nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 191 – januari 2019

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 191 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 11 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
Beste afdelingsleden, allereerst wens ik een ieder de allerbeste wensen voor 2019. Ik hoop
dat we met elkaar weer een mooi radiojaar van kunnen maken.
Terugkijkend op 2018 was dit een heel succesvol jaar voor de afdeling Amersfoort:
 Tweede plaats PACC, velddagcontest (CW overall derde en SSB eerste plaats).
 Aan de VERON afdelingscompetitie zijn door 21 afdelingsleden aan allerlei
contesten over het jaar meegedaan en zijn punten verzameld. Dit heeft
geresulteerd in een tweede plaats in de landelijke VERON afdelingscompetitie. Alle
deelnemers hebben inmiddels per email een digitaal certificaat ontvangen vanuit
de organisatie. De afdelingswisselbeker zal tijdens de clubavond in januari aan een
van de 21 deelnemers worden uitgereikt!
Helaas zijn afgelopen jaar ook weer enkele amateurs ons ontvallen: Henk Teubler (PA1HT)
en Rudi Bruins (PA1PF). We hebben hen tijdens de kersavond in december gepast herdacht.
Op dezelfde kerstavond heeft Remy Denker (PA3AGF), voorzitter van de VERON namens het
HB, Rob Kelder (PA0KEL) en Rient Bartelds (PA3GXP) verrast met de "Gouden Speld"! Zij
worden hiermee bedankt voor de vele jaren dat zij belangeloos zich hebben ingezet voor
onze afdeling. Op onze website en in deze Nieuwsflits is een verslag van de uitreiking van de
Gouden Speld terug te lezen.
Wat gaat 2019 brengen?
 De clubavonden (2e vrijdag van de maand) met een rijke schakering aan
onderwerpen.
 De maandagavonden in Bunschoten (geen a03 activiteit maar wordt wel door veel
leden bezocht). Dit geldt eveneens voor de CW-cursus van Koos (PA3BJV) en Ron
(PA3DAM) op de donderdagavonden.
 Deelname afdelingscompetitie VERON 2019: bij elke 25 verbindingen in een
contest (HF en VHF/UHF/SHF) verdient de afdeling 1 punt! U doet dan ook mee
aan de a03-afdelingcompetitie en ontvangt een vaantje en maakt kans op de
wisselbeker voor 1 jaar!
 PACC: in het 2e weekeind van februari deelname onder PI4AMF aan de PACC. Hebt
u interesse geef u op bij Klaas (PD0ZX) qsl@pi4amf.nl of ondergetekende
Frans PC2F@veron.nl.
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Bestuur perikelen
In maart zal Gert (PA2LO) onze secretaris het bestuur, na vele jaren
gedreven inzet, verlaten. Hij heeft dit eerder aangekondigd, maar
zijn vertrek gaan we voelen binnen het afdelingsbestuur. Er is door
het bestuur al eerder een oproep gedaan of iemand zich verkiesbaar
wilt stellen voor het afdelingsbestuur. We moeten ons door het
vertrek van Gert echt gaan versterken om de afdeling op dezelfde
wijze te kunnen blijven leiden.
Oproep
Zoals al jaren komt het bestuurswerk neer, ook met QRL drukte, op
enkele personen. Zij doen het met liefde, maar ondersteuning bij
activiteiten of nieuwe initiatieven vanuit de afdelingsleden is heel erg
welkom. De bestuursleden besteden al veel vrije tijd aan de afdeling. Tijd welke afgaat van
de toch al geringe radio- en/of knutseltijd.
De afdeling Amersfoort doet het prima, maar enkel toekijken en consumeren helpt de
afdeling niet verder. Ik snap dat ik hiermee een aantal ondersteunende leden tekort doe,
maar deze weten wel dat ze belangrijk zijn voor de afdeling en het door het bestuur en de
leden op prijs gesteld wordt!
Heeft u een leuk idee, project welke u met andere amateurs wilt delen maak het kenbaar.
Er zijn vast anderen die ook mee willen doen of willen meedenken. Wij bestuursleden
hebben onze handen vol en trekken deze zaken niet alleen, maar ondersteunen ze waar
mogelijk graag!
Kortom: oproep voor 2019 aan alle afdelingsleden laat zien dat VERON Amersfoort een
gezonde afdeling is en kan blijven. Samen is leuker dan alleen en iedereen is waardevol qua
bijdrage aan onze afdeling.
73 Frans (PC2F)
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
JANUARI
- nieuwjaarsreceptie en behandeling afdelings-VR-voorstellen
De eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar is op vrijdag 11 januari. Tijdens deze
avond bieden we je uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen.
Ook worden de ingediende afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april zal
worden gehouden, behandeld.
FEBRUARI - lezing over ADS-B en antennebouw door Casper (PA1CJ)
Vrijdag 8 februari is er een lezing over Automatic Dependent Surveillance Broadcast
ontvangst en antennebouw door Casper (PA1CJ).
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 “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.
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VERON A03 – CONCEPT AFDELINGS-VR-VOORSTELLEN 2019
Tijdens de eerste afdelingsavond van 2019 bespreken we de concept VR-voorstellen die het
bestuur of leden van de afdeling hebben aangedragen. Op het moment van publiceren van
deze nieuwsflits zijn er twee conceptvoorstellen bij onze secretaris ingediend. Op de
afdelingsavond besluiten de leden of de conceptvoorstellen ingediend worden als VRvoorstel. Ben je lid van de afdeling Amersfoort maar niet in de gelegenheid om aanwezig te
zijn op onze ledenavond? Dan is het mogelijk om jouw zienswijze kenbaar te maken bij de
afdelingssecretaris: hij zorgt er dan voor dat jouw mening op de afdelingsavond aan de
aanwezigen kenbaar wordt gemaakt, zodat jou input meegenomen kan worden bij de
stemming over het voorstel.
De tekst van de tot nu toe ontvangen concept voorstellen vind je hieronder, de complete
onderbouwing van de concept voorstellen vindt u op onze homepage.
CONCEPT VOORSTEL 1:
In november 2018 hebben Scouting Nederland en de VERON een samenwerkingsovereenkomst getekend, met als doel de bestaande samenwerking verder te versterken.
De getekende overeenkomst staat in het teken van:

samenwerking bij de JOTA activiteiten,

het delen van informatie hierover op beide websites,

het actiever promoten van techniek bij Scouting Nederland,

het actief onderhouden van operationele contacten tussen de VERON en Scouting
Nederland

Scouting Nederland zal op haar website vermelden dat de VERON een van haar
partners is.

Scouting Nederland stelt een kwalificatie teken ter beschikking voor scouts die
zendamateur zijn geworden.
Vanuit de uitgesproken gewenste versterking wordt aan de VR gevraagd om in te stemmen
met het voorstel om het HB van de VERON opdracht te geven om haar contacten binnen de
IARU en met het Agentschap Telecom in te zetten om het mogelijk te maken dat
Scoutinggroepen de beschikking kunnen krijgen over eigen roepletters (d.w.z. ʻclubcallʼ).
CONCEPT VOORSTEL 2:
De VERON heeft als één van haar concrete doelen: “Uitwisselen van kennis en het opleiden
van radiozendamateurs door het geven van lezingen en cursussen”. De vereniging doet dit
onder andere door het uitgeven van cursusmateriaal in boekvorm. Daarnaast worden er
door een aantal afdelingen cursussen gegeven.
Het gebruik van ICT is vandaag de dag belangrijk geworden in het leven, het werken én het
leren van mensen. Onderzoek van de Radboud Universiteit heeft aangetoond dat cursisten
tot hogere leeropbrengsten, verbeterde motivatie en meer plezier bij het leren komen, als er
binnen een opleiding gebruik gemaakt wordt van ICT en digitaal leermateriaal, zoals
bijvoorbeeld filmpjes waarin de leerstof wordt gevisualiseerd.
KERSTAVOND IN DE HERBERG
Als afdeling boffen we maar: de vrijwilligers van De Herberg hadden ook dit jaar weer hun
best gedaan om het wijkcentrum te voorzien van de nodige kerstversiering. De kerstsfeer
zat er dan ook meteen al in tijdens de afdelingsbijeenkomst in december. Bij binnenkomst
werden de bezoekers meteen door de bar-dames-van-dienst (Hilde, Bep en Mariëtte)
voorzien van koffie of thee en een snee van de kerststol.
De avond werd geopend door Frans (PC2F), die zich voor de gelegenheid even had
vermomd als kerstman. Op zoʼn laatste bijeenkomst van het jaar is het goed om ook even
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terug te kijken een rol die Koos (PA3BJV) op zich had genomen. Helaas hebben we ook dit
jaar afscheid moeten nemen van twee amateurs uit onze gelederen: Henk Teubler (PA1HT)
en Rudi Bruins (PA1PF) zijn ons in 2018 ontvallen.
Ook werd er vooruit gekeken: op korte termijn is het al weer PACC en Klaas (PD0ZX) is druk
bezig met het organiseren van de bezetting. Amateurs die willen deelnemen als operator bij
PI4AMF worden opgeroepen om zich zo snel mogelijk te melden bij Klaas.
Een grote verrassing was er deze avond voor Rob (PA0KEL) en Rient (PA3GXP). De
algemeen voorzitter van de VERON Remy Denker (PA0AGF) was naar Amersfoort gekomen
om de mannen de Gouden Speld toe te kennen.
Na dit officiële gedeelte was het tijd voor ontspanning: Mieke
(XYL van Jaap (PD5ISW)) had ditmaal een opgave waarin
een beroep werd gedaan op de kennis van spreekwoorden
en gezegden. Er werd fanatiek meegedaan. Ondertussen
werd er gesmikkeld van smakelijke hapjes.
Onze bingomasters Eddy (PA0RSM) en Roel (PB0ACU)
wisten ook dit jaar weer de verkeerde balletjes te kiezen.
Althans . . . voor de meeste aanwezigen. Anderen hadden
meer geluk. Henriëtte (XYL van Maarten (PA3EYC)) had voor
de gelukkigen weer mooie prijzen weten te scoren.
Aan de aanwezige deelnemers van de afdelingscompetitie
werd een vaantje voor hun deelname uitgedeeld. Was je er niet maar heb je wel
meegedaan? Neem dan even contact op met Frans (PC2F). De VERON Amersfoort
wisselbokaal werd nog niet uitgereikt: de winnaar wordt tijdens de afdelingsavond in januari
bekend gemaakt.
Het officiële deel van de avond werd afgesloten met een verloting die werd gedaan door
Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO). Er waren weinig mensen die met lege handen naar
huis gingen. Daarna bleef het nog lang gezellig in De Herberg.
GOUDEN SPELD VOOR ROB KELDER (PA0KEL) EN RIENT BARTELDS (PA3GXP)
Op 14 december bezocht de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker (PA0AGF)
de afdeling Amersfoort. Remy bracht niet alleen zijn XYL mee naar de afdelingsavond: hij
bracht ook een grote verrassing mee voor twee van onze afdelingsleden: Rob (PA0KEL) en
Rient (PA3GXP). De algemeen voorzitter spelde beide mannen de Gouden Speld van de
VERON op.
De Gouden Speld is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan een persoon die zich
gedurende een lange periode voor de VERON in het algemeen of voor een VERON afdeling
in het bijzonder zeer verdienstelijk heeft gemaakt.
De algemeen voorzitter wist over Rob (PA0KEL) te vertellen:
“Al meer dan 30 jaar maakt OM Kelder deel uit
van de Amersfoortse Vossenjachtcommissie en is
daarmee één van de drijvende krachten achter
de Amersfoortse Vossenjachten. Deze jachten
zijn een begrip onder zowel Nederlandse als
buitenlandse radioamateurs die interesse hebben
in het ARDF (Amateur Radio Direction Finding)
aspect van onze hobby. Zonder zijn langdurige
en belangloze inzet zouden de Amersfoortse
Vossenjachten er niet meer zijn.
Daarnaast was OM Kelder in de periode 1980-1985 voorzitter van de Afdeling Amersfoort.
Een anekdote daarbij is dat in het verslag van de Huishoudelijke Vergadering uit 1980 te
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lezen is dat hij deze rol met frisse tegenzin aanvaarde: “Voor de functie van voorzitter:
(Echter pas na lang aandringen, en maximaal voor één jaar) Rob Kelder (PAoKEL).” Omdat
in de opvolgende jaren zich geen vervanger beschikbaar stelde, bleef OM Kelder de rol van
voorzitter vervullen tot 1985.
Ook vóór en na de rol als afdelingsbestuurder was OM Kelder actief voor de VERON
Amersfoort: zo verzorgde hij vele jaren de printservice van de afdeling én organiseerde
en begeleide hij (samen met Peter PA3EPX) zelfbouwinitiatieven in de regio Amersfoort.
Met de laatstgenoemde activiteiten heeft OM Kelder bij vele amateurs de liefde voor
zelfbouw bijgebracht en daarmee invulling gegeven aan het experimentele karakter van
onze hobby.
Binnen de afdeling heeft OM Kelder ook vele malen deel uitgemaakt van de kascontrolecommissie en droeg ook op deze wijze zijn steentje bij aan de afdeling. Vanuit de afdeling
Amersfoort is PA0KEL in de jaren 1987 en 2007 vanwege zijn bijzondere inzet voor de
afdeling uitgeroepen tot afdelingsamateur van het jaar.
Na het opspelden van de onderscheiding
vervolgde de algemeen voorzitter met het
benoemen van de verdiensten van Rient
Bartelds (PA3GXP):
“Ook OM Bartelds maakt gedurende vele jaren
deel uit van de Amersfoortse Vossenjachtcommissie en is daarmee één van de drijvende
krachten achter de Amersfoortse Vossenjachten.
Voor OM Bartelds geldt hetzelfde als hiervoor
over Rob is gesteld: zonder zijn langdurige en
belangeloze inzet zouden de Amersfoortse Vossenjachten er niet meer zijn. Niet onvermeld
mag blijven dat de XYL van Rient in het enthousiasme van Rient is meetrokken: zij zorgt bij
veel van de jachten de ontvangst en de verzorging van de deelnemers.
Naast de werkzaamheden voor de Vossenjachtcommissie heeft Rient jarenlang deel
uitgemaakt van de Amersfoortse repeatercommissie van de VERON en is vanuit deze rol
verantwoordelijk geweest voor de repeaters PI2AMF en PI3AMF. Dankzij zijn persoonlijke
inzet -zowel in tijd als vanuit zijn eigen financiële middelen- is en wordt een groot aantal
mede-amateurs in staat gesteld om over genoemde relais te kunnen communiceren.
Daarmee draagt OM Bartelds tastbaar bij aan het voortbestaan van een belangrijke functie
binnen de amateurdienst.
Rient is al vele jaren als adviseur op de achtergrond bij de afdelingsbesturen betrokken.
Vanuit de afdeling Amersfoort is PA3GXP in de jaren 2007 en 2010 vanwege zijn bijzondere
inzet voor de afdeling uitgeroepen tot afdelingsamateur van het jaar.
Het bestuur van de afdeling Amersfoort feliciteert Rob en Rient met deze welverdiende
onderscheiding.
VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Deze maand een magere score maar dat had met de maand te doen. Deze maand kon er
maar tot de 12e ingeleverd worden. Dat waren slechts twee weekeinden. Dus hieronder de
eindstand van 31 december 2018.
In de maand december hebben we (slechts) 35 punten bijeen gecontest en staan we in
2018 met 1512 punten. Daarmee hebben de uiteindelijke tweede plaats gehaald. Iedereen
die hieraan meedeed heeft al een certificaat ontvangen via de mail, gefeliciteert allen!!
A27-De Kanaalstreek heeft met 1961 punten de eerste plaats behouden, proficiat.
A20-Kennemerland heeft de derde plaats behouden met 1367 punten.
Dit is het einde van de afdelingscompetitie in 2018. Het was een bewogen jaar met vooral
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veel ups en weinig downs. De een heeft wat meer als de ander gecontest maar we hebben
allemaal ons best gedaan, proficiat daarvoor. Laten we volgend jaar minstens zoʼn score
maken en het weer gezellig maken op de band.
Speciale felicitaties naar Adriaan (PA1LIO). Als individueel heeft hij 264 punten bijeen
gecontest. Een waar spektakelstuk wat, volgens mij, nog niet eerder is voorgekomen,
proficiat Adriaan.
PI4AMF is de grote winnaar geworden met 271 punten. Ze hebben de maand december
afgesloten met nog eens 5 punten en hebben daarmee de eerste plaats vastgehouden. Die
score is gehaald door velen die ook meedoen in de individuele score, vandaar dat de score
niet meedoet voor de beker. Toch wil ik Klaas (PD0ZX) noemen als diegene die het toch
steeds voor elkaar maakt dat we daar met zʼn allen kunnen contesten, proficiat Klaas.
Hoe zien de individuele scores er uit?
1.
De winnaar deze maand is Roel (PB0ACU) met 7 punten, van harte gefeliciteerd met
het resultaat. Roel staat met 81 punten op
plaats 7.
31-12 1-12 score
2.
Rienus (PA0RBA) heeft 6 punten behaald. Hij
1. PI4AMF
271
266
5
staat met 73 punten op plaats 8.
2. PA1LIO
264
264
0
3.
Gerard (PA0PIW), Frans (PC2F) en Rosanno
3. PA3DAM
162
159
3
(PD1ROS) hebben elk 4 punten verzameld.
4. PA1LEX
143
143
0
Gerard staat met 115 punten op plaats 5,
5. PA0PIW
115
111
4
Frans staat met 37 punten op plaats 13 en
6. PA2LO
99
99
0
Rosanno staat met 6 punten op een gedeelde
7. PB0ACU
81
74
7
plaats 17.
8.
PA0RBA
73
67
6
4.
Ron (PA3DAM) doet het deze maand met 3
9. PA3EYC
67
67
0
punten. Ron staat op plaats 3 met 162 punten.
5.
Peter (PC3M) en Hans (PA2JWN) hebben beide
10. PA3GRM
50
50
0
toch nog één punt behaald. Peter staat met 49
11. PC3M
49
48
1
punten op plaats 11 en Hans staat met 40
12. PA2JWN
40
39
1
punten op plaats 12.
13. PC2F
37
33
4
6.
Adriaan (PA1LIO), LEX (PA1LEX), Gert
14. PD5ISW
26
26
0
(PA2LO), Maarten (PA3EYC), Tijmen
15. PD0WVD
11
11
0
(PA3GRM), Jaap (PD0ISW), Willem (PD0WVD),
16. PE1KWH
9
9
0
Hans (PE1KWH), Eddy (PA0RSM), Chris
17.
PA0RSM
6
6
0
(PA3CRX), Peter (PA3CWS) en Koos (PA3BJV)
17. PD1ROS
6
2
4
hebben het jaar afgesloten met 0 punten.
19. PA3CRX
2
2
0
Adriaan staat met 264 punten ruim op de
tweede plaats, Lex staat met 143 punten op
20. PA3CWS
1
1
0
plaats 4, Gert staat met 99 punten op plaats 6,
21. PA3BJV
0
0
0
Maarten staat met 67 punten op plaats 9,
1512 1477
35
Tijmen staat met 50 punten op plaats 10, Jaap
staat met 26 punten op plaats 14, Willem staat met 11 punten op plaats 15, Hans
staat met 9 punten op plaats 16, Eddy staat met 6 punten op een gedeelde plaats
17, Chris staat met 2 punten op plaats 19, Peter staat met 1 punt op plaats 20 en de
laatste is Koos op plaats 21.
Het jaar is voorbij met in totaal een tweede plaats voor VERON Amersfoort. Ik weet niet of
we die ene plaats hoger kunnen halen, maar ik wil wel aan jullie allemaal vragen om
daarvoor te gaan. Laten we in 2019 allemaal weer zo veel mogelijk punten behalen. Wie
weet wordt het in 2019 wel de eerste plaats, succes allemaal.
Mochten jullie dit lezen en nog niet meedoen dan worden jullie van harte uitgenodigd. Doe
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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 onze afdeling.
Mocht je mee willen doen, maar je weet niet hoe dat gaat stuur dan een mail naar
pa3eyc(at)live.nl.
Maarten (PA3EYC)
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.
PI4AMF WINT EENVOUDIG SSB-VELDDAG
In het Electron van december is de uitslag gepubliceerd van de SSB Velddagen die op 1 en
2 september plaatsvonden. De VERON Amersfoort was tijdens dit evenement weer actief
vanuit de Arkemheense polder in Nijkerk. Adriaan (PA1LIO) heeft eerder over deze velddag
al een mooi artikel geschreven.
Met een score van 329.750 punten en 821 QSOʼs wist PI4AMF/p de concurrentie ruim voor
te blijven in de klasse Multi Operator Single Transmitter. De nummer 2 in deze klasse,
PI4VPO/p van de VERON Voorne Putten en Omstreken, behaalde ʻslechtsʼ 54.360 punten en
maakte daarvoor 255 QSOʼs. De score van Amersfoort was ook veel beter dan de winnaar
in de Multi/Multi klasse. Daar behaalde PI4GAZ/p (afdeling Gouda) met 300 QSOʼs 75.140
punten. De hoofdprijs die bij deze overwinning hoort - een papieren certificaat waarop met
ballpoint de uitslag is geschreven - zal weer een mooi plekje in de prijzenkast krijgen.
DE RADIOAMATEUR EN ZIJN HOBBY: JOHAN HEUS (NL9723)
De afdeling Amersfoort bestaat uit leden met verschillende interesses. Sommigen zijn bezig
met het studeren voor hun examen, anderen zijn novice, full of SWL-er. Een ieder beleeft
de radiohobby op zijn of haar eigen manier. We geven graag onze leden de mogelijkheid om
iets te vertellen over hoe zij met de hobby bezig zijn. In deze aflevering: Johan Heus
(NL9723).
Johan Heus (NL9723), luisteramateur sinds 1974
Johan (61): “In 2019 vier ik dat ik al 45 jaar luisteramateur ben.
Toen ik in 1974 startte met de hobby, deed ik dat met een Kenwood
R2000. Als antennes gebruikte ik toen een HB9CV (een kleine twee
elements yagi die bestaat uit twee stralers die 225 uit fase zijn en
op 1/8 golflengte afstand zijn geplaats) en 40 meter draad. Met die
set-up deed ik al fanatiek mee aan luisterwedstrijden. Binnen de
afdeling Amersfoort ben ik lange tijd “NL-vertegenwoordiger”
geweest, een functie waarbinnen ik de belangen van luisteramateurs binnen de afdeling heb
proberen te behartigen.
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren ook lezingen gegeven over de luisterhobby, onder
andere op de LTS aan de Kaliumweg in Amersfoort.
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Deelnemen aan luisterwedstrijden, de contesten, blijft een belangrijk deel van mijn hobby.
En met succes want ieder jaar komt er wel weer een nieuwe prijs in de prijzenkast bij.
Soms van internationale wedstrijden maar ook in de luistersectie bij de PACC doe ik het niet
onverdienstelijk, al zeg ik het zelf.
Op een gegeven moment heb ik als tweede set een Yaesu FRG-7700 aangeschaft, een erg
fijne ontvanger. Wat prettig is aan de VERON Amersfoort is dat er mede-amateurs zijn die
bereid zijn om te helpen op het moment dat dat nodig is. Zo kwam toen ik ging verhuizen
Koos (PA3BJV) me helpen om op mijn nieuwe locatie een antenne aan de balustrade van de
flat te monteren. En die antenne werkt tot op de dag van vandaag als een speer: de ene na
de andere prijs en award kwam binnen in ʻHuize Heusʼ. In de SLP (Shortwave Listening
Period) wedstijd 2018 was ik ook weer succesvol: in de einduitslag stond ik op de vierde
plaats en was daarmee de tweede Nederlander in de uitslag. Een resultaat waarmee ik heel
tevreden ben! Meer informatie over het luisteramateurisme en over de wedstrijden waaraan
SWLʼs meedoen vind je op www.swl.veron.nl. Zeker de moeite waard om daar eens te
kijken. Zelfs nu ik al bijna 45 jaar luisteramateur ben geniet ik nog steeds van de
radiohobby. Zolang ik adem blijf halen en de gezondheid het toestaat, blijf ik actief als
luisteramateur!”
Luisteren maakt een belangrijk deel uit van het radioamateurisme. Je kunt deze hobby snel
starten, zonder examen, door al luisterend kennis te maken met de mogelijkheden van het
radioamateurisme. Al luisterend beleef je plezier aan radio en bouw je ervaring op voor het
eventueel doen van een zendexamen. Als luisteramateur kun je experimenteren met
techniek, antennes, ontvangers en de eigenschappen van radiogolven.
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).
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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