nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 201 – januari 2020

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 201 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 10 januari en
andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Lex van der Lugt (PA1LEX), afdelingssecretaris
VAN DE VOORZITTER
Beste afdelingsleden, allereerst wens ik een ieder het allerbeste voor 2020. Ik hoop dat we
er met elkaar weer een mooi radiojaar van kunnen maken.
Terugkijkend op 2019 was het een bijzonder radiojaar voor onze afdeling:

Door technische problemen behaalden we slechts de vierde plaatst in de PACC 2019.

Bij de VERON velddagcontesten behaalden we in juni de eerste plaats (CW) en in
september (SSB) is de uitslag nog niet bekend.

Door 22 (23 inclusief PI4AMF) afdelingsleden is in allerlei contesten over het jaar
meegedaan en zijn punten verzameld. Dit heeft geresulteerd in de derde 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 22 deelnemers worden uitgereikt!
Helaas zijn afgelopen jaar ons ook weer enkele binnen de afdeling gekende amateurs
ontvallen: Godfried de Vries (PD0DDR), Cees van Dorland (PE1GSS), Gerard Muts
(PA7GMU) en Willem Kortes (PA7VC). We hebben hen tijdens de kerstavond in december op
gepaste wijze herdacht.
Op de afdelingsavond vrijdag 12 april heeft Eddy Krijger (PA0RSM)
door het HB lid Johan Jongbloed (PA3JEM) de Gouden Speld uitgereikt
gekregen. Hij was door het afdelingsbestuur voorgedragen onder
andere gezien zijn inzet als afdelingsbestuurder (2005-2009), QSLmanager van de speciale door de afdeling geactiveerde calls de
afgelopen jaren, maar ook voor het binnen- en buiten de afdeling
geven van lezingen en zijn aanwezigheid als surveillant tijdens
landelijke radio examens.
Wat gaat 2020 brengen?

De afdelingsavonden (2e vrijdag van de maand) met een rijke schakering aan
onderwerpen.

Op de donderdagavonden in Bunschoten weer de CW-cursus welke door Koos
(PA3BJV), Hilde (PA3EKW) en Ron (PA3DAM) worden gegeven. Koos organiseert
deze CW-cursus al vele jaren vanuit zijn grote liefde voor morse- en de radiohobby.
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De VERON afdelingscompetitie, hieraan nemen we liefst met zoveel mogelijk
amateurs aan deel. Bij elke 25 verbindingen in een contest (HF/VHF/UHF/SHF)
verdient de afdeling 1 punt! Je doet dan ook mee aan de eigen A03-afdelingscompetitie en ontvangt een vaantje en maakt kans op de wisselbeker voor 1 jaar!
PACC: 2e weekeind van februari. We proberen deel te nemen onder de speciale call
PI75AMF (75 jaar VERON / 75 jaar VERON Amersfoort). Het VERON hoofdbestuur is
over het gebruik van 75 in onze afdelingscall in gesprek. Hierover later meer. Heb je
interesse geef je dan op via qsl@pi4amf.nl.
Deelname aan de CW (juni) en SSB (september) velddagcontesten.
De VAM op de maandagavonden welke sinds eind 2019 niet meer in Bunschoten,
maar op de Uraniumweg 54, 3812 RK Amersfoort bij Ridder Lastechniek worden
gehouden. Alle amateurs met interesse in de radiotechniek zijn hier welkom. Heb je
een technische vraag of wil je meedoen aan bouwprojecten welke door de VAM
gefaciliteerd worden kun je daar terecht.

Oproep:
Heb je een leuk idee, project welke je met andere amateurs wil 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 of kunnen je door verwijzen naar andere geïnteresseerden binnen de afdeling!
73 Frans (PC2F), afdelingsvoorzitter
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
JANUARI
- nieuwjaarsreceptie, eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen
De eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar is op vrijdag 10 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.
FEBRUARI - lezing over radio onder de 1 MHz door Dick (PA0MBR)
Vrijdag 14 februari is er een lezing door Dick (PA0MBR) over radio onder de 1 MHz.
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.
KERSTBIJEENKOMST 2019
Zoals ieder jaar stond de afdelingsbijeenkomst voor de maand december in het teken van
kerst. Ontmoetingscentrum De Herberg was versierd in kerstsfeer en de tafels gezellig
aangekleed. Ook ontbrak het niet aan foute kersttruien. Frans (PC2F) opende de avond en
nam de activiteiten van het afgelopen jaar door. Daarna nam Koos (PA3BJV) het woord en
zijn de amateurs waarvan we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen herdacht.
De jaarlijkse bingo werd ook dit keer geleid door bingomaster Eddy (PA0RSM), dit keer met
hulp van Lex (PA1LEX).
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In de pauze tussen beide rondes vermaakte Hans (PA2JWN) het publiek met een fotocollage
(presentatie) en bijbehorende anekdotes over TM75LM, welke call in het kader van het feit
dat 75 jaar geleden Le Muy bevrijd werd door de geallieerden in augustus actief was. Het
was een groot succes en voor Gert (PA2LO) was er zelfs de uitreiking van een award door
onze Frans(man).
Tenslotte was er de verloting waarbij (net als bij de bingo) weer mooie prijzen te winnen
waren. Al met al een zeer geslaagde avond.

VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Dit was de laatste maand van het jaar en we konden tot halverwege de maand onze score
doorgeven. We hebben 29 punten behaald. Op zich is dat veel minder dan afgelopen
maand, maar toch voldoende voor de derde plaats.
PI4AMF heeft deze maand 0 punten gescoord en heeft in 2019 177 punten behaald. In 2018
waren dat 271, dat waren er bijna 100 meer!
We hebben het als VERON Amersfoort goed gedaan. In december hadden we 29 punten en
staan nu met 1337 punten stevig op nummer drie. Dit is de laatste uitslag van 2019. In
2018 hadden we in totaal 1477 punten, dat zijn 169 punten meer. Als we dat in 2019 ook
hadden gehaald hadden we de tweede plaats gehad, maar helaas is dat niet zo.
A27-De Kanaalstreek staat op de eerste plaats met 1996 punten; A42-Voorne Putten staat
op de tweede plaats met 1494 punten; A03-Amersfoort staat op plaats 3 met 1337 punten
en A20-Kennemerland staat met 1165 punten op plaats vier.
Hoe zien de individuele scores eruit?
1.
De winnaar deze maand is Gerard (PA0PIW) met 9 punten, gefeliciteerd, met
166 punten sta je op plaats 3. Je hebt het toch goed gedaan, afgelopen jaar stond
je met 115 punten op plaats 5.
2.
Een viertal personen heeft 4 punten. Dat zijn Lex (PA1LEX), Roel (PB0ACU), Maarten
(PA3EYC) en Frans (PC2F). Lex heeft 128 punten en staat op plaats 4, afgelopen jaar
had hij 143 punten en stond hij ook op plaats 4. Roel heeft 109 punten en staat op
plaats 6, afgelopen jaar had hij 81 punten en stond hij op plaats 7. Maarten staat
met 49 punten op plaats 10, afgelopen jaar stond hij met 67 punten op plaats 9.
Frans staat met 17 punten op plaats 15, afgelopen jaar stond hij met 37 punten op
plaats 13.
3.
Ton (PE1BQE) heeft 2 punten gehaald en staat met 50 punten op plaats 9, dit is het
eerste jaar van Ton.
4.
De volgende plaats is voor Hans (PA2JWN) en (PH100ADL) met elk 1 punt. Hans staat
met 43 punten op plaats 13, afgelopen jaar stond hij met 40 punten op plaats 12.
PH100ADL staat met 3 punten op plaats 18 en deed in 2018 niet mee.
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5.

Nu komt het grootste deel met 0 punten.
23-dec 30-nov score
Dat zijn: Tijmen (PA3GRM), Ron
1 PA3GRM
184
184
0
(PA3DAM), Peter (PC3M), Rienus
2 PI4AMF
177
177
0
(PA0RBA), Gert (PA2LO), Jaap (PD5ISW),
3 PA0PIW
166
157
9
Adriaan (PA1LIO), Willem (PD0WVD),
4 PA1LEX
128
124
4
Rosanno (PD1ROS), Eddy (PA0RSM), Bert
5 PA3DAM
120
120
0
(PD0GP), Koos (PA3BJV), Hans
6 PB0ACU
109
105
4
(PE1KWH) en Chris (PA3CRX). Tijmen
7 PC3M
100
100
0
staat met 184 punten op de eerste
8 PA0RBA
60
60
0
plaats, keurig gedaan en hij is de winnaar
9 PE1BQE
50
48
2
van 2019. Afgelopen jaar stond hij met
10 PA3EYC
49
45
4
50 punten op plaats 10. Ron staat met
11 PA2LO
48
48
0
120 punten op plaats 5, afgelopen jaar
12 PD5ISW
44
44
0
stond hij met 162 punten op plaats 3.
13 PA2JWN
43
42
1
Peter staat met 100 punten op plaats 7,
14 PA1LIO
19
19
0
afgelopen jaar stond hij met 49 punten
15 PC2F
17
13
4
op plaats 11. Rienus staat met 60 punten
16 PD0WVD
7
7
0
op plaats 8, afgelopen jaar stond hij met
17 PD1ROS
5
5
0
73 punten ook op plaats 8. Gert staat
18 PA0RSM
3
3
0
met 48 punten op plaats 11, afgelopen
18 PH100ADL
3
2
1
jaar stond hij met 99 punten op plaats 6.
20 PD0GP
2
2
0
Jaap staat met 44 punten op plaats 12,
21 PA3BJV
1
1
0
afgelopen jaar stond hij met 26 punten
21 PE1KWH
1
1
0
op plaats 14. Adriaan staat met 19
21 PA3CRX
1
1
0
punten op plaats 14, afgelopen jaar stond
1337
1308
29
hij met 264 punten op plaats 2 en was de
winnaar van 2018! Willem staat met 7 punten op plaats 16, vorig jaar stond hij met
11 punten op plaats 15. Rosanno staat met 5 punten op plaats 17, vorig jaar stond hij
met 6 punten ook op plaats 17. Eddy staat met 3 punten op plaats 18, afgelopen jaar
stond hij met 6 punten op plaat 17. Bert staat met 2 punten op plaats 19 en deed
vorig jaar nog niet mee. Koos, Hans en Chris staan met 1 punt op plaats 21. Koos
deed afgelopen jaar nog niet mee. Hans had vorig jaar 9 punten en stond op plaats
16. Chris had afgelopen jaar 2 punten en stond op plaats 19.

De derde plaats is wat we gehaald hebben. We
hebben nog enkele punten behaald, maar de tweede
plaats zat er niet in. Laten we het volgend jaar weer
allemaal gaan proberen om minimaal de derde, als
het kan die tweede plaats te behalen, maar het
belangrijkste is dat iedereen plezier heeft aan het
contesten.
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 maak
daarvoor een afspraak bij Klaas (PD0ZX). Gebruik de stations call of gebruik je eigen call.
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)
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75 JAAR VERON – 75 JAAR VERON AMERSFOORT
meer dan 75 jaar radioamateur activiteiten vanuit Amersfoort en omgeving
In het kader van de viering van 75 jaar VERON en dus 75 jaar VERON
Amersfoort (a03), zijn wij eens in de geschiedenis van onze afdeling gedoken.
Voor de oorlog zijn er drie verenigingen van radioamateurs werkzaam geweest,
n.l.: de NVVR (opgericht 19 maart 1916), de NVIR (opgericht 26 februari 1928)
en de VUKA (opgericht 12 november 1934). Uit een lijst van houders van een
amateur radio zendmachtiging (juni 1938) blijkt dat de meeste amateurs in de
omgeving van Amersfoort lid waren van de NVIR. In eerste instantie waren wij
daar ingedeeld bij de afdeling Centrum, welke later werd opgesplitst in drie
onderafdelingen en wel: Utrecht en omstreken, het Gooi en Amersfoort.
Per 1 januari 1942 werden deze verenigingen onder druk van de bezetter opgeheven en
hun bezittingen in beslag genomen, zodat het verenigingsverband was verbroken.
Na de bevrijding werd vooral in de grote steden op energieke wijze een poging gewaagd om
aldaar te komen tot één amateurcentrum. Dat wilde dus zeggen dat in die centra in feite
nieuwe afdelingen werden gevormd, al of niet onder een voorlopige naam, waarbij de NVRA
en de NURA (Amersfoort), die later in de NVRA is overgegaan, een meer landelijke actie
voerden.
Men had zich meestal direct in het vooruitzicht gesteld, dat deze nieuwe afdelingen te zijner
tijd onderdelen dienden te vormen van één vereniging van radioamateurs in Nederland.
Uit een genomen besluit van de Nederlandse Regering bleek inmiddels dat het besluit van
de opheffing van de oude verenigingen door de bezetter nietig verklaard was. Om uit de
impasse te komen die nu ontstaan was werd er een commissie gevormd, die zich ten doel
stelde om op een aangename wijze contact te leggen tussen de hoofdbesturen van de drie
bestaande verenigingen en de reeds gevormde en nog te vormen afdelingen en groepen
van amateurs.
Vele besprekingen en een uitgebreide correspondentie werden door de commissie gevoerd
om de gedachte van één vereniging overal ingang te doen vinden.
Op 21 oktober 1945 vond in Hilversum de grote vergadering plaats waar in grote
saamhorigheid besloten werd één grote vereniging (de VERON) op te richten.
Bovenstaand artikel is een gedeeltelijk uittreksel van “Een woord vooraf”,
zoals deze te vinden is in het boekje “De wording van de V.E.R.O.N.”.
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 Amersfoort (Ridder Lastechniek,
Uraniumweg 54, 3812 RK Amersfoort), zie voor info over vakanties en
activiteiten onze homepage.
Heb je een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits en/of
onze website dan kun je dit opsturen naar a03@veron.nl. Wil je
de Nieuwsflits (niet langer) ontvangen of heb je een nieuw emailadres
dan kun je dat ook opsturen naar dit emailadres.
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