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 nniieeuuwwssfflliittss  
  VERON Amersfoort (a03) - nummer 222 – februari 2022 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beste amateur, 
 

Hierbij Nieuwsflits 222 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 11 februari en 
een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen maand. Zie ook voor de laatste 
afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 
Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris 

 

 
AFDELINGSBIJEENKOMST 
Februari - lezing over de VERON contest log en meer  

Vrijdag 11 februari is er een lezing over de VERON contest log 
en meer door Evert (PA3AYQ). Om de drempel voor deelname 
aan de komende PACC-contest (12 en 13 februari) te verkleinen 

komt Evert iets vertellen over zijn contest logprogramma. 
 
Locatie: Ontmoetingscentrum De Herberg in Nieuwland. Start van de lezing is om 20:00 

uur, inloop kan vanaf 19:30. 
 
Coronaregels: In ontmoetingscentrum “De Herberg” gelden de standaard coronaregels, 

zoals bij rondlopen mondkapje op, deze mag af als men zit en de 1,5 meter regel. Een ieder 
die naar de bijeenkomst komt doet dit op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming 
van de geldende corona maatregelen! 

 
 
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. 
 
 

VERSLAG NIEUWJAARS-ZOOM-BIJEENKOMST 
Vrijdag 14 januari jl. vond de eerste A03 afdelingsbijeenkomst plaats, vanwege de geldende 
coronamaatregelen via zoom. Ook deze keer had onze host Tijmen (PA3GRM) alles netjes 

verzorgt. De aanwezige leden hadden het prima naar hun zin en deelden naast 
gelukwensen, ook de nodige technische informatie uit m.b.t. de radiohobby. Dit varieerde 
van het gebruik van elektronenbuizen tot Oscar 100.  Een leerzame en gezellige 

bijeenkomst was het. 
Vanwege het vertrek van onze voorzitter Frans (PC2F) over een paar maanden, roept het 
bestuur de leden op om het bestuur te komen versterken. Hiervoor is er onder de bekende 

gele knop op de startpagina van onze A03 site ook een rode knop geplaatst. 

https://a03.veron.nl/
mailto:pa3ayq@veron.nl
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PACC 2022- OPERATORS GEZOCHT 

De PACC is een contest die dit jaar op 12 en 13 februari wordt gehouden van 
zaterdag 13.00 tot zondag 13.00 uur. Op verzoek van onze afdeling A03 – 
Amersfoort, stelt Klaas (PC2K) zijn ruimte ter beschikking voor de PACC 2022. 

We komen uit in de klasse MO2R (Multi operator 2 radio’s). Het zendstation 
wordt opgebouwd met een FT-DX5000MP voor SSB en een K3s voor CW. 
We gaan deze antennes gebruiken: Optibeam OB17-4 voor 10, 15, 20 en 40m 

en een FD5 voor 40, 80 en 160m. 
Inzake de CORONA regels gaan we er nu van uit dat er 1 operator achter 1 set 
zal kunnen zitten. Dat betekent dat het opleiden van operators tijdens de PACC 

helaas komt te vervallen. We hebben al wat operators die sowieso meedoen, 
dit zijn: PA3EYC, PA3GRM, PC3M, PC2F, PD0WVD, PD3AL en de 
contestmanager PC2K. 

Er zijn nog wel wat operators die vorige jaren meegedaan hebben en die nu 
nog niet op de lijst voorkomen. 

Hierbij de oproep om jezelf op te geven om als operator mee te doen als CW’er of SSB’er.  

Wij zijn op zoek naar zendamateurs die regelmatig aan een contest meedoen en nu wel 
eens met PI4AMF mee willen doen. 
Heb je interesse, geef je dan op via het contact formulier op onze site en geef daarbij aan of 

je met CW of SSB wilt meedoen en hoe laat je mee wilt doen. Er wordt zo veel mogelijk met 
je wensen rekening gehouden. 
 

Klaas (PC2K) en Maarten (PA3EYC) 
 
 

VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
Ik doe dit even op een machine die geen Word kent dus ik hoop dat het goed overkomt. Ik 
ben op wintersport en moet dit even met de laptop doen. Normaal met de PC heb ik andere 

programma’s tot mijn beschikking. 
Nou we beginnen 2022 weer goed met contesten.  We hebben al 13 deelnemers en daar 
zullen er nog wel een paar bijkomen. Wij hebben al 155 punten. Wat we vorig jaar hadden 

dat kan ik op de laptop niet zien dus dat komt volgende maand weer. 
PI4RCB heeft 3 punten behaalt. Gefeliciteerd daarmee. PI4AMF staat nog niet in de lijst dus 
die heeft nog niets behaald. Dat zal volgende maand, na de PACC, wel anders zijn. 

De stand: A56-Waterland staat fier aan kop met 195 punten; A20-Kennermerland staat op 
plaats twee met 182 punten; A42-Voorne Putten staat op plaats drie met 172 punten; A12-
Dordrecht staat op plaats vier met 171 punten; A03-Amersfoort 

staat op plaats vijf met 155 punten; A33-N.Z. Beveland staat op 
plaats zes met 144 punten. 
We staan dus op de vijfde plaats, Dat zegt nog niets, maar we 

moeten toch goed ons best gaan doen om in de hoge regionen 
mee te doen. Er zijn nog wat amateurs die nog niet meegedaan 
hebben, aan hen wil ik zeggen: doe lekker mee en laten we 

proberen om als afdeling de eerste plaats te behalen. 
 
Hoe zien de individuele scores er uit? 

1. De winnaar deze maand is Frans (PC2F) met 41 punten. 
Frans, je doet het weer bijzonder goed en staat meteen 
bovenaan, Proficiat. 

2. De tweede plaats deze maand is voor Klaas (PC2K) met 
19 punten. 

  31-jan 
1 PC2F 41 

2 PC2K 19 
3 PA0PIW 18 
4 PA3BWK 15 

5 PA0RBA 12 
5 PA3EYC 12 
7 PA4DOC 9 

8 PD5ISW 8 
9 PA2JWN 7 
10 PE1BQE 6 

11 PI4RCB 3 
11 PD1ROS 3 
13 PC3M 2 

  155 

https://a03.veron.nl/pacc-2022-operators-gezocht/
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3. De derde plaats deze maand is voor Gerard (PA0PIW) met 18 punten. 

4. De vierde plaats deze maand is voor Wilco (PA3BWK) met 15 punten. 
5. De vijfde plaats deze maand is voor Rienus (PA0RBA) en Maarten (PA3EYC) met 12 

punten. 

6. De zesde plaats deze maand is voor Marja (PA4DOC) met 9 punten. 
7. De zevende plaats deze maand is voor Jaap (PD5ISW) met 8 punten. Jaap is de 

eerste Novice Amateur. 

8. De achtste plaats deze maand is voor Hans (PA2JWN) met 7 punten. 
9. De negende plaats deze maand is voor Ton (PE1BQE) met 6 punten. 
10. De tiende plaats deze maand is voor Rosanno (PD1ROS) met 3 punten. 

11. De elfde plaats deze maand is voor Peter (PC3M) en met 2 punten. 
 
Nou, de eerste maand is weer achter de rug en we hebben het goed gedaan, maar we 

mogen wel wat meer verbindingen maken als we weer op de derde plaats, of hoger, willen 
staan. Daarom roep ik iedereen op om mee te doen met een contest. Deze maand is er de 
PACC en dat zou een mooi begin zijn. 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 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) 
 
 

RADIOZENDAMATEURS BLIJVEN INNOVATIEF 
Als radio-amateurs zijn we slecht in het weggooien van dingen. Liever 
hergebruiken we wat mogelijk is. Of leggen we zaken in een bakje omdat 

we denken dat we het ooit nog te gaan hergebruiken. Herkenbaar? Zo 
ook één van onze Engelse radiocollega’s. Hij bedacht wat hij kon doen 
met de overblijfselen van zijn thuistesten. 

Vanaf nu dus je thuistesten niet meer bij het vuil gooien, maar in de 
junkbox. Je weet maar nooit wanneer je die extra isolator nodig hebt… 
 

Gert (PA2LO) 
 
P.S.: een positieve of negatieve uitslag maakt voor de werking gelukkig niet uit! 

 
 
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! 
  

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