nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 188 – oktober 2018

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 188 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 12 oktober en
andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
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).
Casper en Koos hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in het opsporen én
verhelpen van storingen. Hun waardevolle kennis en ervaring delen zij op deze avond graag
met ons, zodat de bezoekers van deze lezing aan de ene kant naar huis zullen gaan met
praktische tips en anderzijds weten hoe en wanneer zij de hulp kunnen inroepen van de
EMC-functionarissen die onze vereniging heeft.
Uiteraard kan je op deze avond ook weer terecht voor de QSL-post.
NOVEMBER – verkoping van courante radio amateurspullen
Vrijdag 9 november is er een verkoping van courante radio amateurspullen. U kunt dus vast
beginnen om uw shack of hobbyruimte op te ruimen en spullen die u niet meer gebruikt (en
waarvan u 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.
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.
VEEL BELANGSTELLING VOOR LEZING QRM-KILLER
De eerste verenigingsavond van het seizoen 2018-2019 zit er al weer op. Meer dan vijftig
belangstellenden wisten de weg naar De Herberg te vinden om meer te weten te komen
van het QRM-killer zelfbouwproject.
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Uitleg en beschrijving van Mans (PA0MBJ) van het X-phase knutselproject is
te vinden op de website van VERON afdeling Wageningen. Daar vind je ook
het door Mans ontworpen printje.
Naast de interessante lezing, was er ook volop aandacht voor de plannen van
de gemeente Nijkerk m.b.t. nieuwe beleidsregels voor antenne-installaties.
Het door de gemeente Nijkerk opgestelde beleid neemt in Nederland een
nogal bijzondere positie in: zij stoppen alle antenne installaties, bedrijfsmatig
van telecomproviders, maar dus ook bijvoorbeeld schotelantennes en
antennes die door radioamateurs gebruikt worden, in één beleid.
Daar waar het ontwerp beleid voor telecom providers goed uit te leggen is, is
dat bij zendamateurs niet het geval. Tijdens de avond waren zowel de
ontwerp beleidsregels aanwezig als de uitgebreide reactie hierop die vanuit
de VERON aan het college van de gemeente Nijkerk is toegezonden. Het is
voor de burgers van de gemeente Nijkerk te hopen dat het college en de
raad zo verstandig is om nog eens heel serieus te kijken naar het voorgestelde beleid: als er
geen aanpassingen in plaatsvinden t.b.v. antenne installaties van particulieren (waaronder
zendamateurs) dan zullen procedures onvermijdelijk zijn, waarbij het evident is dat de
gemeente bakzeil zal halen. Wordt vervolgd!
VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Hiernaast de stand van zaken op 3 oktober 2018.
Men gaat steeds meer merken dat er minder wordt
met gecontest, gelijk als vorig jaar. Slechts drie
personen hebben 10 of meer punten ingediend, maar
het jaar is nog niet om. Dus allemaal er even
tegenaan om in ieder geval afdeling Kennemerland
voor te blijven.
In de maand september hebben we 54 punten bijeen
gecontest en we staan op 1116 punten. Daarmee
staan we stevig op een tweede plaats. Proficiat aan
ieder die hieraan heeft meegewerkt.
Achter A03-Amersfoort staat A20-Kennemerland met
897 punten op een derde plaats. Op één staat A27-De
Kanaalstreek met 1406 punten.
Bij PI4AMF hebben ze in september niet meegedaan
aan een contest. PI4AMF blijft op plaats 2.
Er heeft wel een nieuwe amateur meegedaan met de
contesten. Peter (PA3CWS) doet ook mee. Hartelijk
welkom Peter ik hoop veel score van jou te noteren.
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PA1LIO
PI4AMF
PA3DAM
PA1LEX
PD0PIW
PA2LO
PA3EYC
PB0ACU
PA0RBA
PA3GRM
PC2F
PC3M
PA2JWN
PD5ISW
PD0WVD
PE1KWH
PA0RSM
PA3CRX
PA3CWS
PA3BJV

3-10
216
174
126
120
81
66
63
55
51
42
29
28
20
16
11
9
6
2
1
0
1116

5-9
203
174
113
110
77
63
62
55
47
42
29
28
16
16
11
9
6
1
0
0
1062

score
13
0
13
10
4
3
1
0
4
0
0
0
4
0
0
0
0
1
1
0
54

Hoe zien de individuele scores eruit?
1. Deze maand hebben we twee winnaars. Adriaan
(PA1LIO) en Ron (PA3DAM) hebben beide 13
punten. Van harte gefeliciteerd met het resultaat
beiden. Adriaan staat ook op de eerste plaats in de
competitie. Hij heeft 216 punten. Ron staat op plaats drie met 126 punten.
2. Het heeft geholpen dat ik de laatste keer schreef dat Lex (PA1LEX) een beetje achter
bleef. Deze maand doet hij het goed met maar liefst 10 punten staat hij op de vierde
plaats.
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3. Gerard (PD0PIW), Rienus (PA0RBA) en Hans (PA2JWN) hebben allemaal 4 punten.
Gerard staat daarmee met 81 punten op plaats 5, Rienus staat met 51 punten op plaats
9 en Hans staat met 20 punten op plaats 13.
4. Gert (PA2LO) heeft toch nog 3 punten gehaald. Hij blijft met 66 punten op plaats 6.
5. Maarten (PA3EYC), Chris (PA3CRX) en Peter (PA3CWS) hebben allemaal 1 punt behaalt.
Toch nog wat! Maarten staat met 63 punten op plaats 7, Chris staat met 2 punten op
plaats 18 en, de nieuweling, Peter staat met 1 punt op plaats 19.
6. Nou, dan is er Roel (PB0ACU), Tijmen (PA3GRM) , Frans (PC2F), Peter (PC3M), Jaap
(PD0ISW), Willem (PD0WVD), Hans (PE1KWH), Eddy (PA0RSM) en Koos (PA3BJV) met
allen 0 punten in de maand september. Roel staat met 55 punten op plaats 8, Tijmen
staat met 42 punten op plaats 10, Frans staat met 29 punten op plaats 11, Peter staat
met 28 punten op plaats 12, Jaap staat met 16 punten op plaats 14, Willem staat met
11 punten op plaats 15, Eddy staat met 6 punten op plaats 17 en hekkensluiter is Koos
met 0 punten op plaats 20.
Komende 2,5 maand moet er nog wel wat gebeuren om de tweede plaats te behouden.
Laten we proberen om in oktober minimaal 100 punten te halen. Dan worden we netjes
tweede.
Mochten jullie dit lezen en nog niet meedoen dan worden jullie van harte uitgenodigd. Doe
gewoon eens mee. Dat 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 u mee willen doen maar u weet niet hoe dat gaat? Stuur een mail naar
pa3eyc(at)live.nl.
Maarten (PA3EYC)
RUDI BRUINS (PA1PF) SILENT KEY
Op maandag 24 september 2018 is overleden op 83-jarige leeftijd OM Rudi Bruins
(PA1PF).
Rudi was een rustige man, nooit op de voorgrond, maar wel altijd aandachtig de
conversaties volgend. Hij kwam eerst op latere leeftijd naar de verenigingsavonden,
na onze kennismaking werd het snel een vast gegeven en was Rudi van de partij, ook
op de morsecursus was hij aanwezig.
De opbouw werkzaamheden van de PACC behoorden ook tot zijn belangstelling altijd
met een goede raad en een helpende hand.
In de zomer was hij samen met zijn echtgenote Ton te vinden aan boord van zijn
schip in Griekenland, dat was zijn passie, vele jaren hebben ze dit samen mogen
doen. Ook aan boord was de zender te vinden, de stagen als antenne, op het
achterdek de windmolen voor de energie, dit was voor hen genieten. Toen zijn ziekte
zich openbaarde, werd snel duidelijk dat de reizen naar de boot in Griekenland niet
meer gingen, dit was voor hen beide een zware beslissing.
Toch bleef Rudi trouw komen naar de bijeenkomsten. Ton bracht hem en op de
kerstavonden waren ze er altijd bij.
We zullen deze rustige man missen en wensen Ton en de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte in deze dagen.
Namens bestuur en leden VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) Sportel
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SSB-VELDDAG 2018
In het weekeinde van 2 en 3 september
werd de IARU-R1 velddag weer gehouden.
Onze afdeling deed mee als PI4AMF/P met
de volgende operators: Maarten (PA3EYC),
Hans (PE1KWH), Gerard (PA0PIW), Gert
(PA2LO), Tijmen (PA3GRM), Peter (PC3M),
Klaas (PD0ZX) en Adriaan (PA1LIO).
In de uren voor de contest hadden
Maarten en Gerard alvast de mast opgezet
met daarin de inmiddels gerepareerde
beam van Maarten en de 40 meter dipool
van Gert. Op zaterdag moest alleen de
draadantenne voor 80 en 160 nog worden
opgehangen, maar het “ding” gaf zoals
gewoonlijk weer de nodige problemen en
weigerde ordentelijk in de pas te lopen.
Na enig denk- en meetwerk werd ook dat
probleem opgelost en waren wij gereed
om aan de contest te beginnen. Het weer
was prachtig, de zon scheen lekker met
het gevolg dat de “crew” niet vooruit te
branden was zodat pas een uur na het
begin van de contest begonnen werd.
Zelfs Peter, die normaal “volgas” begint,
deed het nu rustig aan. Als gevolg van de
slechte condities op dat moment, of onze
trage start, konden er na een uur
contesten slechts 40 verbindingen in het
log worden opgetekend.
De 20 meterband liet het compleet
afweten. Er werd al door diverse deelnemers gespeculeerd dat het dit jaar geen
hoge score zou worden, gelukkig bleek dit
later heel anders uit te pakken.
Na een dik uur roepen op de 20 meterband
werd er overgegaan naar 40 meter en wat
bleek: deze liep als een “trein ”, of zo als
Maarten aangaf: ʻhet reutelt net zo lekker
door als ons aggregaatʼ.
In korte tijd werden er dik 200 verbindingen in het log bijgeschreven. Inmiddels
liep de middag op een einde en begon

Maarten met voorbereiden van de
barbecue.
Gastvrouw Henriette had een heerlijke
salade gemaakt en het vlees werd door
grillmaster Maarten voortreffelijk bereid.
Nadat wij heerlijk gegeten en gedronken
hadden werd de contest weer voortgezet.
Het was inmiddels later geworden en
nadat er nog een tijdje op 40 en 20
hadden gewerkt werd er overgegaan naar
de 80 meterband.
De condities lieten ons op de lagere
banden niet in de steek en op 80 werden
aan de lopende band verbindingen in het
log opgenomen. Hieronder waren veel
stations uit Duitsland en de rest van
Europa, maar ook uit andere continenten
en werden er verschillende stations uit Azië
gewerkt die deelnamen aan de
tegelijkertijd gehouden “All Asia Contest”
Op 160 meter bleek de antenne ook goed
zijn best te doen er werden meer dan 100
verbindingen op deze band gemaakt. Beste
DX op 160 was VY2ZM uit Canada.
Op zondag bleek dat de condities op 20
flink verbeterd waren en konden er
gedurende de dag nog honderden
verbindingen in het log worden
bijgeschreven.
Henriette had voor het ontbijt verse
broodjes gebakken en Maarten vertoonde
zijn kunsten bij de bereiding van een
”Nekkeveld omelet”
Aan het einde van de dag bleek dat wij
835 QSOʼs in het log hadden staan, toch
nog een nieuw record!
Vanaf deze plaats wil ik, mede namens de
overige deelnemers, Henriette en Maarten
bedanken voor de verzorging en de
gastvrijheid.
Adriaan (PA1LIO)

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, 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.
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VOSSENJACHT
Zondag 14 oktober is er een FoxHole vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag na
de VERON-afdelingsbijeenkomst van 12 oktober 2018. 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 te 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 vossenjachten 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, 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 administratiekosten.
Tot ziens en een goede jacht, bij de radiovossenjacht op zondag 14 oktober 2018.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
*) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

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).
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SCOUTING JAN WANDELAAR ZOEKT ZENDAMATEUR(S)
Met onze scoutinggroep in Zeewolde zijn we weer begonnen met het
bouwen van een JOTA toren en voor de JOTA van 2018 zijn we nog op
zoek naar een zendamateur (of meerdere) die ons hierbij kan helpen.
Op https://jota-joti.scouting.nl/voor-zendamateurs is meer informatie
te vinden over de JOTA-JOTI 2018.
Zou jij dit leuk vinden en heb jij tijd (weekend van vrijdag 19 t/m zondag 21 oktober) neem
dan even contact op ondergetekende.
Robert Verspuy - robert.verspuy@janwandelaar.nl - Mobiel: 06-411 89 486
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.
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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