO 63 53 10 

7. PA3EYC 62 51 11 

8. PB0ACU 55 43 12 

9. PA0RBA 47 36 11 

10. PA3GRM 42 42  0 

11. PC2F 29 21 8 

12. PC3M 28 25 3 

13. PD5ISW 16 15  1 

13. PA2JWN 16 16  0 

15. PD0WVD 11  8  3 

16. PE1KWH 9  7  2 

17. PA0RSM 6  4  2 

18. PA3CRX 1  1  0 

19. PA3BJV 0  0  0 

1062 809 253 
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5. Maarten (PA3EYC) en Rienus (PA0RBA) deden afgelopen periode ook lekker mee met 
elk 11 punten. Maarten bleef op plaats 7 en Rienus steeg een plaats van 10 naar 9. 

6. Gert (PA2LO) heeft 10 punten gehaald. Hij blijft daarmee netjes op plaats 6. 
7. Lex (PA1LEX) heeft 9 punten gescoord. Lex blijft hiermee een beetje achter. Hij gaat 

van plaats 2 naar 4. 
8. Frans (PC2F) heeft afgelopen periode 8 punten bijeen gecontest. Hij stijgt hiermee van 

plaats 12 naar plaats 11. 
9. Peter (PC3M) en Willem (PD0WVD) hebben afgelopen periode elk 3 punten bijeen 

gecontest. Peter gaat van plaats 11 naar 12 en Willem blijft op plaats 15. 
10. Hans (PE1KWH) en Eddy (PA0RSM) hebben beide 2 punten gehaald. Hans blijft 

daarmee op plaats 16 en Eddy blijft daarmee op plaats 17. 
11. Jaap (PD5ISW) heeft afgelopen periode toch nog 1 punt gehaald. Hij stijgt van plaats 

14 naar 13. 
12. Tijmen (PA3GRM), Hans (PA2JWN), Chris (PA3CRX) en Koos (PA3BJV) hebben 

afgelopen periode 0 punten gehaald. Tijmen zakt van plaats 9 naar 10, Hans blijft net 
op plaats 13, Chris blijft op plaats 18 en Koos blijft op plaats 19. 

 
Dit was voor afdeling Amersfoort een bijzondere periode. Juist omdat het zomer was. In de 
zomer worden wat minder QSOʼs gemaakt. Komende maanden kan dat nog beter. Nog vier 
maanden en de worst hangt in december aan de finish. 
Mochten jullie dit lezen en nog niet meedoen dan worden jullie van harte uitgenodigd. Doe 
gewoon eens mee. Dan kan vanaf huis, je hebt er niet veel voor nodig, maar ook vanuit 
Bunschoten bij PI4AMF. Maak daarvoor een afspraak bij Klaas. Met 25 contest QSOʼs hebt je 
al 1 punt verdient voor afdeling Amersfoort. 
Mocht je mee willen doen, maar je weet niet hoe dat gaat? Stuur dan een mail naar 
pa3eyc(at)live.nl. 
 
Maarten (PA3EYC) 
 
 
GEEN GEBROKEN RECORD VOOR PI4AMF/P IN IOTA-CONTEST 

Ondanks een goede voorbereiding verliep de IOTA-
contest deelname van PI4AMF/p niet zoals 
gepland. We wilden dit jaar graag ons eigen IOTA-
record verbreken en waren daarom op de vrijdag 
voor de contest al afgereisd naar Bruinisse 
(Schouwen-Duiveland, EU-146). 
De belangrijkste reden voor ons falen: de spontaan 
optredende metaalmoeheid van onze mobiele 
afdelingsmast. Ongeveer een half uur voor de 
contest zou beginnen knakte de mast. Zomaar, 
zonder aanleiding: knak. In drie seconden zagen 
we het topje van de mast 180 graden de verkeerde 
kant op wijzen en op ongeveer een meter boven de 

grond blijven hangen. Geen windvlaag, geen tuien die los waren geraakt, geen (te) zware 
topload. Gewoon: knak, zoef, einde verhaal. Pure pech. De mast is onherstelbaar 
beschadigd: één deel is volledig afgescheurd en twee delen zijn zo krom als een hoepel. 
Bij het knikken is ook de 3 band HF yagi beschadigd doordat deze tegen tuidraden is 
aangekomen.  Diverse elementen staan nu in een hoek van 45 graden. De komende  
weken zal er hard gewerkt moeten worden om de antenne weer klaar te krijgen voor  
de SSB-velddag.  
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Betekende het einde van de antennemast en de yagi dan ook het einde van de contest? 
Nee, natuurlijk niet: snel werd een alternatieve plek gevonden voor het ophangen van wat 
stukken draad. Een uur na de start van de contest was PI4AMF/p dan ook weer in de lucht. 
Ondanks de beperkte antenne set-up hebben we vanaf EU-146 toch nog ruim 1.300 QSOʼs 
kunnen maken. 
 
 
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 
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. 
 
 
NIEUWE MORSECURSUS 
De eerste les is op donderdag 13 september 2018 om 20.00 uur in het Radio Clubhuis 
Bunschoten, Haarbrug 10b. 
Je kan op verschillende niveaus deelnemen aan deze cursus (basiscursus, opfriscursus, 
radiotelegrafist 2de en 1ste klas). 
Meer informatie is mogelijk bij Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW). Dit kan telefonisch (033-
4551992) of per e-mail: pa3bjv @ hotmail.com. 
 
 
VOSSENJACHTCOMMISSIE AMERSFOORT ZOEKT VERSTERKING 
De Amersfoortse vossenjachtcommissie is op zoek naar mensen die het organiseren van de 
jachten in de toekomst willen gaan overnemen. Wil je weten wat het organiseren inhoud en 
hoe de bestaande commissie werkt? Neem dan contact op met Rob (PA0KEL), Rient  
(PA3GXP), Maurice (PA1HHT) of met Frans (PC2F). 
 
 
ONDERZOEK INITIATIEF AFDELINGSLEESMAP 
Het bestuur van de afdeling Amersfoort wil graag weten of er belangstelling is voor een 
onder de leden roulerende leesmap bestaande uit hobby gerelateerde tijdschriften en zo ja, 
welke uitgaven gewenst zijn. Lijkt het periodiek ontvangen van zoʼn leesmap jou wel wat? 
Stuur dan even een bericht naar de secretaris van de afdeling o.v.v. “Leesmap” en laat 
weten welke bladen jij graag in de leesmap zou willen terugvinden. 
Bij voldoende belangstelling gaan we kijken hoe we dit initiatief handen en voeten kunnen 
geven. 
 
 
A03 ZOEKT INITIATIEVEN DONATIE BELEID 
Tijdens de ledenvergadering is het idee geopperd om vanuit de algemene reserves van onze 
afdeling een (eenmalige) financiële ondersteuning te geven aan initiatieven op het gebied 
van onze radiohobby. Het gaat hierbij om activiteiten die geen afdelingsactiviteit zijn en het 
moet gaan om initiatieven die in de regio A03 worden uitgevoerd en/of door één of 
meerdere afdelingsleden van A03 worden ondernomen. 
Inmiddels is er gewerkt aan een concept ʻdonatie-beleidʼ. Dit beleid zullen we in de volgende 
ledenvergadering bespreken. De afdelingsleden besluiten dan of deze ontwikkeling gewenst 
is of niet. 

https://a03.veron.nl/activiteiten/contesten/)


 

5/8 

Om tijdens de ledenvergadering de discussie goed te kunnen voeren is het belangrijk dat de 
afdelingsleden een goed beeld krijgen over de belangstelling voor het ontvangen van 
donaties én het soort initiatieven dat belangstelling heeft voor een donatie. Daarom doen 
wij hierbij de oproep: heb jij of weet jij een initiatief dat in aanmerking zou willen komen 
voor een financiële bijdrage? Stuur dan een mail naar de secretaris van de VERON 
Amersfoort o.v.v. inventarisatie financiële bijdrage. Geef in je bericht aan voor welk radio-
initiatief waarbij je bent betrokken je een financiële bijdrage zou willen aanvragen. 
 
 
VERSLAG VAN HAMRADIO 2018 IN FRIEDRICHSHAFEN 
Op 31 mei was het zover: met zeven man 
op pad naar HamRadio in Friedrichshafen.  
Zeven man, te weten: Kees (PA0VDB), 
Anytone Edwin (PA1EDL) RegelJan 
(PD0AUQ), Mark (PE1NPM), Frans (PE0F), 
Rudy (PD0ZRY) en ikzelf (PA1LIO). 
Afgesproken was dat er met twee autoʼs in 
colonne zou worden gereden en dat wij om 
08.00 uur bij Jan zouden vertrekken. Ik 
had met Kees afgesproken hem omstreeks 
07.30 uur op te halen waarna wij op tijd 
bij Jan waren om de reis aan te vangen. 
RegelJan had voor mij een DMR-porto 
geregeld. Anytone Ed had voor ons te 
toegangskaarten geregeld en RegelJan had 
weer ons onderkomen bij Frau Ulrike 
verzorgd. De maandagavond er voor 
hadden wij ons ”opgewarmd” in Bun-
schoten zodat de stemming er goed inzat. 
Vanaf Jan reden wij eerst naar Bergharen 
bij Nijmegen om Frans op te halen. Daar 
werden wij hartelijk ontvangen en na een 
bak koffie vertrokken wij verder richting 
Duitsland. Chauffeur Edwin, Kees, Rudy en 
mijzelf, terwijl Frans en Mark bij Jan in de 
auto zaten. Nadat wij een paar honderd 
kilometer hadden gereden ontstond de 
behoefte om de inwendige mens te 
verzorgen, na iets gegeten te hebben werd 
de reis weer voortgezet richting zuiden. 
Het weer liet zich van zijn mooiste kant 
zien en de reis verliep spoedig. Na een 
korte stop in Wiesbaden vertrokken wij 
weer naar ons einddoel, dat nog een dikke 
300 km verderop lag. 
Nadat wij Heidelberg gepasseerd waren 
gebeurde het onvermijdelijke: wij zagen 
Jan nog schuin voor ons rijden maar wij 
waren zo erg in een onderling QSO 
verwikkeld zodat wij niet in de gaten 
hadden dat de berm aan de rechterzijde 

van de weg steeds breder begon te 
worden en dat wij elkaar langzaam uit het 
oog verloren. Tja, mannen en twee dingen 
tegelijk doen . . . Jan had op zijn navigatie 
gezien dat er in onze richting verderop een 
file stond en om die te vermijden had hij 
besloten om via Heilbron te rijden, de 
omweg van 14 km nam hij voor lief. Nadat 
wij een paar minuten een verbinding op 70 
hadden gehad verdween deze in de niet 
zichtbare mist en vervolgden wij 
gescheiden onze weg richting zuiden. 

Voor zendamateurs blijven draadloze 
verbindingen moeilijk, maar na een 
kilometer of dertig te hebben gereden 
hadden we weer verbinding en werd 
besloten dat wij bij de eerstvolgende 
parkeerplaats op elkaar zouden wachten 
om daarna de reis gezamenlijk voort te 
zetten, omdat de file inmiddels opgelost 
was, was het de omrijdende Jan die een 
paar minuten na ons op de afgesproken 
plek arriveerde. Nadat een drankje en een 
ijsje ging de reist weer verder richting Ulm. 
Vorig jaar hadden wij al besloten om niet 
meer langs de Bodensee te rijden maar om 
ons onderkomen vanuit noordelijke richting 
te naderen. Het kwam goed uit ook want 
Rudy sliep een paar kilometer bij ons 
vandaan in een hotel waar hij met andere 
Brandmeister collegaʼs had afgesproken. 
Nadat wij hem bij dat hotel afgezet hadden 
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vervolgden wij onze weg richting Gasthof 
Kreuzer waar wij enige minuten later 
arriveerden. Wij werden hartelijk ont-
vangen door gastvrouw Ulrike en lieten ons 
het bier goed smaken. ʼs Avonds bleven 
wij bij haar een schnitzel eten en zochten 
wij na het nodige genuttigd te hebben met 
een tevreden gevoel ons bed op. 
De volgende dag  was het vroeg appél: om 
8.00 uur zaten we aan een prima verzorgd 
ontbijt. Daarna reden wij naar de beurs, 
waar we meteen bij de opening om  
9.00 uur naar binnen konden lopen. 
De gehele sfeer was ongedwongen, wij 
spraken af om elkaar twee uur later weer 
te treffen op het terras bij de Stube aldaar. 
Het weer was prachtig en het bier daar 
smaakte ook voortreffelijk. Niet dat we 
voor het bier gekomen waren, maar een 
goed pilsje tijdens een evenement is  
altijd leuk meegenomen. Zelf had ik 
verschillende kleine materialen nodig. 
Onder andere een nieuw oor voor mijn 
Yaesu rotor. En voor mijn nieuwe 
“ʻgeheime wapenʼ” (een draadbeam) had 
ik teflon draad nodig verschillende 
koppelingen en ferriet materiaal. 

Nadat ik twee dagen in verschillende hallen 
had rondgesnuffeld had ik al het benodigde 
materiaal ingekocht. De overige deel-
nemers waren eveneens actief aan het 
rondkijken, af en toe hoorde ik via de 
portofoon dat er gegevens over en weer 

werden uitgewisseld over wat waar en 
voor hoeveel te koop was. De tweede dag 
verscheen Anytone Ed met een Anytone 
porto voor twee en zeventig digitaal, dit is 
een vrij recent beschikbaar gekomen 
portofoon en in verschillende uitvoeringen 
te kopen. Ook had hij verschillende mobile 
antennes voor 2 meter en 70 cm aan-
geschaft om te experimenteren op 2 meter 
DMR. Nu in de regio Amersfoort veel 
amateurs bezig zijn met de Motorola  
DM-4600 een prima investering. 
ʼs Middags bezochten we de oevers van de 
Bodensee. Met geweldig weer, een opper-
beste stemming en prima smakend ijs! 
Wij hadden besloten om ʼs avonds te gaan 
eten bij de familie Knoflook (Knoblauch 
Hotel) in Friedrichshafen. De eerste avond 
viel gedeeltelijk in het water: tijdens het 
diner, dat wij vanwege het mooie weer 
buiten aten, barstte er spontaan een 
regenbui los. Iedereen op het terras 
vluchtte met bord en al naar een droge 
plek om verder te eten. Gelukkig duurde 
de kwade bui van het weer niet al te lang 
en na een goed kwartier konden wij de 
plaats aan tafel weer opzoeken. 
Voor wij het wisten waren de beursdagen 
voor ons alweer voorbij en vertrokken wij, 
na uitbundig afscheid genomen te hebben 
van gastvrouw Ulrike naar het hotel waar 
Rudy al klaar stond om met ons weer 
huiswaarts te rijden. En zonder noemens-
waardig heden kwamen wij daar zondag 
weer aan. 
Bij leven en welzijn gaan we volgend jaar 
met dezelfde crew weer naar Friedrichs-
hafen. RegelJan en Anytone Ed namens 
alle deelnemers bedankt voor de bewezen 
diensten! 
 
Adriaan (PA1LIO)

 
 
RETOURNEREN VAN VERKEERDE REPARATIEONDERDELEN 
Als zendamateur worden we regelmatig benaderd om defecte spullen te repareren. 
Wasdroger, oven, stofzuiger, koffiezetapparaat, overal lijken we verstand van te hebben. 
Googelen op het model of typenummer komt er vaak al een hoop informatie naar boven, 
soms compleet met filmpjes hoe het mogelijk defecte onderdeel moet worden vervangen. 
Soms blijkt echter na het openen van het apparaat dat het dan toch om een ander 
onderdeel gaat of blijkt de schade een stuk ernstiger dan gedacht en kan beter afscheid 
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genomen worden van het apparaat. Als je dan het vermeende defecte onderdeel al hebt 
aangeschaft kan je dat terugbrengen, zou je zeggen. Dat blijkt niet zo makkelijk als het lijkt. 
Daar blijkt verschil in te zitten hoe je het hebt besteld. 
In Amersfoort is Guco onderdelencentrum een winkel die al jaren bekend staat om 
vervangingsonderdelen. Tegenwoordig is Guco onderdeel van PartsNL. Dan denk je dus dat 
hetgeen vermeld is over retourneren op de website van partsnl.nl van toepassing is. Dat is 
immers dezelfde website als Guco. Keurig binnen 30 dagen te doen met een duidelijke 
procedure en formulier. Inderdaad is dit van toepassing, als je het onderdeel ZELF heb 
besteld bij Parts.nl en het dan laat afleveren bij Guco, waar je het dan ophaalt (dan blijven 
de verzendkosten achterwege). 
Heb je echter deze stap overgeslagen en ben je direct naar Guco gegaan waarbij ZIJ het 
voor je bestellen dan blijkt die retourregeling niet van toepassing te zijn. Dan heb je het 
onderdeel immers in een winkel gekocht en niet bij een webshop en daar geldt niet de 
verplichting van terugnemen. 
Heb je dus een vervangend onderdeel nodig kan je het dus beter bij een webshop bestellen, 
dan heb je recht op retourneren als je het toch niet nodig hebt. Blijf je in ieder geval niet 
zitten met dat nieuwe (dure) onderdeel. 
 
Chris - PA3CRX 
 
Naschrift van de redactie: "De redactie van de Nieuwsflits heeft aan Guco Onderdelenshop 
de mogelijkheid geboden om te reageren op de inhoud van voorgaande artikel. Guco heeft 
helaas besloten om niet inhoudelijk te reageren." 
 
 
RDS ELECTRONICS 45 JAAR IN DE HAYDENSTRAAT AMERSFOORT 
Begin september hoorde ik van John PA0ETE dat Fred Vorstermans zijn oude klanten van 
vroeger uitnodigde om op 6 september vanaf vier uur even een handje te komen schudden, 
met een hapje en een drankje. RDS Electronics bestaat dan 45 jaar! 

Voor vele Amersfoorters is RDS Electronics een 
begrip. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw 
was het niet alleen een winkel, maar tevens een 
soort ontmoetingsplaats. Openingstijden waren er 
niet, er stond een bordje “Openingstijden 
maandag, woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag”. 
Je wist dan dat zich tussen twee en drie uur 
klanten voor de deur verzamelden en gezellig 
verder keuvelden als de deur een keer open ging. 
Soms was je daar uren lang, voor slechts een 
weerstandje of zo. Na zes uur ging de winkel op 
slot, maar wie er dan nog voor de deur kwam werd 

binnengelaten. Dat kon dan nog wel eens tot na achten worden. 
Fred had bij ieder onderdeeltje een smakelijk verhaal waardoor het allemaal lang duurde, 
gaf allemaal niets! Soms ging hij iets boven zoeken, waarbij een soort ʻmalle Pietje geluidenʼ 
werden gemaakt tot hij stommelend weer naar beneden kwam. Met veel data boeken in de 
hand was meestal wel op een BC107 of 2N2219 uit te komen, zelfs als je eigenlijk een PNP 
transistor vroeg. Door het vele vergelijken van de specificaties werd dat dan over het hoofd 
gezien. Anders was het als er een vrouw binnen kwam: de verhalen werden gestaakt en die 
was direct aan de beurt! 
Ook iets bijzonders was de deurbel op de toonbank. Als er iemand binnenkwam die daar 
niet eerder was geweest kreeg die toch de neiging om op die knop te drukken waarbij een 
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sirene werd geactiveerd (die in de winkel stond). Altijd hilariteit. Veel klanten kochten van 
alles wat ze nu waarschijnlijk nog (al dan niet gebruikt) hebben liggen. Zo zal iedereen zʼn 
herinneringen en verhalen hebben over deze winkel waar voor velen de hobby begon en 
iedereen elkaar leerde kennen. 
Bij aanvang van de receptie waren er diverse bekenden, dat ging maar door en sommigen 
kwamen van ver. Sommigen deden zelfs helemaal niet meer met elektronica. Fred had 
soms moeite met plaatsen van de personen die binnenstroomden, velen had hij meer dan 
35 jaar niet gezien, sommigen mogelijk nog langer niet en als je daar destijds als jochie 
kwam zie je er tegenwoordig natuurlijk heel anders uit. 
Zʼn vrouw verzorgde de catering, hapje, drankje, er is door de aanwezigen nog gezongen 
ook! Het was een gezellige bijeenkomst met een leuk weerzien. 
De winkel zelf bevat veel zaken die je tegenwoordig ook op beurzen tegen komt, al was de 
hoeveelheid computer curiosa wel bijzonder. Enorme grote harddisks, zelfs nog geheugens 
met ringkerntjes en ook met banden. De bouwpakketjes van vroeger hingen nog aan de 
muur en diverse spullen liggen er (in onze herinnering) vanaf het begin. 
Hoewel Fred op leeftijd is heeft hij het plan om iedere zaterdag open te gaan, als zijn 
gezondheid het toelaat. Zoek je net dat ene onderdeeltje, restaureer je iets of ben je 
gewoon nieuwsgierig is het zeker de moeite waard om op zaterdagmiddag te kijken of hij 
open is. Adres Haydnstraat 22, Amersfoort, parkeren voor de deur. 
 
Chris van den Berg (PA3CRX) 
 
PA18FIFA 

Vanuit Rusland ontving PI4AMF een certificaat als dank voor het 
activeren van de roepletters PA18FIFA. Het station dat door ver-
schillende amateurs uit onze afdeling werd geactiveerd, was tijdens 
het wereldkampioenschap voetbal volop in de lucht. In totaal 
werden er meer dan 13.500 QSO's in het log gezet. Inmiddels zijn 
de QSL-kaarten gedrukt. Binnenkort komen de operators van 
PA18FIFA nog één keer bij elkaar om de kaarten te voorzien van de 

QSL-etiketten. De verwachting is dat de kaarten dan in oktober via het QSL-bureau 
verzonden zullen worden. 
 
 
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   - de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden. 
BCC  - abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis". 

http://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
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