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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 195 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 10 mei en 
andere activiteiten.  
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lex van der Lugt (PA1LEX), afdelingssecretaris 
            
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
MEI   - lezing SDR-play en waterfalls door Tijmen (PA3GRM) 
Vrijdag 10 mei is er een lezing over SDR-play en waterfalls. Met de SDR-play ontvanger  
en bijbehorende software kan je luisteren naar weersatellieten, navtex, marifoon- en 
vliegtuigverkeer, amateurs op HF, VHF, UHF, schrijven van weerkaarten, omroep, enz. Je 
kunt het zo gek niet opnoemen of het ligt binnen handbereik! De ontvangers zijn ook 
uitermate geschikt om je eigen uitgezonden signaal te beoordelen.  Tijmen zal je deze 
avond er alles over vertellen. 
 
JUNI  – BBQ en onderling QSO 

Vrijdag 14 juni houden we voor leden van onze afdeling een zomerbarbecue 
bij het clubstation PI4AMF in Bunschoten (Haarbrug 10-B).  
Deelname aan de barbecue kost € 10,00 en voor € 5,00 euro meer mag je 
ook je partner mee laten eten.  
Geef je uiterlijk 1 juni op, zodat we de slager en de slijter aan het werk 
kunnen zetten. Opgeven (en betalen) doe je bij onze penningmeester Tijmen 

de Jong (tijmenn@kpnmail.nl).  
We hopen jou (en je partner) te zien tijdens de BBQ. 
 
 
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. 
 
 
LEZING SPECIAL EVENT STATION TM75LM 
Op de afdelingsavond van 12 april j.l. werd na wat huishoudelijke mededelingen OM Eddy 
Krijger (PA0RSM) verrast met het opspelden van de VERON Gouden speld. 
Hierna hield Hans (PA2JWN) een lezing over een Special Event Station wat hij zelf gaat 
activeren vanuit Frankrijk deze zomer. Hans verblijft ieder jaar langere tijd in het zuiden van 
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Frankrijk in de omgeving van Le Muy, een 
gemeente in het departement VAR. 
De aanleiding voor het activeren van dit Special 
Event Station TM75LM heeft een historische 
reden. Dit jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat 
Le Muy bevrijd werd door de geallieerden. Hans 
nam ons daarvoor in zijn presentatie 75 jaar 
terug mee in de tijd naar 1944. Een ieder van ons 
zal wel weten dat in dat jaar op 6 juni de invasie 
in Normandië plaats vond. Wat minder mensen 
weten is dat op 15 augustus van hetzelfde jaar 

ook een succesvolle geallieerde amfibische landing heeft plaatsgevonden op de Middellandse 
zeekust van Frankrijk. Deze aanval, Operation Dragoon, had als doel het openen van een 
tweede front in Frankrijk om de door gebrek aan brandstof stagnerende geallieerde opmars 
in noord Frankrijk op gang te houden. De verovering van de grote havens Marseille en 
Toulon was noodzakelijk voor logistieke aanvoer. Bij deze operatie is op 16 augustus Le Muy 
bevrijd wat elk jaar gevierd wordt met nu dus een jubileumjaar. 
Hans wist de zaal goed te boeien met zijn mooie verhaal, het was muisstil. Veel feiten en 
leuke anekdotes (waaronder het dronken voeren van de kustbewaking voordat de aanval 
plaatsvond) werden door hem verteld. 
Hans is actief met de special call TM75LM van 15 t/m 18 augustus 2019 op de HF-banden. 
 
 
GOUDEN SPELD VOOR OM EDDY KRIJGER (PA0RSM) 
Vrijdag 12 april werd de afdeling Amersfoort 
verrast door een bezoek van HB-lid Johan 
Jongbloed (PA3JEM). Johan was deze avond 
niet alleen voor de gezelligheid gekomen, hij 
kwam met een missie. Het HB van de 
vereniging was namelijk tot de conclusie 
gekomen dat in de afdeling Amersfoort 
(opnieuw) een Gouden Speld uitgereikt diende 
te worden. Dit keer aan niemand minder dan 
Eddy Krijger (PA0RSM). 
Eddy heeft zich gedurende 10 jaar, tussen 2005 
en 2014, actief ingezet als bestuurslid van de 
VERON Amersfoort (A03). Naast zijn bestuurs-
werkzaamheden heeft hij ook lange tijd de QSL-
post van het clubstation PI4AMF afgehandeld en was hij QSL-manager van de door de 
afdeling Amersfoort geactiveerde bijzondere roepletters zoals PA750AMF, PI65AMF, 
PH600NYK, PA85SVS, PA90IARU en PA2018FIFA. Letterlijk tienduizenden QSL-kaarten van 
activiteiten georganiseerd binnen onze afdeling zijn door hem beantwoord. 
Het werk van Eddy beperkt zich niet tot alleen de afdeling Amersfoort. Hij trok ook het land 
in om bij andere afdelingen lezingen te verzorgen. Waarschijnlijk is hij bij minimaal de helft 
van alle VERON-afdelingen wel langs geweest om te praten over de ‘grondbeginselen van 
satellietcommunicatie’. Een onderwerp waar, als oud-KPN-er, zijn hart lag en ligt. 
Waar mogelijk promoot hij onze radiohobby. Zo verscheen recent nog een artikel van zijn 
hand over onze hobby in ‘Raddraaier’ het blad van Gilde Amersfoort en in het orgaan van de 
BDXC. Ook is Eddy regelmatig als vrijwilliger (surveillant) aanwezig bij de door de Stichting 
Radio Examens georganiseerde zendexamens. Hij is daar het vriendelijke gezicht dat 
nieuwkomers in de hobby welkom heet. 

 

 

 

 

 

 

Eddy (PA0RSM) ontvangt de Gouden Speld uit 
handen van Johan Jongbloed (PA3JEM) 
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Wij hebben het hier duidelijk over een man die zich voor de radiohobby in het algemeen en 
de VERON in het bijzonder gedurende lange tijd verdienstelijk maakt. Het uiten van onze 
waardering door een toekenning van de Gouden Speld van de VERON is dan ook op zijn 
plaats. Eddy: van harte gefeliciteerd met de onderscheiding! 
 
 
VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
We hebben deze maand weer minder punten als in maart en maart was al minder dan 
februari. Als we zo doorgaan dan kunnen we de tweede plaats op ons buik schrijven. Het zal 
ermee te maken hebben dat we deze maand PA52KDA geactiveerd hebben. Daar zijn door 
diverse amateurs veel QSO’s mee gemaakt. In mei moet het wel beter zijn dan afgelopen 
maanden. 
PI4AMF heeft in april toch nog 4 punten geschoord en staat op plaats 1. 
Zoals ik al vertelde hebben we het deze maand niet denderend gedaan. Deze maand 
scoorden we slechts 71 punten. We staan met 612 punten nog net op plaats 2, dat wordt 
dus oppassen voor Voorne Putten.  
A27-De Kanaalstreek staat nog steeds op de eerste met 856 punten, ze blijven het goed 
doen met 168 punten deze maand. A03-Amerstfoort staat nog net op een tweede plaats 
met 612 punten. A42-Voone Putten staat op de derde plaats met 609 punten. 
 
Hoe zien de individuele scores er uit? 
1. De winnaar deze maand is Gerard (PA0PIW) met 

minder punten als afgelopen maand. Gerard heeft 
16 punten behaald en staat met 77 punten op plaats 
3, gefeliciteerd!! 

2. De tweede plaats wordt door twee man bezet. Ron 
(PA3DAM) en Peter (PC3M) hebben beide 14 punten 
behaald. Ron staat met 80 punten op plaats 2 en 
Peter staat met 39 punten op plaats 6. 

3. Nummer drie is Tijmen (PA3GRM) met 11 punten. 
Tijmen blijft het goed doen en staat met 65 punten 
op plaats 4. 

4. Roel (PB0ACU) heeft 4 punten gehaald. Roel staat 
met 41 punten op plaats 5. 

5. Rienus (PA0RBA), Lex (PA1LEX), Gert (PA2LO) en 
Willem (PD0WVD) hebben allen 2 punten gescoord. 
Rienus en Lex staan beide met 34 punten op plaats 
7, Gert staat met 33 punten op plaats 9 en Willem 
staat met 4 punten op plaats 16. Willem is de eerste 
D-amateur die ik hier noem. Proficiat. 

6. Ja en dan komen er een groot aantal amateurs met 
0 punten. Daar mogen we wel wat meer van 
verwachten. Dat zijn: Hans (PA2JWN), Ton 
(PA1BQE), Adriaan (PA1LIO), Maarten (PA3EYC), 
Jaap (PD0ISW), Rosanno (PD1ROS), Frans (PC2F), 
Eddy (PA0RSM), Koos (PA3BJV) en Hans (PE1KWH). 
Hans staat met 28 punten op plaats 10, Ton staat met 27 punten op plaats 11, Gert 
staat met 19 punten op plaats 12, Maarten staat met 17 punten op plaats 13, Jaap staat 
met 15 punten op plaats 14, Rosanno staat met 5 punten op plaats 15, Frans en Eddy 
staat beiden met 3 punten op plaats 17 en Koos en Hans staan beide met 1 punt op 
plaats 19.  

30-4 31-3 score 

1. PI4AMF 86 82  4 

2. PA3DAM 80 66 14 

3. PA0PIW 77 61 16 

4. PA3GRM 65 54 11 

5. PB0ACU 41 37 4 

6. PC3M 39 25  14 

7. PA0RBA 34 32 2 

7. PA1LEX 34 32 2 

9. PA2LO 33 31  2 

10. PA2JWN 28 28 0 

11. PA3BQE 27 27 0 

12. PA1LIO 19  19  0 

13. PA3EYC 17 17  0 

14. PD5ISW 15  15  0 

15. PD1ROS 5  5  0 

16. PD0WVD 4 2  2 

17. PC2F 3  3  0 

17. PA0RSM 3 3  0 

19. PA3BJV 1 1  0 

19. PE1KWH 1 1  0 

612 541 71 
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Dit is een maand die toch mee doet. We staan op een tweede plaats met Voorne Putten 
vlak achter ons. Af en toe zag ik dat we zelfs op de derde plaats stonden, maar bij het 
maken van dit verslag stonden we weer tweede. Laten we deze maand allemaal flink ons 
best doen. Succes allemaal. 
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. Gebruik de stations call of gebruik je eigen call. Maak daarvoor een 
afspraak bij Klaas (PD0ZX). Met 25 contest QSO’s 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. 
 
 
NATIONALE MOLENDAG IN PUTTEN 

Op de Nationale Molendag op 11 mei zijn we als 
afdeling te gast op korenmolen ‘t Hert te Putten. 
We nemen dan deel aan het Mills On The Air 
evenement met de special call PA120MILL. 
Gerard (PA0PIW) en Maarten (PA3EYC) regelen 
de techniek voor het maken van de radio-
verbindingen en Hilde (PA3EKW) en Koos 
(PA3BJV) zijn aanwezig met een morse activiteit 
voor de jeugdige bezoekers. 
Het thema dit jaar luidt: “Ontmoet de Molenaar”, 
en er is deze dag van alles te beleven. 

Behalve een rondleiding door de gidsen en molenaars wordt ook voor de inwendige mens 
gezorgd, kan je genieten van een bakje koffie waarmee de molen wordt gesteund, er 
worden heerlijke pannenkoeken gebakken, paling en zalm gerookt en zijn er een 
klompenmaker, een smid en een imker van de partij. Voor de kinderen is er o.a. een 
springkussen. Met een warm zonnetje, een lekker windje, veel toeschouwers én 
zendamateurs, wordt dit zeker een gezellig evenement! 
De molen is deze dag voor publiek geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Heb je deze zaterdag 
tijd en wil je helpen meld je dan aan via het activiteiten aanmeldingsformulier. 
Voor de routeplanners: Korenmolen ‘t Hert, Halvinkhuizerweg 1, 3882 BE Putten. 
 
 
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). 

https://a03.veron.nl/activiteiten/contesten/
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VERENIGINGSRAAD 2019 
Zaterdag 13 april 2019 is de 80ste verenigingsraad (VR) gehouden in 
Dok Zuid Apeldoorn.  
De speech van onze Algemeen Voorzitter Remy Denker (PA0AGF) op 
deze 80ste VR vind je hier. 

Een belangrijk onderdeel van de VR is stemmen over de ingebrachte voorstellen. 
Jan (PD0AUQ) en Edwin (PA0EDL) vertegenwoordigden onze afdeling, waarvoor dank. 
 
Het resultaat van de door onze afdeling ingebrachte voorstellen: 

Voorstel 6: Eigen roepletters (clubcall) voor scoutinggroepen – verworpen; 
Voorstel 9: Opstellen van een toekomstvisie “Opleiden 2.0” – aangenomen. 
 

Het volledig verslag is te lezen op www.veron.nl. 
 
 
BELEIDSREGEL ANTENNE-INSTALLATIES NIJKERK VASTGESTELD 
 
Beleidsregel vastgesteld 
Op 9 april 2019 heeft de gemeente Nijkerk de beleidsregel Antenne-installaties vastgesteld. 
De gemeente erkent dat de in 2018 gepubliceerde beleidsregel ‘een te grote beperking voor 
antenne-installaties voor radio-amateurs vormt‘. 
Ondanks dat de gemeente Nijkerk in het nu vastgestelde beleid meer rekening houdt met 
de belangen van radiozendamateur, zullen niet alle amateurs tevreden zijn en leidt de 
beleidsregel tot de nodige beperkingen. 
Er is in het beleid een beperking opgenomen voor de hoogte van antenne-installaties  
(15 meter) en worden er eisen gesteld aan de inpassing in de omgeving. Installaties moeten 
minimaal 3 meter achter een woning worden geplaatst, zijn niet toegestaan in beschermde 
stads- en dorpsgezichten en/of bij beschermde rijks- of gemeentelijke monumenten. 
In de in het beleid genoemde aangewezen (natuur-) gebieden mogen geen antenne-
installaties worden geplaatst, waaronder de polder Arkemheen. 
 
Wat betekent de vaststelling van de beleidsregel nu verder? 
Een beleidsregel is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). 
Daarom is het niet mogelijk om een bezwaar of beroep in te dienen tegen de beleidsregel. 
Als amateurs in de gemeente Nijkerk in de toekomst bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor hun antennemast op basis van de beleidsregel geen 
toestemming krijgen, kunnen zij bezwaar of beroep indienen tegen dat specifieke besluit. In 
zo’n situatie zal dan bepaald worden of de in het beleid gestelde regels ‘houdbaar’ zijn. 
 
 
FRIESE RADIO MARKT IN BEETSTERZWAAG 
Voor de 41ste keer organiseert de VERON Friese Wouden A63 de “Friese Radio Markt”. 
Ruim 100 standhouders, zowel particulieren als handelaren prijzen hun goederen aan in en 
rondom zalencentrum “De Buorskip”, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag. 
Op de Friese Radio Markt vind je onderdelen voor computers, zend- en luisterapparatuur, 
antennes, een onderdeel wat je al zo lang zocht, meetapparatuur, elektronica en gereed-
schappen. Kortom te veel om op te noemen. 
Aanvangstijden: zaterdag 25 mei 2019: 09:00–15:00 uur. 
Prijzen: entree: € 4,00, kinderen beneden 12 jaar: gratis (onder begeleiding). 
Om tijdens de piekuren lange wachtrijen voor de kassa te voorkomen, is er een tweede 
kassa bij de ingang die uitsluitend bedoeld is voor betalen met gepast geld. 

https://www.veron.nl/nieuws/speech-algemeen-voorzitter-verenigingsraad-2019/
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VELDDAG JUNI 2019 
Zaterdag 1 juni en zondag 2 juni is er weer de jaarlijkse CW-
velddagcompetitie. Onze afdeling doet weer mee met de call PI4AMF/p. 
Daarvoor wordt in Nijkerk, bij Maarten (PA3EYC), een portable contest-
station opgebouwd. 
Geïnteresseerd en wil je ook eens achter de knoppen van ons clubstation 
zitten? Mail naar Maarten pa3eyc(at)live.nl om je aan te melden of voor 
meer info. 
De contest start op zaterdag 2 juni om 17.00 uur tot zondag 3 juni 
17.00 uur lokale tijd. 

 
 
ZONNEPANELEN EN RADIOAMATEURS 

Bij de installatie van zonnepanelen kunnen een aantal maatregelen 
worden genomen die de RF-storing in de shack kunnen verminderen. 
In 2016 heeft Tony Brock-Fisher (K1KP) hier een artikel over geschreven 
in het ARRL-tijdschrift QST. Hij beschrijft hoe zonnepanelen werken en 
welke optimizers er in gebruik zijn. Vooral de koppeling tussen de  
panelen onderling en de verbinding naar de omvormer kunnen een groot 
verschil maken in het storingsniveau. 
We mogen het artikel van de ARRL niet op onze site publiceren, maar we 
mogen het wel toevoegen aan deze nieuwflits via deze link.  

 
 
MORSECURSUS 

De morsecursus gaat donderdag 23 mei tot 12 september met 
zomerreces. We beginnen weer op donderdag 12 september. 
De eerste mogelijkheid tot het CW-examen 2de en 1ste klas vinden 
plaats in de maand december van 2019. 

 
 
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 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 Lex van der Lugt 
(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". 

https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
https://a03.veron.nl/wp-content/uploads/2019/04/Can-Home-Solar-Power-and-Ham-Radio-Coesist-K1KP.pdf
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