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 nniieeuuwwssfflliittss  
  VERON Amersfoort (a03) - nummer 220 – december 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Beste amateur, 
 

Hierbij Nieuwsflits 220 met de aankondiging van dat de kerst afdelingsbijeenkomst van     

10 december niet doorgaat 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 

 

 
VAN DE VOORZITTER 

Beste afdelingsleden, het jaar zit er al bijna 

weer op en helaas hebben we de december 
clubavond (de traditionele kerstavond) moeten 

afzeggen. De overheidsregels rond corona 

maken het niet mogelijk om een gezellig 

samen zijn te organiseren. Wij vinden dit erg 

vervelend, maar we zijn als afdelingsbestuur 

voornemens om in januari 2022, mits mo-
gelijk, iets leuks en alternatiefs voor onze 

leden te kunnen organiseren. Info hierover zal 

zodra we hier meer duidelijkheid over hebben 
op onze website worden gepubliceerd.  

Het jaar 2021 had meerdere gezichten. We begonnen met een strenge lockdown, in de 

zomer was er weer meer mogelijk, maar na de clubavond met de verkoping van november  
bleek al snel daarna dat de regels rond samenkomen weer strenger werden.  

Zelf heb ik na 9 jaar voorzitterschap besloten om per maart 2022 het afdelingsbestuur te 

verlaten. Ik vind na zo’n lange periode dat het tijd is dat er best wel weer een nieuw fris 
gezicht en geluid binnen het bestuur mag komen. Er komt dus per maart een vacature 

binnen het bestuur voor een bestuurslid die ook de functie van voorzitter wil overnemen! 

Heb je interesse laat mij of een van de andere bestuursleden dit dan weten. Twijfel je nog 
of heb je er vragen over wat dit qua functie inhoud vraag het ons, dan geven wij je daar 

graag uitleg over. 

Rest mij je fijne feestdagen en een goed en gezonde start in het nieuwe 

jaar te wensen namens het voltallig afdelingsbestuur. 

   

73 Frans (PC2F) 
  

 

AFDELINGSBIJEENKOMST     
December  - kerstbijeenkomst 

De kerstbijeenkomst van december gaat dit jaar niet door in verband met de verscherpte 

coronamaatregelen. 

https://a03.veron.nl/
https://a03.veron.nl/
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Januari  - nieuwjaarsreceptie, eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen  

Ook of deze afdelingsavond doorgang vindt is nog niet zeker, kijk voor de laatste informatie 

hierover op onze homepage. 
 

 

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. 

 

 
VERSLAG AFDELINGSBIJEENKOMST 12 NOVEMBER 2021 

Deze afdelingsavond hielden wij onze jaarlijkse verkoping. Er waren minder bezoekers dan 

gebruikelijk en ook het aanbod was minder dan vorige edities, maar de mensen die er 
waren hadden het prima naar de zin. 

Na de opening door Frans (PC2F) werden onder leiding van onze veilingmeester Koos 

(PA3BJV) de diverse ingebrachte kavels rap verkocht voor amateurprijsjes. 
Ook na de veiling was het nog lang gezellig. Het was goed om te zien dat de afdelingsleden 

elkaar op zochten voor een praatje over onze mooie radiohobby. 

 
OPROEP LEZINGEN 2022 

Het mooie van de radiohobby is dat hij zo veelzijdig is. De een bouwt graag zenders of 

antennes, een ander vindt het leuk om QSO’s te maken. Er zijn amateurs die alleen de     
HF banden gebruiken en sommigen juist op VHF of hoger. Luisteramateurs jagen op DX    

en weer een ander maakt verbindingen met amateur televisie of via een van de vele digitale 

modes. Voor de afdelingsavonden van 2022 zijn we op zoek naar afdelingsleden die iets 
willen vertellen over hoe zij invulling geven aan onze hobby. Lijkt het je leuk om dit met de 

overige leden te delen, dan horen we dat graag. Zo nodig helpen we met het maken van de 

presentatie en een goed lopend verhaal. We zoeken nog een invulling voor de afdelings-
avonden in februari, april en oktober. Spreek een van ons aan op de afdelingsavond of  

stuur een mailtje, dan pakken we dit samen verder op. 

 
 

BEPAAL MEDE DE KOERS VAN DE VERON 

In onze vereniging bepalen de leden de koers. Ieder lid kan daar 
invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, 

ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de 

VERON afdelingen bij elkaar om daar besluiten te nemen over 
ingediende voorstellen. De VR wordt in april gehouden. 

Voorstellen op de VR worden ingediend door de afdelingen. Dit 

betekent dat eerst binnen de afdeling zelf gestemd wordt of een 

mailto:pa0ayq@veron.nl
mailto:a03@veron.nl
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voorstel ingebracht wordt. Ben je lid van de VERON Amersfoort en heb jij een voorstel dat 

je graag besproken wil hebben op de VR? Stuur dan vóór 31 december 2021 jouw voorstel 

naar de secretaris via ons contactformulier. Het gaat hier om voorstellen die te maken 
moeten hebben met het beleid van de vereniging. De ingediende voorstellen van onze 

afdelingsleden bespreken we binnen de afdeling tijdens onze bijeenkomst van januari. De 

voorstellen die dan worden aangenomen, werken we verder uit en dienen deze in bij de 

algemeen secretaris. 

Heb je een voorstel, maar moeite om het op papier te zetten? Mail ook dan je idee naar de 

secretaris. Hij helpt je dan verder met de verwoording ervan. 
 

 

VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
Nou, we hadden weer een mooie contest afgelopen weekend. Namelijk de CQ WW DX 

Contest CW. Daar hebben vele van onze deelnemers aan meegedaan en dat is goed te 

vernemen in de cijfers. We hebben het heel goed gedaan met 327 punten, maar de 
Kanaalstreek had afgelopen maand 422 punten. Dat betekent dat de Kanaalstreek weer 

bovenaan staat met een behoorlijk verschil. Ik ben bang dat we dat op 13 december niet 

meer ingelopen zijn, maar we hebben nog twee weken. We hebben in totaal 2297 punten 
behaald. In 2020 hadden we eind november 1632 punten. Dus we gaan van +663 vorige 

maand naar +665 punten deze maand. Dat betekent dat we slechts 2 punten meer hadden 

als afgelopen jaar, vorig jaar deden we het dus ook goed. 
PI4AMF/p, PI4AMF en PI4RCB hebben afgelopen maand geen punten behaald. 

De stand: A27-De Kanaalstreek staat weer op 

de eerste plaats met 2359 punten, ze hebben 

422 punten behaald en dat zijn 95 punten 

meer als dat wij gedaan hebben; A03-

Amersfoort staat met 2297 punten op de 
tweede plaats, we hebben 327 punten 

behaald; A56-Waterland staat op de derde 

plaats met 2201 punten, ze hebben 310 pun-
ten behaald; A42-Voorne Putten staat op 

plaats vier met 1909 punten, ze hebben      

183 punten behaald en A20-Kennemerland 
staat op plaats vijf met 1835 punten, ze 

hebben 278 punten behaald. 

 
Hoe zien de individuele scores er uit? 

1. De winnaar in deze maand is Peter 

(PC3M) met 56 punten. Proficiat. Je hebt 
het heel goed gedaan deze maand Peter 

en met 225 punten sta je op plaats 3.  

2. De tweede plaats deze maand is voor 
Frans (PC2F) met 53 punten. Frans, we 

gaan jou in twee weken niet meer inhalen 

want je staat met 452 punten op plaats 1. 
3. De derde plaats deze maand is voor 

Tijmen (PA3GRM) met 37 punten. Tijmen 

staat met 112 punten op plaats 8. 
4. De vierde plaats deze maand is voor Klaas 

(PC2K) met 32 punten. Klaas staat met 

142 punten op plaats 7. 

  30-nov 31-okt score 

1 PC2F 452 399 53 

2 PB0ACU 295 271 24 
3 PC3M 225 169 56 

4 PA0PIW 183 167 16 

5 PA3EYC 148 125 23 
7 PC2K 142 110 32 

6 PA0RBA 140 114 26 

8 PA3GRM 112 75 37 
9 PA2JWN 101 72 29 

10 PI4AMF/p 87 87 0 

11 PA1LEX 81 63 18 
12 PD5ISW 67 61 6 

13 PI4AMF 61 61 0 

14 PD0WVD 54 50 4 
15 PA2LO 48 47 1 

16 PE1BQE 35 35 0 

17 PA3BWK 20 20 0 
18 PA1LIO 14 14 0 

18 PI4RCB 14 14 0 

20 PA0RSM 7 7 0 

21 PD0GO 4 2 2 

22 PA2PWM 2 2 0 

22 PA5PB 2 2 0 
24 PD0GP 1 1 0 

24 NL14073 1 1 0 

24 PD3NKR 1 1 0 

  2297 1970 327 
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5. De vijfde plaats deze maand is voor Hans (PA2JWN) met 29 punten. Hans staat met 

101 punten op plaats 9. 

6. De zesde plaats deze maand is voor Rienus (PA0RBA) met 26 punten. Rienus staat met 
140 punten op plaats 6. 

7. De zevende plaats deze maand is voor Roel (PB0ACU) met 24 punten. Roel staat met 

295 punten op plaats 2. 

8. De achtste plaats deze maand is voor Maarten (PA3EYC) met 23 punten. Hij staat met 

148 punten op plaats 5. 

9. De negende plaats deze maand is voor Lex (PA1LEX) met 18 punten. Lex staat met   
81 punten op plaats 11. 

10. De tiende plaats deze maand is voor Gerard (PA0PIW) met 16 punten. Gerard staat 

met 183 punten op plaats 4. 
11. De elfde plaats deze maand is voor Jaap (PD5ISW) met 6 punten. Jaap, je bent deze 

maand wederom de eerste novice amateur en je staat met 67 punten op plaats 12. 

12. De twaalfde plaats deze maand is voor en Willem (PD0WVD) met 4 punten. Willem 
staat met 54 punten op plaats 14. 

13. De dertiende plaats deze maand is voor Gerard (PD0GO) met 2 punten. Gerard staat 

met 4 punten op plaats 21. 
14. De veertiende plaats deze maand is voor Gert (PA2LO) met 1 punt. Gert staat met     

48 punten op plaats 15. 

15. De laatste plaats deze maand is voor Ton (PE1BQE), Wilco (PA3BWK), Adriaan 
(PA1LIO), Eddy (PA0RSM), Paul (PA2PWM), Paul (PA5PB), Bert (PD0GP), NL14073    

en Nienke (PD3NKR) met 0 punten. Ton staat met 35 punten op plaats 16, Wilco staat 

met 20 punten op plaats 17, Adriaan staan met 14 punten op plaats 18, Eddy staat met 

7 punten op plaats 20, Paul en Paul staan met 2 punten op plaats 21 en Bert, NL14073 

en Nienke staan met 1 punt op plaats 24. 

 
Mannen en vrouwen, we zijn lekker bezig en hebben al meer punten als afgelopen jaar. Al 

hadden we deze maand slechts 2 punten extra en wij staan weer op de tweede plaats. Wij 

hebben nog twee weken om daar iets aan te doen, anders blijft het de tweede plaats. Dat is 
beter als afgelopen jaar. 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) 

 
 

QSL-KAARTEN 

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! 
  

http://www.nl5557.nl/
https://www.veron.nl/vereniging/vas-veron-administratie-systeem/
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