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 nniieeuuwwssfflliittss  
  VERON Amersfoort (a03) - nummer 221 – januari 2022 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beste amateur, 
 

Hierbij Nieuwsflits 221 met de aankondiging van de nieuwjaarsbijeenkomst van 14 januari 
via Zoom 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, namens mezelf en ook de 

andere bestuursleden wens ik iedereen een gezond, 
voorspoedig en hopelijk een COVID vrij jaar toe. De 
afgelopen 2 jaar heeft COVID ervoor gezorgd dat wij 

elkaar slechts weinig hebben kunnen treffen op club-
avonden. De meeste konden door de regels van de 
overheid geen doorgang vinden. Zo kon de kerst-

bijeenkomst eind vorig jaar ook niet doorgaan en zal 
helaas ook de nieuwjaarsbijeenkomst van 14 januari 
niet fysiek mogen plaatsvinden. In plaats daarvan zal 

er op vrijdagavond 14 januari vanaf 20:00 een zoom bijeenkomst worden gehouden, waar 
wij elkaar in ieder geval kunnen zien en spreken en de beste wensen kunnen overbrengen. 
Hoe e.e.a. in zijn werk gaat kunt u lezen in deze Nieuwsflits.  

2021 was een jaar waarin onze afdeling misschien niet veel fysiek bijeenkwam, maar waar 
vele amateurs binnen de afdeling in hun vrije tijd wel hebben getracht om d.m.v. deelname 
aan allerlei contesten op HF en VHF zoveel mogelijk punten te verzamelen voor in de 

landelijke VERON-afdelingscompetitie. Lange tijd zag het er naar uit dat de 26 deelnemers 
uit onze afdeling een greep naar de 1e plaats landelijk konden doen. Maar in de laatste 
maanden zijn we toch weer voorbijgestreefd en zijn we, zij het heel verdienstelijk, toch 

mooi 2e geworden.  
Zelf individueel had ik mij als doel gesteld om binnen de top 10 van deelnemers landelijk te 
komen. Dit is met een 8e plek overal (deelnemersveld van 650 inzenders) gelukt en dat 

QRP, vanaf thuis en met maar 3 keer deelname bij de PI4AMF locatie in Bunschoten onder 
eigen call, maar dan wel QRO hi.  
In februari 2021 heeft de afdeling onder PI4AMF corona proof deelgenomen aan de PACC  

en daar voor het eerst sinds vele jaren de eerste plek in hun klasse behaald. Ook dit jaar    
is deelname vanuit de afdeling in voorbereiding en gaan we in het tweede weekend        
(12-13 februari) hieraan weer deelnemen! Meer info hierover op de A03.veron.nl website. 

PI4AMF heeft in 2021 ook meegedaan aan de PACC digitaal contest welke in 2021 voor het 
eerst gehouden is. Hierin is PI4AMF 3e  in hun klasse geworden.  
Zoals gewoonlijk is PI4AMF/p in de CW en SSB velddagen wederom in 2021 1e geworden.  

Alle deelnemers welke afgelopen jaar in clubverband of individueel aan de diverse contesten 

https://a03.veron.nl/
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hebben deelgenomen wil ik hartelijk danken. Ik hoop dat je dit jaar ook weer tijd vind om 

voor de afdeling punten bijeen te sprokkelen! 
We hopen als bestuur in de loop van 2022 weer, zij het mogelijk onder nog geldende corona 
maatregelen, op de clubavonden bijeen te kunnen komen. Dit zal op haar vroegst vanaf 

februari kunnen, maar zekerheid en duidelijkheid hebben we hier nog niet over. Houd 
daarom vooral onze website in de gaten waar het laatst nieuws steeds wordt vermeld. 
Zoals ik al eerder had aangekondigd heb ik na 9 jaar voorzitterschap besloten om per maart 

2022 het afdelingsbestuur te verlaten. Ik vind na zo’n lange periode tijd dat er best wel 
weer een nieuw fris gezicht en geluid binnen het bestuur mag komen. Er is dus per maart 
(afdelingshuishoudelijke vergadering) 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 
bestuursleden dit dan weten. Je vervult de functie in een geolied team van bestuursleden en 
helpt daarmee onze mooie afdeling vitaal te houden. Twijfel je nog of heb je er vragen over 

wat bijvoorbeeld zo’n bestuursfunctie inhoud vraag het gerust aan een van ons, wij geven 
je daar graag uitleg over.  
Ik hoop jullie allen volgende week vrijdagavond 14 januari tijdens onze nieuwjaars-digitale-

zoom bijeenkomst te mogen verwelkomen. Tip: zorg zelf voor wat lekkers te eten en 
drinken op die avond. 
 

73 Frans (PC2F) 
 
 

AFDELINGSBIJEENKOMST   
Januari - nieuwjaarsreceptie, eventueel behandeling 
afdelings-VR-voorstellen  

Vrijdag 14 januari is er via Zoom uitgebreid de gelegenheid 
om elkaar de beste wensen over te brengen. Ook worden de 
eventueel ingediende afdelingsvoorstellen voor de VR, die in 

april zal worden gehouden, behandeld.  
We willen je vragen om je zoom schermnaam te wijzigen in 
voornaam en call. 

We starten om 20.00 uur en zijn iets eerder in de meeting 
zodat je eventueel je audio- en video-kwaliteit kunt 
controleren. 

Gebruik deze link voor deelname; Meeting ID: 861 4021 7111; Passcode: fRX3kf. 
We willen graag om 20.00 uur beginnen met de bijeenkomst daarom vragen we je om ruim 
op tijd aan te melden. Toegang is mogelijk vanaf 19.30 uur. 

 
 
WEKELIJKSE A03-RONDE OP PI2AMF  

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 pa3ayq@veron.nl. 
 
 

OPROEP LEZINGEN 2022 
Voor de afdelingsavonden van 2022 zijn we op zoek naar afdelingsleden die iets willen ver-
tellen 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-

https://us02web.zoom.us/j/86140217111?pwd=R1Z4Z2VoZUttblZ5aCtBeWVYQkk2Zz09
mailto:pa3ayq@veron.nl
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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. 
 
 

VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
Om te beginnen hebben we aan het einde nog een nieuweling. Dat is Marja (PA4DOC). 
Tenminste ik denk dat je Marja heet. Hartelijk welkom hier. Het is de laatste stand voor   

het jaar, maar ook volgend jaar ben je uiteraard hartelijk welkom om mee te doen met 
contesten. We zien je graag terug. 
Ja, in de decembermaand hebben we minder contesten die meetellen dus de score ligt ook 

wat lager dan de andere maanden. Maar we hebben het helemaal niet slecht gedaan. 
We zijn landelijk op de tweede plaats geëindigd. We hebben de laatste maanden momenten 
op één gestaan, maar uiteindelijk is de tweede plaats wat we gehaald hebben. Het is in 

ieder geval beter als afgelopen jaar waar we vierde waren. 
In totaal hebben we 2382 punten gehaald. Afgelopen jaar waren dat er 1727. Dat betekent 
dat we het jaar afsluiten met 655 punten meer als afgelopen jaar. In december 2020 

hadden we 95 punten. Dus deze maand hebben we 10 punten minder, maar we hebben  
het zeker mooi gedaan. 
PI4RCB heeft in december in ieder geval nog 8 punten bij elkaar gehaald. Gefeliciteerd 

daarmee! PI4AMF/p en PI4AMF hebben afgelopen maand geen punten behaald. Ik hoop dat 
we volgend jaar weer lekker meedoen met de 
stationscalls.  
De stand: A27-De Kanaalstreek staat aan het 
einde van het jaar op de eerste plaats met 
2419 punten, ze hebben 60 punten behaald; 

A03-Amersfoort staat met 2382 punten op de 
tweede plaats, we hebben 85 punten behaald; 
A56-Waterland staat op de derde plaats met 

2280 punten, ze hebben 79 punten behaald; 
A42-Voorne Putten staat op plaats vier met 
1997 punten, ze hebben 88 punten behaald; 

A20-Kennemerland staat op plaats vijf met 
1887 punten, ze hebben 52 punten behaald. 
 

Hoe zien de individuele scores er uit? 
1. De winnaar deze maand is Frans PC2F met 

16 punten. Frans staat met 468 punten 

ruim op de eerste plaats. Proficiat Frans. Je 
hebt het heel goed gedaan en ik hoop dat 
je het volgend jaar weer zo goed doet. Ik 

kan het niet meer zien maar je bent vol-
gens mij of 8 of 9 in de individuele lande-
lijke competitie geëindigd. 

2. De tweede plaats deze maand is voor Klaas 
(PC2K) met 14 punten. Klaas staat met 
156 punten op plaats 5. 

3. De derde plaats deze maand is voor Roel 
(PB0ACU) met 12 punten. Roel staat met 
307 punten op plaats 2. 

4. De vierde plaats deze maand is voor Wilco 
(PA3BWK) met 9 punten. Wilco staat met 29 punten op plaats 17. 

  31-dec 30-nov score 

1 PC2F 468 452 16 
2 PB0ACU 307 295 12 
3 PC3M 228 225 3 

4 PA0PIW 189 183 6 
5 PC2K 156 142 14 
6 PA3EYC 152 148 4 

7 PA0RBA 143 140 3 
8 PA3GRM 112 112 0 
9 PA2JWN 103 101 2 

10 PI4AMF/p 87 87 0 
11 PA1LEX 81 81 0 
12 PD5ISW 67 67 0 

13 PI4AMF 61 61 0 
14 PD0WVD 54 54 0 
15 PA2LO 48 48 0 

16 PE1BQE 35 35 0 
17 PA3BWK 29 20 9 
18 PI4RCB 22 14 8 

19 PA1LIO 14 14 0 
20 PA4DOC 8 0 8 
21 PA0RSM 7 7 0 

22 PD0GO 4 4 0 
23 PA2PWM 2 2 0 
23 PA5PB 2 2 0 

25 PD0GP 1 1 0 
25 NL14073 1 1 0 
25 PD3NKR 1 1 0 

  2382 2297 85 

mailto:a03@veron.nl


 

 4/5 

5. De vijfde plaats deze maand is voor Marja (PA4DOC) met 8 punten. Marja staat met      

8 punten op plaats 20. 
6. De zesde plaats deze maand is voor Gerard (PA0PIW) met 6 punten. Gerard staat met 

189 punten op plaats 4. 

7. De zevende plaats deze maand is voor Maarten (PA3EYC) met 4 punten. Maarten staat 
met 152 punten op plaats 6. 

8. De achtste plaats deze maand is voor Peter (PC3M) en Rienus (PA0RBA) met 3 punten. 

Peter staat met 228 punten op plaats 3 en Rienus staat met 143 punten op plaats 7. 
9. De negende plaats deze maand is voor Hans (PA2JWN) met 2 punten. Hans staat met 

103 punten op plaats 9. 

10. De laatste plaats deze maand is voor Tijmen (PA3GRM), Lex (PA1LEX), Jaap (PD5ISW), 
Willem (PD0WVD), Gert (PA2LO), Ton (PE1BQE), Adriaan (PA1LIO), Eddy (PA0RSM), 
Gerard (PD0GO), Paul (PA2PWM), Paul (PA5PB), Bert (PD0GP), NL14073 en Nienke 

(PD3NKR) met 0 punten. Tijmen staat met 112 punten op plaats 8, Lex staat met       
81 punten op plaats 11, Jaap staat met 67 punten op plaats 12, Willem staat met       
54 punten op plaats 14, Gert staat met 48 punten op plaats 15, Ton staat met 35 pun-

ten op plaats 16, Adriaan staan met 14 punten op plaats 19, Eddy staat met 7 punten 
op plaats 21, Gerard staat met 4 punten op plaats 22, Paul en Paul staan met 2 punten 
op plaats 23 en Bert, NL14073 en Nienke staan met 1 punt op plaats 25. 

 
Een paar namen wil ik wel noemen 
• Frans (PC2F), ik weet dat je geen superstation hebt en daardoor vaak bij PI4AMF aan-

wezig was, maar ook thuis heb je heel veel verbindingen gemaakt. Vooral met al die 
contesten die door de week waren. Mooi dat je dit jaar gewonnen hebt. Je hebt het 
verdient en ik hoop je volgend jaar weer meedoet voor de winst. 

• Roel (PB0ACU), ook jij hebt geen super station en toch ben je tweede geworden. Ook jij 
hebt het heel netjes gedaan en ik kwam je vaak tegen in de CW contesten. Proficiat met 
het mooie resultaat en ik hoop dat je volgend jaar weer flink meedoet. 

• Peter (PC3M), ook jij hebt het heel goed gedaan. Ook hoofdzakelijk bij PI4AMF maar ook 
zal je thuis wel wat verbindingen gemaakt hebben. Ook toen je antenne van het dak 
was, is er in de uitslag niet veel gebeurt. Ik hoop dat alles weer goed bij jou functioneert 

en dat je in 2022 weer lekker meedoet. 
• Klaas (PC2K), je laat dit jaar een flink resultaat zien. Volgens mij heb je nog nooit zo 

hoog gestaan. Mooi man en probeer in 2022 maar eens de afdelingscompetitie te 

winnen. 
• En ik wil twee novice amateurs even noemen. Vooral Jaap (PD5ISW) en Willem 

(PD0WVD). Het was een hele strijd dit jaar. De ene keer had Willem de meeste punten 

en dan weer Jaap, maar Jaap haalde aan het einde van het jaar de meeste punten. Ik 
vind het bijzonder knap dat je alleen op 40, 20 en 10 meter mag uitkomen en toch die 
resultaten haalt die jullie gehaald hebben. Proficiat!! 

• Dan wil ik even de clubstations noemen. Zij hebben 170 punten bijeen gesprokkeld. Ook 
dat is meer als afgelopen jaar. Iedereen die met de clubstations meegedaan hebben 
heel hartelijk bedankt en ik hoop dat de clubstations weer goed gaan meedoen volgend 

jaar. 
 

Ik heb hierboven enkele amateurs benoemd, maar dat wil niet zeggen dat de overige 

amateurs het niet goed gedaan hebben. De een iets beter dan de ander, maar dat maakt 
niet uit zolang we maar plezier hebben. Het belangrijkste is dat we in 2022 gewoon weer 
lekker meedoen. Succes allemaal!! 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. 
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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 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) 
 
 

UPDATE ZELFBOUWPROJECT ATSAMF 
Even een bericht van het bouwfront, ja er wordt nog zelfgebouwd in de afdeling! 
In het bouwproject van Rick (PA5NN) en Camil (PA5ET) worden sterke vorderingen 

waargenomen. Het zogenaamde ATSAMF-project nadert zijn voleinding, de laatste 
componenten krijgen een plaats op de diverse printen en er klinken CW-signalen over       
de montagetafels. 

Na verschillende bijeenkomsten om de zaak uit te leggen en de diverse pakketjes uit te 
delen is het velen van de 9 deelnemers gelukt om een volwaardige transceiver “naar de 
stand van de hedendaagse techniek” te maken. 

Ja het maken doe je thuis alleen in je soldeerhoek van de shack. Soms best wel niet 
makkelijk zo heel alleen maar het lukte toch. De grijze massa en gewillige handen presteren 
nog goed! 

Beste lezer en kijker, ik voeg een paar foto’s bij van mijn creatie. Het resultaat van mijn 
bouwsel is een goede ontvangst gevoeligheid met 5,6 watt output op de 40 meterband en 
heb hiermee mijn eerste verbindingen met Letland en Oostenrijk kunnen maken met 5 watt 

in de dipool. 
Tot zover mijn update over dit mooie project. 
Hartelijke groet en graag tot horens en werkens op de 40 meter band (7030 kHz QRP), 

 
Koos (PA3BJV) 

 

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. 
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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