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 nniieeuuwwssfflliittss  
  VERON Amersfoort (a03) - nummer 218 – oktober 2021 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beste amateur, 
 

Hierbij Nieuwsflits 218 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 8 oktober en 
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 

 

 
AFDELINGSBIJEENKOMST     
Oktober  – lezing door Tijmen (PA0GRM)  

Op vrijdag 8 oktober geeft Tijmen de Jong (PA3GRM) een presentatie over de remote 
oplossing, zoals hij die gebruikt voor zijn Elecraft K3, PA, antenne en rotor. Bij binnenkomst 
wordt om jouw coronatoegangsbewijs gevraagd. 

 
November - verkoping van courante radio-amateurspullen 
Vrijdag 12 november is er een verkoping van courante radio-amateurspullen. Je kunt dus 

vast beginnen om jouw shack of hobbyruimte op te ruimen en spullen die je niet meer 
gebruikt (en waarvan je denkt dat een andere amateur het nog kan gebruiken) uit te 
zoeken en mee te nemen naar deze avond. 

 
 
WEKELIJKSE A03-RONDE OP PI3AMF 

Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF vanaf  
20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz. Zijn er berichten of heb je nieuws wat 
je wilt delen dan kan je dat natuurlijk zelf inbrengen of dit sturen via een mailtje naar Evert 

via pa0ayq@veron.nl. 
 
 

AFDELINGS BBQ 2021 
Vrijdag 10 september jl. hield afdeling Amersfoort haar nazomerbarbecue, 
de eerste echte fysieke bijeenkomst na 1,5 jaar beperkingen vanwege 

corona. Ongeveer 30 afdelingsleden en partners bezochten het evenement 
bij Radio Club Bunschoten. Het was een gezellig en actief gebeuren rondom 
de gasbranders en de statafels. Zoals ieder jaar stond er een grote party-

tent waar men beschermd tegen wind en regen ook zittend kon genieten 
van het lekkere eten en drinken. De weergoden waren ons redelijk goed 
gezind met slechts een enkel buitje bij een aangename temperatuur. 

Tijdens de happening zijn ook diverse medailles, lintjes en speldjes uitgedeeld vanwege o.a. 
de afdelingscompetitie, PACC en 75 jaar VERON (vorig jaar). Tenslotte werd de winnaar van 
de QSL-kaart wedstrijd, Gert (PA2LO), door de voorzitter naar voren geroepen. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. 

https://a03.veron.nl/
mailto:pa0ayq@veron.nl
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VERON AFDELINGSCOMPETITIE 

Het lijkt erop dat we niet te veel zin meer hebben. Normaal hebben we 
eens zoveel punten in de maand. Nu hebben we slechts 129 punten. Dat is 
de reden dat we ook weer tweede staan in de afdelingscompetitie. Mannen, 

als we willen winnen dit jaar dan zullen we de laatste drie maanden flink 
ons best moeten doen. 
We hebben in totaal 1720 punten behaald. In 2020 hadden we eind 

september 1094 punten. Dus we gaan van +575 vorige maand naar +626 punten deze 
maand. Het gaat dus nog steeds erg goed, maar we staan wel tweede. 
PI4AMF/p heeft het de afgelopen periode, met de velddag contest, 22 punten behaald. 

PI4RCB en PI4AMF hebben geen punten behaald. 
De stand: A27-De Kanaalstreek staat met 1765 punten op de eerste plaats, ze hebben  
187 punten behaald; A03-Amersfoort staat op de tweede plaats met 1720 punten, we 

hebben 129 punten behaald; A56-Waterland staat op de derde plaats met 1627 punten, ze 
hebben 177 punten behaald; A42-Voorne Putten staat op plaats vier met 1531 punten, ze 
hebben 111 punten behaald; A20-Kennemerland staat op plaats vijf met 1370 punten, ze 

hebben 124 punten behaald.  
A27 en A56 hebben meer punten gehaald als ons. We moeten de laatste drie maanden nog 
flink ons best doen om de eerste plaats nog te halen. Of we moeten met de tweede plaats 

tevreden zijn. 
 
Hoe zien de individuele scores er uit? 

1. Het is weer als vanouds en de winnaar 
deze periode is wederom Frans (PC2F) 
met 32 punten. Gefeliciteerd. Frans      

je doet het heel goed en je staat met 
343 punten op de eerste plaats. 

2. De tweede plaats deze maand is voor 

Roel (PB0ACU) met 30 punten. Roel 
staat met 232 punten op plaats 2. 

3. De derde plaats deze maand is voor 

Gerard (PA0PIW) met 12 punten. Gerard 
staat met 141 punten op plaats 4. 

4. De vierde plaats deze maand is voor 

Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO) met 
8 punten. Maarten staat met 112 punten 
op plaats 5 en Gert staat met 20 punten 

op plaats 16. 
5. De vijfde plaats deze maand is voor 

Klaas (PC2K) en Hans (PA2JWN) met    

6 punten. Klaas staat met 97 punten op 
plaats 7 en Hans staat met 70 punten op 
plaats 9. 

6. De zesde plaats deze maand is voor Jaap 
(PD5ISW) met 4 punten. Jaap, je bent 
deze maand wederom de eerste novice 

amateur en je staat met 47 punten op 
plaats 13. 

7. De zevende plaats deze maand is voor 

Rienus (PA0RBA) met 1 punt. Rienus staat met 110 punten op plaats 6. 
8. De laatste plaats deze maand is voor Peter (PC3M), Lex (PA1LEX), Tijmen (PA3GRM), 

  28-sep 23-aug score 

1 PC2F 343 311 32 
2 PB0ACU 232 202 30 

3 PC3M 147 147 0 
4 PA0PIW 141 129 12 
5 PA3EYC 112 104 8 

6 PA0RBA 110 109 1 
7 PC2K 97 91 6 
8 PI4AMF/p 87 65 22 

9 PA2JWN 70 64 6 
10 PA1LEX 63 63 0 
11 PI4AMF 61 61 0 

12 PA3GRM 60 60 0 
13 PD5ISW 47 43 4 
14 PD0WVD 46 46 0 

15 PE1BQE 35 35 0 
16 PA2LO 20 12 8 
17 PA3BWK 14 14 0 

17 PA1LIO 14 14 0 
19 PA0RSM 7 7 0 
20 PI4RCB 6 6 0 

21 PA2PWM 2 2 0 
21 PA5PB 2 2 0 
21 PD0GO 2 2 0 

24 PD0GP 1 1 0 
24 NL14073 1 1 0 

  1720 1591 129 
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Willem (PD0WVD), Ton (PE1BQE), Wilco (PA3BWK), Adriaan (PA1LIO), Eddy 

(PA0RSM), Paul (PA2PWM), Paul (PA5PB), Gerard (PD0GO), Bert (PD0GP) en NL14073 
met 0 punten. Peter staat met 147 punten op plaats 3, Lex staat met 63 punten op 
plaats 10, Tijmen staat met 60 punten op plaats 12, Willem staat met 46 punten op 

plaats 14, Ton staat met 35 punten op plaats 15, Wilco en Adriaan staan met 14 pun-
ten op plaats 17, Eddy staat met 7 punten op plaats 19, Paul, Paul en Gerard staan 
met 2 punten op plaats 21 en Bert en NL14073 staan met 1 punt op plaats 24. 

 
Mannen, we zijn lekker bezig en hebben al meer punten als afgelopen jaar. Maar als we dit 
jaar willen winnen dan moeten we beter ons best doen. Laten we daar komende 2,5 maand 

voor gebruiken om weer eerste te worden. 
Als je met een leuke contest meegedaan hebt en hebt een mooie score gehaald (of niet), 
schrijf daar dan iets over op de afdelingssite. Laten we elkaar zo lekker aan de gang 

houden. 
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 via Klaas (PC2K)). Gebruik hierbij je eigen call of 
PI4AMF (maak daarvoor een afspraak met Frans (PC2F)). Met 25 contest QSO’s heb je al    
1 punt verdiend 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) 

 
  
HF-ACTIVITEIT VANUIT LUXEMBURG 

Van 12 tot 19 oktober zijn Gerard (PA0PIW), Gert 
(PA2LO), Maarten (PA3EYC), Tijmen (PA3GRM) en 
Hans (PE1KWH) actief vanuit Luxemburg. Zij doen   

dit vanuit de omgeving van de stad Clervaux, in      
het noorden van het groothertogdom. Activiteit zal 
plaatsvinden op alle HF banden in zowel CW, phone 

als digitale modes. De OM’s maken gebruik van een 
Hexbeam voor de banden 6-20 meter, een windom 
voor 30 en 60 meter en een verlengde FD-5 voor 40, 

80 en 160 meter. Regelmatig zullen er 3 stations tegelijkertijd actief zijn. 
Tijdens het verblijf zullen er, als het weer het toestaat, ook enige Flora en Fauna-activiteiten 
plaatsvinden. Dit kunnen parken in LX én in ON-land zijn. Deze activiteiten worden op de 

dag zelf aangekondigd in de agenda op de website van de WWFF en zijn herkenbaar door-
dat de operators achter hun roepnaam ‘/portable’ aangeven. 
Uiteraard hopen de OM’s in hun log (ook) weer veel amateurs uit de regio te zetten. 

Iedereen in het log ontvangt automatisch een QSL via het DQB, het toezenden van een 
kaart is niet nodig. Contacten worden ook bevestigd via LotW en Clublog. 
 

 
PI4AMF(/P) WINT OPNIEUW CW VELDDAG CONTEST 
Opnieuw mag PI4AMF zich winnaar noemen van de CW Velddag Contest. Volgens de 

contestmanager was in 2021 de deelname aan de velddag door Covid minder dan normaal, 
maar is aan de ingezonden logs te zien dat er met plezier aan de velddag is deelgenomen. 
Dat laatste geldt zeker ook voor A03 zoals te lezen is in het verslag van de activiteit.  

Binnen de klasse waarin PI4AMF meedeed (Multi Operator Single Transceiver) maakte de 
crew 976 QSO meer dan …euh… iedereen die niet meedeed. Met twee vingers in de neus 

https://wwff.co/
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werd ook in 2021 dus opnieuw het felbegeerde handgeschreven certificaat verdiend. 

De velddag contest is voor de crew van PI4AMF niet alleen een sociaal gebeuren, maar 
vooral ook een goede oefening in het snel kunnen neerzetten van een zo goed mogelijk 
werkend tijdelijk station. De ervaring die wordt opgedaan tijdens de velddagen wordt 

meegenomen in andere activiteiten, zoals recentelijk nog de IOTA-contest en binnenkort 
weer een activiteit in Luxemburg. Maarten (PA3EYC): “Ieder velddag leren we weer nieuwe 
dingen en bedenken we hoe het de volgende keer beter kan. Dat én de onderlinge gezellig-

heid maakt deelname aan de velddag zeer waardevol.” 
 
 

SSB VELDDAG 2021: NAZOMERS GENIETEN! 
Tijdens het weekend van 4 en 5 september was het genieten in de 
Arkemheense polder: wat een heerlijk velddag weer! Al vroeg op de 

dag zorgden Maarten (PA3EYC) en Gerard (PA0PIW) ervoor dat de 
mobiele mast in het weiland werd gezet. De HF-beam voor 10, 15 
en 20m en de dipole voor 40m werden in elkaar gezet en met hulp 

van Tijmen (PA3GRM) in de mast gehangen. Ook werd de windom 
voor 80 en 160m in de boom geworpen. Toen Peter (PC3M) en Gert 
(PA2LO) aan het begin van de middag aankwamen was er voor hen 

weinig anders te doen dan de generator warm te laten draaien, in 
het zonnetje te zitten en een broodje weg te knagen. Na een echte 
Hollandse zomer, was het bijna een straf om om 15.00 uur achter 

de set te gaan zitten. 
Tijmen startte dit keer als operator met PI4AMF/p in de Multi Operator Single Transceiver 
klasse. Gert had naast het MOST-station een eigen station opgezet, waarmee hij (met de 

roepletters PA44F) meedeed in de Single Operator klasse. Een mooie onderlinge strijd 
ontspon zich in het eerste uur om zoveel mogelijk QSO’s in het log te zetten. Mooi inzicht: 

de band die het meest open was bleek aan het eind 

van het uur niet de band te zijn waar de meeste 
QSO’s werden gewerkt. 
Zaterdagmiddag was het aanbod overigens nog niet 

heel wild, maar dat kennen we wel van velddagen. 
Meestal begint pas wat later op de avond de 
activiteit toe te nemen. Ook dit jaar was dat weer 

het geval. Daarom hadden we alle tijd om eerst te 
genieten van de uitgebreide BBQ die Henriëtte (XYL 
Maarten) voor ons had bereid. Daarna was het tijd 

om weer aan de slag te gaan. Snel naar 80m waar 
het een feest was om te werken: het log stroomde  

al snel vol. Peter, Tijmen en Gerard wisselden onderling af als operator. Zondagochtend 

rond 4 uur dook Maarten achter de set en vermaakte zich op de 160 meter. Ook daar was 
het aanbod prima. Tijmen wist daarna op 40 meter nog mooie verbindingen te maken. De 
mooiste was misschien wel met een station uit California. De OM aan de andere kant was 

verbaasd over het 9+20dB signaal dat wij als portable station uit Nederland neerzette. Tja, 
de natte grond in de polder straalt goed af, ook op 40 meter! 
 

Bezoekers 
Nadat Maarten zijn bekende gebakken eitjes had geserveerd, mochten we op zondag nog 
een aantal bezoekers verwelkomen: Klaas (PC2K) was al vroeg van de partij. Iets later 

kwam Piet (PA3EXK) uit Leusden aanwandelen. Piet is al zeker 20 jaar niet meer actief, 
maar zag bij zijn rondje vogels spotten de antennemast staan en wist: daar moet ik eens 
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even kijken. We hebben samen herinneringen 

opgehaald en het amateur-vuur een beetje aan-
gewakkerd. Het zou ons niet verbazen als Piet 
binnenkort weer op de banden te horen is! Ook  

Roel (PB0ACU) kwam op de koffie en bleef tot het 
eind van de velddag de operators ondersteunen. 
Normaal starten we meteen aan het eind van de 

velddag met de afbouw, maar dit keer hebben we 
eerst samen de start van de formule 1 bekeken. 
Terwijl de race bezig was zijn we gaan afbouwen 

om ongeveer 10 rondjes voor het einde klaar te zijn 
en dus op tijd om de finish te bekijken. Schitterend 
dat Max Verstappen er met de winst vandoor wist te gaan in Zandvoort. Of de crew van 

PI4AMF met meer dan 1.000 velddag QSO’s ook (opnieuw) een eerste plaats haalt? Dat 
weten we over een paar maanden. 
 

Gert – PA2LO 
 
 

HET QRP-WEEKEND 2021 
Het weekend van 4 en 5 september was het weer 
zover en mochten we ook dit jaar weer met een 

klein groepje komen kamperen bij ‘iemand in zijn 
achtertuin’. Doel was het uitproberen van diverse 
antennes, QSO’s maken met alleen QRP, veel 

onderling overleg, af en toe een biertje en op 
zaterdag avond een BBQ. De dagen voor het 
weekend gaf het weerbericht steeds beter weer 

aan en dat is gelukkig zo gebleven. 
Op vrijdag ging ik, kwartiermaker Rick (PA5NN), 
al om 12 uur naar ‘De Plek’. Na een inspectie van 

het terrein werd al gauw de tent opgezet met de 
bijbehorende fiber mast. Rond 4 uur kwam Dick 
(PAØMBR) erbij en na het opzetten van zijn tent 

gingen we gelijk door met zijn Spiderbeam mast, 
onder het motto: gelijk opzetten anders komt het er niet meer van. De antennes werden 
een 40m inverted-V (aankoopje van de laatste afdelingsverkoping) en een aangepaste 

Endfed die ook op 60 meter te gebruiken is, de favoriete band van Dick. Hans (PE1KWH) 
kwam ook nog even kijken maar moest ’s avonds nog weg, dus ging hij bijtijds weer naar 
huis. ‘s Avonds een bescheiden BBQ gehouden en toch wel redelijk vroeg de tent opgezocht. 

Op zaterdag ochtend meldde Hans (PE1KWH) zich weer als eerste aan de poort, bijna direct 
gevolgd door Kees (PAØCWO) met zijn nichtje Nienke (PD3NKR). Die zou diezelfde dag    
om 16.00 uur weer opgehaald worden, maar heeft toch nog een half uurtje aan de SSB 

velddagcontest mee kunnen doen. Als laatste melde Hans (PA1ALV) zich. Zijn tent was 
echter eerder opgezet dan die van Kees. ‘Het is een andere dan vorig jaar’, was het 
verweer, omdat hij eigenlijk niet zo best meer wist hoe deze tent in elkaar moest. We 

hebben Kees dan ook rustig laten puzzelen en na enige tijd was ook dat enigma opgelost. 
We hebben de dag heerlijk in de zon doorgebracht, af en toe een antenne spannen om 
vervolgens weer te meten en te luisteren. Er werden zowaar toch ook nog QSO’s gemaakt, 

voornamelijk door vrind KWH en vrindin NKR. Er werd zelfs een record gevestigd: onze Dick 
heeft op deze dag meer verbindingen gemaakt dan normaal in een heel jaar (wel vier!). 

Op de foto het Gouden Laantje, op rij: PA5NN, 

PAØMBR, PE1KWH, PAØCWO en PA1ALV. 
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De rest van de OM’s hielden het meer bij antennes ophangen, testen  

en daarna uitgebreid bespreken, al dan niet met een biertje. Om half 7 
trok ik mij terug uit ‘het strijdgewoel’ om het vuur van de BBQ aan te 
steken. Deze werd vanwege de grote hoeveelheid hooi op het veld op 

een ander veldje gehouden. Zo rond 7 uur kwamen ‘de Bouwers’ bin-
nen gedruppeld en kon al snel het vlees geschroeid worden. 
Onder het genot van een Abdijbiertje werd het een heel gezellige avond 

die we afsloten zittend in een kring rond een vuurschaal met een 
bodempje sterke drank in de hand. 
 

Best uit te houden zo! 
De volgende ochtend was een ieder toch verrassend vroeg weer 
wakker. Aan de ontbijttafel bij Dick was er, naast de koffie, voor een ieder een broodje met 

eieren en spek. Vreemd genoeg kwam de antenne bouwdrang maar moeizaam op gang. Na 
de lunch werd er wat opruimwerk verricht en dat werkte aanstekelijk. Binnen een uurtje of 
zo waren de meeste tentjes wel ingepakt. Tegen enen was Kees als eerste reisvaardig. Snel 

daarna gevolgd door de twee Hans-en. Dick moest om 14:30 klaarstaan, want de YL wilde 
wel erg graag ‘De Race’ zien. Om 15 uur was alleen mijn tentje nog aanwezig. Rond half 
vier was die ook ingepakt en naar de auto verscheept. Als kwartiermaker heb je nog wat 

extra verplichtingen. In Scandinavië heeft men de norm: “Leave No Trace’, laat niet zien  
dat je er geweest bent. Dat is ook mijn motto geworden. Dus: ruim de BBQ-plek op zoals 
het was. Hark al het hooi weer terug, loop rond en pak elk stukje papier en plastic op (niet 

dat er wat lag, want de OM’s deden dat zelf al automatisch). Toen ik net van plan was om 
weg te gaan, verscheen ‘De Kasteelheer’. Samen nog rond gelopen, een laatste biertje ge-
dronken (water voor mij) en tegen 5 uur reed ik naar huis. Al met al een zeer geslaagd 

weekend, een ieder heeft genoten en het zal zeker weer herhaald worden. 
 
Namens ‘De Bouwers’, Rick (PA5NN) 

 
 
NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK 

VERON afdeling Amersfoort tussen 1970 – 1977 
Eddy (PA0RSM) – Nu “het stof” is neergedaald van ons verenigingsjubeljaar, heb ik toch 
maar even verder gezocht naar onze recentere geschiedenis. Zoals eerder beschreven was 

de geschiedschrijving over de periode van vóór 1970 toch wel “een dingetje”.  
Maar kort daarna werd ik geattendeerd op het ontbreken van nog een heel klein stukje 
geschiedschrijving. Dat was namelijk totdat men in Amersfoort een gedrukt convocatie-

blaadje uitgaf.  
 
Lees meer -> 

 
 
QSL-KAARTEN 

Vergeet niet je QSL-kaarten op de verenigingsavond bij Peter (NL5557) op te halen. Je kunt 
op: http://www.nl5557.nl of onze homepage kijken of er kaarten voor je zijn. 
 
    
 

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.  

Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijf je op de hoogte van het laatste 

VERON (afdelings)nieuws! 
  

https://a03.veron.nl/veron-afdeling-amersfoort-tussen-1970-1977
http://www.nl5557.nl/
https://www.veron.nl/vereniging/vas-veron-administratie-systeem/
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