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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 204 met een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen maand.  
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris 
            
SINDS HET CORONAVIRUS IS NIETS MEER VANZELFSPREKEND 
Door het coronavirus is voor veel mensen het leven heel anders geworden dan voor die tijd. 
Zo ook voor ons zend- en luisteramateurs. Echter wij hebben onze radiohobby! 
Mensen werken thuis of zitten thuis zonder werk, 
mogen niet meer bij elkaar komen om te 
vergaderen, regionale- en landelijke bijeenkomsten 
als de VerenigingsRaad, VHF-dag, radiomarkten, 
afdelingsbijeenkomst, VAM-avonden en de CW-
cursus gaan fysiek niet door. 
Allemaal dingen welke door vele amateurs uit de 
afdeling normaal gretig bezocht worden zijn er 
even niet meer. Het bestuur van de afdeling kon 
de huishoudelijke vergadering van maart niet laten 
doorgaan en heeft deze verplaatst naar de 
afdelingsbijeenkomst van september. 
Wat te doen met al die vrije tijd? Nou . . . tijd voor 
de radio. Mensen worden inventief! 
De CW-cursus bijvoorbeeld zal op de donderdagavond via de 2 meter repeater PI3AMF 
gewoon doorgaan, het wordt wel even wennen, maar het gaat zeker lukken. 
Gert (PA2LO) roept op om op 2m of 70cm een dagelijkse ronde te starten. Hiermee zijn we 
al op zondagavond vanaf 20.30 uur (voorlopig) mee gestart op de Amersfoortse repeater 
PI3AMF op 2 meter. Daarbij is het de bedoeling eerst eens te kijken of er animo is. Als dat 
lukt dan zijn er plannen om het wat serieuzer aan te pakken. Voorlopig onder eigen call, 
maar de bedoeling is dat daarvoor later de afdelingscall te gebruiken. 
We roepen op om waar mogelijk dagelijks gebruik te maken van onze zenders en 
ontvangers om zo de noodzakelijke onderlinge contacten vorm te geven. Wie weet kun je zo 
een mede amateur met raad en daad bij staan, bijvoorbeeld met het halen van 
boodschappen. 
Iets waar het afdelingsbestuur groot voorstander van is. Gewoon beginnen en kijken wat 
voor moois er allemaal komende weken uit ontstaat, want de radiohobby kent geen 
grenzen. 
Wat we wel zien is dat nu we in crisis zijn en het eind daarvan nog niet in zicht is we 
intermenselijk dichter bij elkaar komen. We zijn de hardwerkende en zo noodzakelijke 
beroepsgroepen dankbaar. 
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Het bestuur van de afdeling hoort graag van je of er nog andere initiatieven zijn en zullen 
waar mogelijk deze ondersteunen, al is het maar door middel van het plaatsen van een 
stukje op onze homepage. 
We wensen iedereen sterkte in de komende tijd en we hopen je op een van de radiobanden 
tegen te komen. 
 
Namens het bestuur van de VERON Amersfoort, 
Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
APRIL  en MEI  – geen afdelingsbijeenkomst in verband met het coronavirus. 
 
JUNI – BBQ en onderling QSO (onder voorbehoud). 
Vrijdag 12 juni hopen we een voor de leden van onze afdeling een zomerbarbecue te 
houden in Amersfoort, meer hierover in de volgende nieuwsflits. 
 
 
UPDATE CORONAVIRUS 
In verband met de huidige ontwikkelingen van de richtlijnen 
m.b.t. de coronavirus problematiek  zijn er vergaande 
consequenties voor veel activiteiten: 

- Het VERON Pinksterkamp zal niet doorgaan. 
- De 4 mei herdenking zal fysiek niet doorgaan. 
- Vergaderingen c.q. bijeenkomsten die tot en met 

mei gepland zijn gaan niet door. 
- De Nationale Molendag op 9 en 10 mei en de IARU Region 1 CW Velddag in juni 

komen te vervallen. 
 
 
WEKELIJKSE A03-RONDE OP PI3AMF *) 
Veel mensen zitten thuis en hebben op dit moment minder sociale contacten. Een mooi 
moment om eens te proberen of we mensen weer wat meer op onze repeaters kunnen 
krijgen en een wekelijkse ronde te organiseren. Gewoon even een kort moment van even 
elkaars stem horen, vertellen waar je de dag mee bezig bent geweest, of je tegen 
problemen aanloopt (waar anderen misschien mee kunnen helpen). Onze hobby is een 
sociale hobby. Als afdeling kunnen we hier een initiatief nemen en voor sommige mensen 
‘het verschil maken’. 
Iedere zondagavond om 20.30 op PI3AMF laat Evert (PA3AYQ) verschillende amateurs aan 
het woord over onze mooie radiohobby. Aan gespreksonderwerpen geen gebrek, iedereen is 
van harte welkom, we spreken je graag.  
Natuurlijk, we hebben ook allemaal de telefoon, skype, enz., maar laten we proberen 
datgene te pakken dat ons allemaal verbindt: onze radiohobby! 
 
*) PI3AMF: Uitgang = 145.625MHz, Ingang = 145.025MHz. Shift = -600kHz. 
 
 
IEDERE DONDERDAG MORSE CURSUS VIA PI3AMF *) 
De Morse cursus van Koos (PA3BJV), Hilde (PA3EKW) en Ron (PA3DAM) wordt nu iedere 
donderdagavond via onze Amersfoortse repeater PI3AMF gegeven van 20.00 tot ongeveer 
21.30 uur. 



 

3/7 

De lessen zijn als volgt opgebouwd: 
1. Begroeting en inmelden cursisten 
2. Weekbericht door docent in MCW (gemoduleerd FM), 

cursisten geven na elkaar aantal fouten door. 
3. Seinoefening per cursist, overige deelnemers schrijven mee 

 
Hierbij dus het verzoek aan de overige repeater-gebruikers om 
gedurende de les uit te wijken naar een andere repeaterfrequentie. 
 
 
VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
Hierbij de stand van zaken op 31 maart 2020.We hebben het weer behoorlijk goed gedaan. 
Speciaal met de coronacrisis. We kunnen eigenlijk de deur niet uit. Dus we kunnen gaan 
contesten, lekker alleen op de zolderkamer. Er zijn zelfs contesten bijgekomen die we lekker 
alleen kunnen (en moeten) doen. Kijk op contestkalender.nl.  
PI75AMF heeft deze maand niet meegedaan met een contest. We hebben het als afdeling 
Amersfoort goed gedaan. Alleen zijn we wel een plaats gezakt. We moeten echt ons best 
gaan doen om nog een plaats te stijgen. We zitten op ¼ van het jaar. A27-De Kanaalstreek 
staat op de eerste plaats met 517 punten; A20-Kennemerland staat met 489 punten op 
plaats twee; A42-Voone Putten staat op de derde plaats met 435 punten; A03-Amersfoort 
staat op plaats vier met 415 punten en A07-Breda staat op plaats vijf met 359 punten. 
 
Hoe zien de individuele scores eruit? 
1. De winnaar deze maand is Gerard 

(PA0PIW) met 34 punten. Hij staat 
netjes op de eerste plaats met 74 pun-
ten. Gefeliciteerd en ga vooral zo door. 

2. De tweede deze maand is Roel 
(PB0ACU) met 24 punten. Roel staat 
met 54 punten op de tweede plaats.  
Het zal dit jaar vooral tussen jullie twee 
gaan. 

3. De derde plaats is voor Maarten 
(PA3EYC) met 22 punten. Maarten is 
flink omhoog geklommen en staat met 
31 punten op plaats 6. 

4. De vierde plaats is voor Tijmen 
(PA3GRM) met 16 punten. Tijmen staat 
met 22 punten op plaats 9. 

5. De vijfde plaats is voor Jaap (PD5ISW) 
met 13 punten. Jaap, je doet het zeer 
goed als eerste Novice. Jaap staat met 
18 punten op plaats 11. 

6. Plaat zes is voor Ton (PE1BQE) met      
9 punten. Ton staat met 18 punten ook op plaats 11. 

7. Plaats zeven is voor Peter (PC3M) en Frans (PC2F) met 8 punten. Peter staat met     
28 punten op plaats 7 en Frans staat met 10 punten op plaats op  plaats 13. 

8. Plaats acht is voor Hans (PA2JWN) met 6 punten. Hans staat met 35 punten op   
plaats 4. 

9. Plaats negen is voor Lex (PA75LEX/PA1LEX) met 5 punten. Lex staat met 35 punten 
ook op plaats 4. 

 31-mrt 29-feb score 
1 PA0PIW 74 40 34
2 PB0ACU 54 30 24
3 PI75AMF 36 36 0
4 PA2JWN 35 29 6
4 PA75(1)LEX 35 30 5
6 PA3EYC 31 9 22
7 PC3M 28 20 8
8 PA0RBA 23 19 4
9 PA3GRM 22 6 16
10 NL13918 20 20 0
11 PD5ISW 18 5 13
11 PE1BQE 18 9 9
13 PC2F 10 2 8
14 PA2LO 4 1 3
15 PD1ROS 2 1 1
15 PD0DLU 2 2 0
17 PA0RSM 1 1 0
17 PA5PB 1 1 0
17 PA1LIO 1 1 0

 415 262 153 

https://www.contestkalender.nl/
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10. Plaats tien is voor Rienus (PA0RBA) met 4 punten en staat met 23 punten op plaats 8. 
11. Plaats elf is voor Gert (PA2LO) met 3 punten. Gert staat met 4 punten op plaats 14. 
12. Plaats 12 is voor Rosanno (PD1ROS) met 1 punt.  Rosanno staat met 2 punten op 

plaats 15. 
13. Plaats 13 (het ongeluksgetal) is voor Mariëtte (NL13918), Leo (PD0DLU), Eddy 

(PA0RSM), Paul (PA5PB) en Adriaan (PA1LIO) met nulpunten behaald in maart. 
Mariëtte staat met 20 punten op plaats 10, Leo staat met 2 punten op plaats 15, 
Eddy, Paul en Adriaan staan met 1 punt op plaats 17. 
 

Mochten jullie dit lezen en nog niet meedoen dan word je van harte uitgenodigd. Doe 
gewoon eens mee. Dat kan vanaf huis, je hebt er niet veel voor. Gebruik je eigen call, de 
stations-call of gebruik de speciale call PI75AMF, maak daarvoor een afspraak bij Frans 
(PC2F). Met 25 contest QSO’s hebt je al 1 punt verdient voor afdeling Amersfoort. 
Mocht je mee willen doen maar je weet niet hoe dat gaat? Stuur een mail naar 
pa3eyc(at)live.nl. 
 
Maarten (PA3EYC)  
 
 
VHF-UHF DIGITALE MODE ACTIVITEITSCONTEST  
Vanaf 1 april is er elke eerste woensdag en tweede woensdag van de maand tussen     
17.00 uur en 20.00 uur UTC een digitale mode activiteitscontest. Op de eerste woensdag 
van de maand op 144 MHz en op de tweede woensdag op 432 MHz.  
 
Doe mee! - Deelname is eenvoudig. Maak in een digitale mode op de woensdagavond een 
of meerdere verbindingen. Log deze verbindingen en stuur binnen zeven dagen het log in. 
Elke verbinding telt voor een punt en het aantal locatorvakken is een multiplier voor het 
totaal aantal verbindingen, maar nog belangrijker dan het aantal verbindingen is hebben 
van plezier en het testen van je apparatuur of antennes. 
Alle activiteit op 2m in de mode FT8 is op 144.174 MHz (dial frequency). Je kan ook ver-
bindingen maken via meteorscatter in de mode MSK144. Voor deze mode is 144.360 MHz 
de aanroep frequentie. Op 70cm is 432.174 MHz de frequentie voor FT8 activiteit. De meest 
gebruikte software is WSJT-X, MSVH, JTDX etc. 
 
Insturen van het log - Vrijwel alle software voor digitale modes heeft de mogelijkheid om 
een verbinding te loggen en naderhand dit log te exporteren in ADIF-bestandsformaat. Dit 
bestand kunt u tot zeven dagen na de contest uploaden naar de contestrobot. De 
contestrobot staat op deze webpagina. Selecteer uit de lijst de juiste contest en klik op de 
knop “uploaden”. Vul het formulier in en selecteer het geëxporteerde ADIF-bestand om te 
uploaden. Mocht het niet lukken neem dan contact op het de contestmanager. Er is altijd 
een oplossing. Op de jaarlijkse VERON VHF dag worden altijd de contestprijzen uitgereikt. 
De winnaar in de einduitslag van deze contest van elke sectie zal dan als aandenken een 
leuke gadget ontvangen. Heel veel plezier met het maken van verbindingen! 
 
Afdelingscompetitie - De Digitale Mode Activiteitscontest telt natuurlijk ook mee voor de 
afdelingscompetitie. Dus stuur het behaald resultaat ook in voor de afdelingscompetitie en 
haal wat puntjes voor de afdeling. Ben jij lid van de VERON, maar heb je nog geen toegang 
tot de afdelingscompetitie meld je dan aan en kijk op de pagina waar je de scores moet 
insturen. 
 
Bron: www.veron.nl 
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RSGB ORGANISEERT HOPE QSO PARTY 
Vanaf maandag 6 april organiseert de RSGB 6 weken de Hope QSO Party. Iedere dag        
90 minuten contact met mede amateurs in wisselende modes. Iedereen werkt iedereen,  op 
de 80-40-20-15 en 10m contest HF-banden. 
Na afloop van de contest worden deelnemers uitgenodigd voor onderling QSO op de 80 en 
40 meter band. Aanbevolen frequenties hiervoor zijn 3.710 MHz en 7.110 MHz en hoger 
indien bezet. Het tijdschema ziet er als volgt uit: 
 
Dag Tijd (UTC) Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 
Maandag 08:30 - 10:00 SSB RTTY CW SSB FT4 CW
Dinsdag 10:00 - 11:30 CW SSB RTTY CW SSB FT4
Woensdag 11:30 - 13:00 FT4 CW SSB RTTY CW SSB
Donderdag 13:00 - 14:30 SSB FT4 CW SSB RTTY CW
Vrijdag 14:30 - 16:00 CW SSB FT4 CW SSB RTTY 

 
Aanvullende informatie en details over deze activiteit zijn te vinden op: RSGB Hope QSO 
Party, en de PG7V contestkalender. 
 
 
PA0ADJ – EEN VAN DE ZEVEN AMERSFOORTSE RADIOZENDAMATEURS (22-11-1947) 

“Hallo PAoROB ik ga eindigen, want er stapt net be-       
zoek binnen.” De heer A. Derksen, een van de zeven 
Amersfoortse zendamateurs, neemt de koptelefoon af, zet 
de handmicrofoon op een tafeltje en heet ons hartelijk 
welkom in zijn “radiostation” aan de Woestijgerweg. Het 
kamertje is klein, maar de inhoud is kostbaar. Langs de 
rechterwand staan de grijsgeschilderde instrumenten, 
tezamen een zend- en ontvanginstallatie, die er wezen mag. 
De linkerwand is geheel bedekt met kleine kaarten, alle 
bevestigingen van tot stand gekomen verbindingen. 
Leusden, Deventer, New Zealand, United States, Japan, 
lezen wij . . .  
 
Grootste installatie van Amersfoort 
„Op het ogenblik zijn we nog met z’n zevenen in Amers-
foort”, vertelt de heer Derksen, “maar binnenkort is de 
achtste zendamateur in onze stad te verwachten. Hij heeft 
zojuist met goed gevolg examen gedaan en is momenteel 
druk bezig met het bouwen van zijn apparatuur.” Zijn 

blikken glijden vergenoegd over de hoge stalen gevaarten, waarop rode lampjes gloeien, 
naalden over witte schijven nerveus heen en weer trillen en een kartonnen kaartje met 
vervaarlijke letters de bezoekers waarschuwt toch vooral het koperdraad niet aan te raken. 
”Hoogspanning 1000 volt”. 
 
Zelf gebouwd 
„Zelf gebouwd”, vertelt de heer Derksen „en ik mag wel zeggen, geloof ik, dat het de 
grootste installatie is in Amersfoort. Ik denk dat er ongeveer 600 amateurs in Nederland 
zijn. Ons doel is experimenteren op radiogebied, een liefhebberij, die zoveel kennis en 
doorzettingsvermogen vereist, dat men wel hartstochtelijk radio-enthousiast moet zijn, wil 

https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020/rhqp.shtml
https://www.contestkalender.nl/hqp.php
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men bevredigende resultaten bereiken. Alleen het bouwen van een installatie vereist al, 
behalve een flinke dosis kennis, enorm veel geduld en wilskracht 
De yankees doen dat anders. Die kopen vaak de installatie compleet, zo echt op z’n 
amerikaans weet U wel. Dat noem ik geen experimenteren meer. Ja, het is telkens weer 
een sensatie verbinding te hebben met iemand, die daar op zijn kamertje, misschien 
honderden of duizenden kilometers ver weg, zit te zoeken naar een Hollander, een Jap of 
een Brit, die in de lucht is. 
 
Belangrijk werk 
“Ja en als je dan zo aan je, toch betrekkelijk moderne toestellen zit te werken denk je 
nauwelijks aan de pioniers. En toch hebben die eerste zendamateurs ontzaglijk veel en 
belangrijk werk voor het radio verkeer gedaan. Weet U wel dat het eerste radiocontact over 
de Atlantische Oceaan door een Amerikaans amateur is gelegd? Dat was in 1920. Hij kwam 
toen in verbinding met een Frans amateur. Wat zijn we nu al een heel stuk verder.” De 
Veron – Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland – waarvan alle 
amateurs in ons land deel uitmaken werd in October ’45 opgericht. Voor de Duitsers ons het 
werken onmogelijk maakten waren ze verenigd in de Nederlandse Vereniging van 
Internationaal Radio-amateurisme. Ik zelf zend eerst sinds Maart van dit jaar, hoewel ik al 
veel langer, eigenlijk van mijn jeugd af, in alles wat met radio te maken heeft mijn neus heb 
gestoken. Ik ben trouwens radio-technicus bij de P.C J.-zender in Huizen. U ziet, mijn werk 
is tevens m’n hobby. 
 
80 meterband 
“Kijk,” ze vervolgt hij, “ik ga nu werken op de 80 meterband. Amateurs gebruiken verder 
nog de 20 meterband voor Europa en de 10 meterband voor wereldverkeer. Wat op het 
toestel in Uw huiskamer hoogstens een centimeter lang is, is hier wel twee decimeter, ziet U 
wel. Inderdaad, we zien het. Maar het geluid, dat zulk een gedifferentieerde band 
produceert, is even erg, zo niet erger, als het gekraak, gebrul en geloei in de huiskamer.” 
De heer Derksen controleert de toestellen, draait aan een paar knoppen en onderzoekt of de 
antenne hem niet in de steek laat. De rode lampen flikkeren als geheimzinnige, dreigende 
ogen. Uit de luidspreker van het ontvangtoestel voor het raam dreunen de stemmen van 
twee Amersfoortse amateurs die samen een praatje maken alsof ze gezellig in de huiskamer 
een kopje thee zaten te drinken ”. . . en daar kwam me een regenbui zeg. Ik maakte dat ik 
binnenkwam . . .” Onze gastheer zoekt verder. Een Engelsman met een Zwitser: “. . . I 
really do hope we sall meet again . . .”. 
 
Engels voertaal 
QSL – “Geef mij bevestiging van ontvangst”. Dit is de kaart welke de heer Derksen hiervoor 
gebruikt. 
„Engels is de voertaal in de lucht”, lacht de heer Derksen. En dus moest ik het ook leren. 
Alles wat ik er van weet heb ik van de zender opgestoken. 
Tjonge, wat is er een Q.R.M. vanavond. Sorry, dat begrijpt U niet. In de radiowereld 
gebruiken we natuurlijk veel codes: Q.R.O. betekent bijvoorbeeld: „Hoe ontvangt U mij”. 
Q.S.L. is: ,,Geef mij bevestiging van ontvangst”. Dat verzoek heb ik zelf ook al honderden 
keren gedaan. Daar aan de muur ziet U het resultaat. Maar we zullen het eens gaan 
proberen. 
De zender wordt ingeschakeld: “Algemene oproep, algemene oproep, hier de zender 
P.A.o.A.D.J. te Amersfoort met een speciale uitzending voor de pers.” Minutenlang slingert 
de „omroeper” zijn boodschap door de lucht. Naar Leusden, naar Deventer, België, 
Engeland, Zwitserland en Amerika. Over bijna de ganse wereld klinkt op dit ogenblik deze 
stem uit Holland, hier duidelijk en ginds misschien nauwelijks verstaanbaar. 
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Dan wordt van zender naar ontvanger overgeschakeld. Zou iemand zich melden? Weer 
braakt het toestel brokstukken van gesprekken: gelach. Hello old boy. Daar komen ze met 
de thee binnen, dus neem ik voorlopig afscheid van je. I went to Birmingham. Ik heb me 
een aap gelachen. I do not know . . . 
 
Contact 
Plotseling herkennen we samen – de bezoeker met een kreet van verrassing vanwege het 
onbekende en de “operator” met het gezicht van de man met ervaring – Engelse zinnen, 
gesproken met een Duits accent dwars door 
een geraas en een gedonder, dat je door 
merg en been gaat. Onverstaanbaar zijn ze 
haast, maar telkens keert er in terug: A.D.J 
. . . A.D.J . . . Verder komen we helaas niet 
en voor vanavond moeten we de man –  
een Zwitser fluistert de heer Derksen me  
toe – laten schieten. Maar de band wordt 
verder afgezocht en daar meldt zich, veel 
duidelijker, een Nederlander, een Deven-
tenaar, P.A.o.O.C.M. die vertelt wat malheur 
te hebben met zijn spullen. Over en weer 
worden rapporten uitgebracht en dan wordt 
de vraag gesteld, wat dat is met die uitzending voor de pers. De heer Derksen legt hem uit 
dat “Het Dagblad voor Amersfoort” hem interviewt over het zendamateurisme. P.A.o.O.C.M. 
weet er ook heel wat van te zeggen en al heeft onze Amersfoorter dat alles al verteld, we 
laten hem praten. Want juist door zulk enthousiasme wordt deze kostbare, maar nuttige 
liefhebberij, gedragen. 
 
Bron: Dagblad van Amersfoort - 22 november 1947 
 
 
ATSAMF PROJECT 
Rick (PA5NN) meldt dat de bouwactiviteiten noodgedwongen zijn gestopt. In het najaar 
gaat de bouw weer op volle kracht verder.  
 
 
QSL-KAARTEN 
Door de sluiting van het QSL Bureau zijn er tot nader bericht geen nieuwe QSL kaarten. Kijk 
op de website van Peter (NL1557) voor het laatste nieuws: http://www.nl5557.nl. 
 
 
VAM-NIEUWS 
Ook voor de VAM geldt dat er gedurende de corona epidemie geen bijeenkomsten zijn. 
Wel is er een VAM Whatsapp groep waar u zich voor kunt aanmelden via Edwin (PA1EDL) 
e.delooze@xs4all.nl. Zie voor info over vakanties en activiteiten onze website. 
 
 
    

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.  

    

https://a03.veron.nl/
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