
 

 

 1/8 

 nniieeuuwwssfflliittss 
 VERON Amersfoort (a03) - nummer 210 – december 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 210 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 
       
VAN DE VOORZITTER 
Beste afdelingsleden na 9 maanden Corona is het eind nog niet inzicht. Uitzicht op  
een werkend vaccin is er wel, maar wat 2021 ons zal gaan brengen is nog onduidelijk. 
Inmiddels zullen bij veel amateurs de shacks opgeruimd en zelfbouwprojecten zijn 
opgepakt. Het verplicht thuis zitten had ook voordelen al voelt dat inmiddels misschien niet 
meer zo. Zangeres Davina Michelle had in 2018 een hit met “Duurt te Lang”, nou dat kan je 
wel zeggen. 
Het fysiek in ontmoetingscentrum De Herberg bij elkaar komen was voor het laatst alweer 
in september. Helaas is de traditionele verkoping in november niet doorgegaan en is er dit 
jaar geen Kerstbijeenkomst in december.  Eind november hebben we de uitgestelde Huis-
houdelijke Vergadering van maart via Zoom digitaal met een aantal leden gedaan. De 
techniek ging goed, maar het blijft wel onwennig zo via het beeldscherm vergaderen. Ik  
was blij verrast dat vanuit de deelnemers er spontaan mensen zich aanmelden als reserve 
lid van de kascontrole commissie (Roel (PB0ACU)) en als bestuurslid (Peter (PC3M)). Met 
Peter is het bestuur weer compleet en kunnen wij weer activiteiten gaan plannen.  
Het 75-jarig jubileum van onze in 1945 opgerichte afdeling hebben we niet goed kunnen 
vieren met elkaar. Gelukkig heeft Evert (PA3AYQ) aan het begin van de corona crisis een 
wekelijkse ronde onder de jubileum call PI75AMF op de zondagavond opgestart. Op deze 
manier bleven amateurs met elkaar in contact via de 2m repeater PI3AMF. Ik ben hem daar 
heel erkentelijk voor.  
Waar mogelijk zullen we in 2021 het 75-jarig jubileum passend met elkaar gaan vieren.  
Ik wens een ieder uit het diepst van mijn hart fijne Kerstdagen en een goed uiteinde. Deze 
zal dit jaar ook anders zijn dan andere jaren zonder de hele familie bijeen en zonder 
vuurwerk. Maar zodra het kan gaan wij weer bijeenkomen op de clubavonden in 
ontmoetingscentrum De Herberg. Tot die tijd blijf gezond!  
 
Namens het bestuur van de VERON Amersfoort (a03), VZ Frans de Bles (PC2F) 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMST 
December – Vrijdag 11 december gaat de kerstbijeenkomst in verband met het corona-
virus niet door.  
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Januari - nieuwjaarsreceptie, eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen  
Vrijdag 8 januari is er via ZOOM 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. De voorstellen moeten voor 1 januari zijn 
ingediend bij de secretaris. Zijn er dus zaken waarvoor je aandacht wilt vragen tijdens de 
VR, dan is dit de uitgelezen kans om van je te laten horen! Je kan je aanmelden voor deze 
bijeenkomst via het speciale contactformulier op onze site. 
 
 
VERSLAG ONLINE HUISHOUDELIJKE VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 

Op vrijdag 27 november hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse 
Huishoudelijke Vergadering. Vanwege corona dit keer niet fysiek in 
ontmoetingscentrum De Herberg, maar digitaal via Zoom. Bijna twintig 
afdelingsleden hadden zich aangemeld voor de eerste online A03-
bijeenkomst. Na een korte uitleg over de regels opende de voorzitter  
de vergadering.  
Vanwege het feit dat er pas zo laat in het jaar vergaderd kon worden, 

zijn een aantal agendapunten komen te vervallen en/of worden behandeld tijdens de 
Huishoudelijke Vergadering in maart 2021. 
Het bestuur nam met de aanwezige leden de diverse verslagen over 2019 door, welke allen 
werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
Aftredend en herkiesbaar waren Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Beide bestuurs-
leden zijn herkozen. Met het vertrek van Casper (PA1CJ) was ook nog een positie vrij-
gekomen binnen het bestuur. Tijdens de vergadering meldde Peter (PC3M) zich hiervoor, 
waardoor het bestuur nu weer op sterkte is. 
Aan de leden was gevraagd om vooraf vragen t.b.v. de rondvraag aan te leveren. In 
interactieve vorm zijn deze vragen behandeld tijdens de vergadering. Ook voor spontane 
vragen was er voldoende tijd. De onderlinge communicatie tussen de diverse deelnemers 
was ook mogelijk met beeld, geluid en chat. Velen hadden elkaar langere tijd niet gezien of 
gesproken en na het afronden van de formele vergadering rond 22:00 uur bleef het daarom 
nog mogelijk een tijdje gezellig samen online te zijn.  
Geen technische problemen, positieve feedback . . . een geslaagd evenement! 
 
 
BESTUURSLID PETER MATLUNG (PC3M) STELT ZICH VOOR 
Sinds 27 november is Peter Matlung (PC3M) bestuurslid van de afdeling Amersfoort. 
Hieronder stelt Peter zich verder voor. 
 

Mijn interesse in onze radio hobby is breed, zoals uit het onder-
staande zal blijken. De meeste amateurs kennen mij van het 
contesten bij PI4AMF, PI4RCB of onder mijn eigen call PC3M. Nu  
ben ik bijvoorbeeld met de CQWW van november bezig en schrijf ik 
dit stukje in de pauze. 
Ik ben begonnen met de call PE1PED en toen heb ik tropo en aurora 
op met name de 2m ontdekt. Ik was ook actief op 70cm maar het  
HF gebeuren prikkelde behoorlijk en destijds moesten we bij Koos 
(PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) op bezoek om dat gepiep een beetje 

tussen de oren te krijgen. Met veel moeite is het uiteindelijk gelukt en was PA3HHE 
geboren.  
Op VHF niet echt een fijne call, maar ik kwam erachter dat mijn trouwdatum was gecodeerd 
in deze call dus dat vond ik eigenlijk best grappig zo’n geheugensteuntje. Uiteindelijk was ik 
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het toch zat om de H’s en E continu te corrigeren. Dus maar een call aangevraagd die lekker 
gaat in CW. Dat werd PC3M en ondertussen ben ik daar aardig mee aan het contesten. 
Zelfbouw vind ik ook erg leuk dus het nodige is geknutseld om wat zaken uit te proberen  
of te meten. Ik ben druk geweest met SDR, meetapparatuur en versterkers. Hoewel  
dat laatste vind ik toch wel het lastigst. Met name vanwege efficiëntie, harmonische en 
afstemming. 
Afgelopen vakantie in Tsjechië heb ik voor 2m een zogenaamde PVC-beam gebouwd die 
naast de HF dipool in de aluminium mast (9m) hing. Ging best aardig en zowaar ook in 
meteorscatter in Nl gehoord. 
Ik zou nog wel eens zelf een EME-station willen bouwen, na de ervaring met de schotel in 
Dwingeloo (70cm, 23cm, 13cm) ben ik eigenlijk wel een beetje verkocht. Dus nu ben ik 
bezig met het ombouwen van mijn ‘good old’ Icom IC-820H om het juiste vermogen te 
leveren voor mijn 23 en 13 cm transverters. Om de juiste insturing te krijgen ben ik nog  
op een ontwerpje aan het broeden om 2m en 70cm tot circa 2 Watt te versterken. 
Ook hoop ik nog MMDVM hotspot te realiseren, maar daar zijn nog wat onderdelen 
onderweg. Zoals zo velen veel ideeën waar ik rustig de tijd voor neem. 
Ten aanzien van onze afdeling vond ik het tijd om ook een bijdrage te leveren. Hoe deze 
wordt vormgegeven zal ik samen met het bestuur bespreken.  
Naast de VERON zit ik ook in het bestuur van VVZA (facilitaire zaken) en ben ik voorzitter 
van Stichting Sociaal Fonds en het Safety Security Platform. 
Mijn motto is plezier maken en ik hoop dat we met zijn allen na dat Corona gedoe weer 
leuke tijden tegemoet gaan. 
 
 
VERSLAG VAN 39E RONDE VAN AMERSFOORT 

Op 6 december 2020 kon je deelnemen aan de 39e Ronde van Amersfoort. 
Rondeleider Evert (PA3AYQ) heeft iedere week weer interessante onderwerpen 
te bespreken. Dit keer waren er vijftien deelnemers uit de regio, het is goed 

om zo met elkaar in contact te blijven via de radio. Je hoort en leert nog eens wat bij over 
onze radiohobby. 
Dit keer kwam de digitale techniek aan bod met nullen en enen, de ASCII-tabel 
en de digitale bouwblokken: AND, NAND, OR en NOR. 
Voor de puzzelaars onder ons ook een opgave: Teken een digitale schakeling 
met deze bouwblokken waarbij je met twee schakelaars, drie lampen afzonderlijk aan en  
uit kan schakelen. Oplossingen mogen deze week in de ronde worden verteld, maar ant-
woorden via mail mag ook naar pa3ayq@veron.nl. 
Wil je eerst nog even teruglezen hoe het ook alweer zat met die digitale poorten dan geeft 
David’s Wiskunde Website hier een goede uitleg over. 

Zondag 13 december is dus alweer de 40e editie, je bent van harte uit-
genodigd om je via de 2m repeater op 145.625 MHz in te melden en mee  
te praten. 

 
 
VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
Er zijn deze maand enkele interessante contesten geweest en dat is goed te zien. Hadden 
we vorige maand 213 punten wat al goed was, deze maand deden we er nog een stapje 
bovenop. 325 punten hebben we erbij gehaald. Proficiat. We hebben nu de laatste maand 
waarin we nog iets doen kunnen. Dus laten we nog even ons best doen. 
De clubcalls, PI75AMF, PI4RCB en PI4AMF/p hebben deze maand niet meegedaan. Daar kan 
ik dus niets over melden.  
We hebben het als afdeling Amersfoort zeer goed gedaan deze maand. Echter, we staan 

http://www.davdata.nl/digit1.html
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nog op plaats 4. We lopen deze maand flink uit op Waterland. Echter, we staan nog  
37 punten achter op Voorne Putten. Deze maand zijn we slechts 13 punten ingelopen.  
Dus we zullen wel op plaats 4 blijven, maar we hebben de halve maand december nog. 
De stand is nu: A27-De Kanaalstreek staan met 2240 punten op plaats één; A20-
Kennemerland staat met 1787 punten op plaats twee; A42-Voone Putten staat op de  
derde plaats met 1669 punten; A03-Amersfoort staat op plaats vier met 1632 punten  
en A56-Waterland staat op plaats vijf met 1405 punten. 
 
Hoe zien de individuele scores er uit? 
1. De winnaar deze maand is Peter (PC3M) 

met maar liefst 65 punten, proficiat. 
Peter staat met 135 punten op plaats 3. 
Bij Klaas contesten brengt wel wat. Ga 
vooral in december zo door. 

2. De nummer twee deze maand is Hans 
(PA2JWN) met 37 punten. Ook Hans 
doet het hartstikke goed en staat met   
88 punten op plaats 6. 

3. De derde plaats deze maand is voor 
Gerard (PA0PIW), Roel (PB0ACU) en Ton 
(PE1BQE) met elk 36 punten. Gerard 
staat met 247 punten op de eerste 
plaats. Roel staat met 244 punten op 
plaats 2 en Ton staat met 135 punten op 
plaats 3. Prima gedaan mannen, jullie 
hebben bij elkaar meer als 100 punten. 

4. De vierde plaats deze maand is voor Gert 
(PA2LO) met 24 punten. Gert staat met        
59 punten op plaats 12. 

5. De vijfde plaats deze maand is voor 
Frans (PC2F) met 22 punten. Frans staat 
met 72 punten op plaats 10. 

6. De zesde plaats deze maand is voor 
Klaas (PC2K) met 16 punten. Klaas staat 
met 77 punten op plaats 8. 

7. De zevende plaats deze maand is voor Rienus (PA0RBA) met 15 punten. Rienus staat 
met 79 punten op plaats 7. 

8. De achtste plaats deze maand is voor Maarten (PA3EYC) met 12 punten. Maarten staat 
met 74 punten op plaats 9. 

9. De negende plaats deze maand is voor Lex (PA75LEX / PA1LEX) met 10 punten. Lex 
staat met 129 punten op plaats 5. 

10. De tiende plaats deze maand is voor Adriaan (PA1LIO) met 9 punten. Adriaan staat met 
13 punten op plaats 19. Je doet weer lekker mee Adriaan! 

11. De elfde plaats deze maand is voor Jaap (PD5ISW) met 6 punten. Jaap je bent de beste 
novice amateur en staat met 64 punten op plaats 11. 

12. De twaalfde plaats is voor Eddy (PA0RSM) met 1 punt, Eddy staat op plaats 22 met       
3 punten. 

13. De laatste plaats is voor Tijmen (PA3GRM), Mariëtte (NL13918), Ron (PA3DAM), Bert 
(PD0GP), Rosanno (PD1ROS), Leo (PD0DLU), Paul (PA5PB) allen met 0 punten. Tijmen 
staat met 45 punten op plaats 14, Mariëtte en Ron staan met 20 punten op plaats 17, 
Bert staat met 6 punten op plaats 20, Rosanno staat met 5 punten op plaats 21, Leo 

 30-nov 31-okt score 
1 PA0PIW 247 211 36 
2 PB0ACU 244 208 36 
3 PE1BQE 135 99 36 
3 PC3M 135 70 65 
5 PA75(1)LEX 129 119 10 
6 PA2JWN 88 51 37 
7 PA0RBA 79 64 15 
8 PC2K 77 61 16 
9 PA3EYC 74 62 12 
10 PC2F 72 50 22 
11 PD5ISW 64 58 6 
12 PA2LO 59 35 24 
13 PI4RCB 53 53 0 
14 PA3GRM 45 45 0 
15 PI75AMF 36 36 0 
16 PI4AMF/p 25 25 0 
17 NL13918 20 20 0 
17 PA3DAM 20 20 0 
19 PA1LIO 13 4 9 
20 PD0GP 6 6 0 
21 PD1ROS 5 5 0 
22 PA0RSM 3 2 1 
23 PD0DLU 2 2 0 
24 PA5PB 1 1 0 

 1632 1307 325 



 

 5/7 

staat met 2 punten op plaats 23 en de hekkensluiter op plaats 24 is Paul met 1 punt.  
 

Dames en heren we hebben tot 18 december om de score door te geven. We staan eind 
november 37 punten achter op Voorne Putten. Dus we hebben nog enkele weekenden. Kijk 
op https://afdelingscompetitie.veron.nl/ om de actuele stand te zien. 
Als je het niet thuis kan vanwege antenne problemen neem dan contact op met Klaas 
(PC2K). Klaas heeft een groot station in Bunschoten waar afgelopen weekeinde ook enkele 
leden van onze vereniging zaten. Daar kan je, heel makkelijk, ook punten behalen. 
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. Gebruik je eigen call, 
de stationscall of gebruik de speciale call PI75AMF (of PI4AMF, maak daarvoor een afspraak 
bij Frans (PC2F)) of PI4RCB. 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 dan een mail 
naar pa3eyc(at)live.nl. 
 
Maarten (PA3EYC)  
 
 
PI4AMF WINT GLANSRIJK SSB VELDDAG 2020 

In het Electron van december is de uitslag van de SSB Velddag 
2020 gepubliceerd. “De crew van PI4AMF wist qua score glansrijk 
bovenaan de lijst te komen,” schrijft de redacteur jubelend. En ja, 
met 1.147 QSO’s en 378.375 punten heeft de schrijver daarin 
helemaal gelijk. Dat hebben Maarten (PA3EYC), Peter (PC3M), 
Tijmen (PA3GRM) en Gert (PA2LO) toch maar weer mooi geflikt, 
denk je dan. 
Alleen was “de lijst” dit jaar wel heel erg kort: het was dit jaar een 
bijzondere velddag door de beperkingen die verband hielden met 
COVID-19.  
In de klasse waarin PI4AMF meedoet, de Multi-Operator, Single 
Transmitter (MOST) was PI4AMF zelfs de enige deelnemer. 
Datzelfde geldt voor PI4D die met 12 operators in de Multi-

Operator, Multi Transmitter meedeed. Zij maakten 480 QSO’s en behaalde 106.645 punten. 
In de klasse Single Operator deden maar twee OM’s mee: PE1OKY en PA1FJ. In de QRP-
klasse was alleen PA1DI actief. 
“Glansrijk” winnen in een wedstrijd zonder concurrenten krijgt op die manier toch minder 
glans. En toch mogen we trots zijn: de afgelopen jaren maakten we tijdens de SSB Velddag 
niet zoveel QSO’s als in dit jaar. En dat terwijl er dus duidelijk minder activiteit was. 
Uiteraard hopen we dat komend jaar weer echt gestreden kan worden om het felbegeerde 
handgeschreven certificaat die de winnaars van de Velddag ontvangen.  
Meer lezen over de SSB Velddag doe je in het decembernummer van Electron 2020 op 
pagina 590-591. 
 
Gert (PA2LO) 
 
 
VERON GOUDEN SPELD VOOR JAN TUITHOF (PD0RDQ) 
Op donderdag 5 november werd ons afdelingslid Jan Tuithof (PD0RDQ) aangenaam verrast 
door een delegatie van het Hoofdbestuur van de VERON die bij hem aanbelde. 
De dag daarvoor had Jan al een telefoontje gehad of hij de volgende dag thuis was, want 
men wilde nog even iets nabespreken vanuit de Evenementen Commissie, Jan was daar 
jarenlang lid van geweest, dus dat klonk niet vreemd. 
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Echter na binnenkomst van beide heren ging het gesprek 
een heel andere kant op. De voorzitter de heer René Plug 
(PA3ECL) bijgestaan door de heer Jan van de Westelaken 
(PE1MQL) kwamen namelijk Jan de “VERON Gouden Speld” 
overhandigen als dank voor zijn inzet voor de VERON 
Evenementen Commissie. 
Jan heeft gedurende zo’n twee decennia het transport van 
de VERON-stand verzorgd. Op vele evenementen, zoals de 
Dag voor de RadioAmateur, het VERON Pinksterkamp, de 

Bossche Vlooienmarkt (Rosmalen), het Noordelijk Amateurtreffen en vele andere kleine 
evenementen verzorgde Jan trouw de opbouw en presentatie van de VERON-stand. 
Het onderhoud en reparaties werden door Jan vakkundig uitgevoerd, alsmede van de 
aanhangwagens, deze waren altijd in onberispelijke staat. 
Ook alle ondersteunende werkzaamheden tijdens de evenementen werden door Jan op 
uitstekende wijze gedaan. Het totale beheer was deze vele jaren bij hem in zeer goede 
handen!!! 
Voor al deze inspanningen ontving hij de zeer verdiende “VERON Gouden Speld”. 
Jan wij wensen je oprecht geluk met deze mooie onderscheiding en we hopen dat je deze 
“VERON Gouden Speld” met ere nog vele jaren met trots mag dragen. 
 
Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (a03), 
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) Sportel 

Foto: René Plug, voorzitter a.i. VERON Evenementen Commissie 
 
 
VERSLAG VAN DE VERON EVENEMENTEN COMMISSIE 
Jan Tuithof (PD0RDQ) krijgt VERON Gouden Speld 
 

Als er een voor een VERON Gouden Speld in aanmerking 
komt dan is het Jan Tuithof (PD0RDQ) die hem toekomt. 
Jan lid van de Evenementen Commissie heeft de afgelopen 
twintig jaar met de oude loodzware VERON-stand, 
aanhanger en bijbehorende inhoud, folders, verlichting, 
aanwijsborden, trapje, tv-schermen en verlengsnoeren door 
het land gereden en overal de stand opgebouwd en na ieder 
evenement weer afgebroken. Omdat het toch wel een 
complexe constructie is, was het telkens weer een 

tijdrovende bezigheid om de stand, de stand te laten zijn. Het woord puzzel past hier beter 
bij. Engels prototype? – waarschijnlijk niet. 
Jan hield er na het evenement een strikte inpak instructie op na. Dat was maar goed ook, 
want na twintig jaar intensief gebruik zag de stand er altijd nog spic en span uit. Daar 
zorgde hij voor. Jan heeft gedurende die twintig jaar behalve op de Dag van de 
RadioAmateur en de Radiomarkt in Rosmalen ook het VPK en JOTA bezocht. Ook afdelingen 
hebben een beroep gedaan op de inzet van Jan met zijn 
aanhanger en stand. Beschouw het als een trio, want het 
een kon niet zonder het andere. 
Op een gegeven moment speelt ouderdom op, niet alleen 
van de stand en werd in overleg met Jan besloten om te 
stoppen met zijn activiteiten. Om deze periode niet zomaar 
als gesloten boek te beschouwen was het de reden voor  
het hoofdbestuur om Jan de VERON Gouden Speld toe te 
kennen.  
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Op 29 oktober jongstleden trokken Jan (PE1MQL) en René (PA3ECL) als vertegenwoordigers 
van de Evenementen Commissie naar Amersfoort. Doormiddel van een smoes wisten wij 
ons zelf bij Jan weten uit te nodigen. Niets vermoedend kwam na de koffie de aap uit de 
mouw en heeft René onder voorlezing van de overweging namens het hoofdbestuur de 
welverdiende VERON Gouden Speld aan Jan uitgereikt. In verband met Covid-19 werd het 
eremetaal door de XYL van Jan op de borst gespeld en als dank daarvoor ontving zij een 
mooie bos bloemen. Jan was zeer onder de indruk van deze erkenning voor het vele werk 
dat hij de afgelopen twintig jaar voor de VERON heeft gedaan. Deze VERON Gouden Speld 
zal hij ongetwijfeld koesteren en bij het eerstvolgende evenement zeker trots dragen. Jan 
het is je gegund en hebt de VERON Gouden Speld meer dan verdiend! 
 
René Plug, voorzitter a.i. VERON Evenementen Commissie 
 
 
EDDY (PA0RSM) VERTELT... 
Eddy is in het kader van 75 jaar VERON / 75 VERON Amersfoort bezig met de geschiedenis 
van onze afdeling een gezicht te geven. Op onze homepage zijn recent weer de volgende 
artikeltjes verschenen: “Drieluik – terugkijken met Eddy Krijger (PA0RSM)” en “Omkijken 
met Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV) Sportel”. In deze nieuwsflits is helaas niet genoeg 
ruimte om deze op te nemen. Deze kan je terugvinden in onze bibliotheek, hier kan je ook 
een uitgebreide lijst van video’s vinden die in de afgelopen jaren zijn geplaatst op YouTube. 
 
 
FOTO'S VAN DE JOTA VAN 1977 BIJ DE SCOUTING CAY-NOYA AMERSFOORT 
Van Chris v.d. Berg (PA3CRX) heeft het archief van de afdeling een serie foto’s ontvangen 
van de opbouw van de antennes voor de JOTA bij de Scouting Cay-Noya Amersfoort. Hij 
vertelt hierbij:  

“Misschien herken je de kinderboerderij de Vosheuvel aan de Heiligen-
bergerweg in Amersfoort, daar waren o.a. de gebouwen van de groep.  
Het zijn best veel foto's en er moeten er meer zijn uit deze reeks (van  
de zendamateurs en scouts zelf) maar die zijn ongetwijfeld weggegeven. 
Misschien dat de negatieven nog eens boven water komen. 
Het was de eerste keer dat daar de JOTA werd gehouden en op mijn 17de 
jaar door mij georganiseerd. De verantwoordelijke zendamateur was Jan 
van Essen. De call waaronder het station werkte was PA0SNE/J. 
Log en QSL-kaarten zijn allen verloren gegaan bij een brand, jaren later.” 

Deze foto’s vind je <hier> samen met een verslag uit ’t Geruis van december 1977. 
 
 
QSL-KAARTEN 
Na telefonisch overleg met Peter (NL5557) kunnen QSL-kaarten bij hem thuis worden 
opgehaald. Kaarten voor verzending mogen de komende maanden bij hem in de 
brievenbus. Bij grote hoeveelheden a.u.b. eerst even bellen (06-13384190) of hij thuis is. 
 
            

HET BESTUUR VERON AMERSFOORT (a03) WENST EEN IEDER 
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 

     
Heb je een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website  
stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kan je ook gebruiken als  
je de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen of een nieuw emailadres  
hebt.   

https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/jota_cay-noya_groep_1977/index.html
https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
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