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 nniieeuuwwssfflliittss  
  VERON Amersfoort (a03) - nummer 223 – maart 2022 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beste amateur, 
 

Hierbij Nieuwsflits 223 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 11 maart 
en andere activiteiten, dit keer met een link naar de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad 
in Apeldoorn en het digitale maartnummer van ʼt Geruis met de stukken voor de huis-

houdelijke vergadering. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris 
 

 

AFDELINGSBIJEENKOMST 
MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen 
Het bestuur van de VERON Amersfoort (A03) nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de 

huishoudelijke vergadering op vrijdag 11 maart. De vergadering is alleen toegankelijk voor 
VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden 
(afdelingsreglement artikel 7).  

 
De agenda:  
1. Opening door de voorzitter, Frans (PC2F) 

2. Notulen huishoudelijke vergadering van 12 maart 2021 
3. Jaarverslag over 2021 
4. Verslag van de kascontrolecommissie 

5. Financieel verslag van de penningmeester 
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
7. Beleid 2022 

8. Vaststellen begroting voor 2022 
9. Bestuursverkiezing 
10. Pauze 

11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Apeldoorn 
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad 
13. Rondvraag 

14. Sluiting 
 
Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is  

als volgt: aftredend/niet herkiesbaar: Frans (PC2F); aftredend/herkiesbaar: Tijmen 
(PA3GRM); niet aftredend zijn: Dick (PA0MBR); Maarten (PA3EYC) en Peter (PC3M).  
 

We hopen je deze avond te mogen begroeten in Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan  
de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Zaal open vanaf 19.30, de vergadering 
begint om 20.00 uur.  

Het bestuur wenst je een goede en prettige vergadering. 

https://a03.veron.nl/
https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/vr-voorstellen2022.pdf
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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 AFDELINGSBIJEENKOMST FEBRUARI 2022 
Voor een volle zaal opende Frans (PC2F) de bijeenkomst 
met een aantal mededelingen. Onder andere berichtte hij 

over de QSL-kaart PI75AMF, welke af te halen is bij onze 
QSL-manager Peter (NL5557). Ook bedankte hij Evert 
(PA3AYQ) voor zijn werk als leider van de Ronde van 

Amersfoort en feliciteerde hem met alweer de 100e 
uitzending. 
Daarna nam Maarten (PA3EYC) het woord en informeerde 

de leden over de stand van zaken rondom de afdelings-
competitie. Hoe meer leden er mee doen, des te meer 

punten er voor de afdeling te verdienen zijn was zijn boodschap, op naar de eerste plaats 

landelijk. Vervolgens ging hij over tot het uitreiken van de beker aan de winnaar van de 
afdelingscompetitie 2021, Frans (PC2F). 
Koos (PA3BJV) had een treurig bericht voor de aanwezigen. Hij meldde het overlijden van 

een tweetal zendamateurs, Rinus (PA3AZH) en Peer (PA0PBT). 
Tenslotte attendeerde Peter (PC3M) de aanwezige leden op de enquête die via e-mail  
(11 februari) aan de leden verstuurd is en tot 31 maart kan worden ingestuurd. Hij gaf  

een onderbouwing over het doel ervan en hoopt op een grote response.  
Na deze mededelingen was het tijd voor Evert (PA3AYQ) zijn lezing/demo. Evert nam de 
toehoorders mee in de mogelijkheden van het door hem 

ontwikkelde contest logprogramma. Het uitgebreide 
softwarepakket bevat vele opties en is vrij te gebruiken. 
Downloaden kan op de site van de VERON. 

Na een korte pauze, met onderling QSO en het uitreiken 
van de vaantjes, vervolgde Evert enthousiast zijn verhaal 
totdat we helaas moesten stoppen om 22.00 uur, van-

wege de geldende coronaregels. 
De voorzitter bedankte Evert voor zijn lezing en sloot de 
bijeenkomst. 

 
 
PACC: OOK VOOR LUISTERAMATEURS 

Als we het hebben over de PACC gaat het vaak over de verbinding-makende radio-
amateurs. Minder lezen we over de amateurs die met de wedstrijd mee doen door actief    

mailto:pa3ayq@veron.nl
https://a03.veron.nl/email-enquete-veron-amersfoort-a03/
https://a03.veron.nl/bestuurslid-gezocht/
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te luisteren: de luisteramateurs (SWLʼs). Hoog tijd om eens wat meer aandacht aan deze 

deelnemers te geven. 
Dat we minder horen over de SWL-klasse komt waarschijnlijk door het beperkte aantal 
deelnemers: de afgelopen jaren zien we dat maar ongeveer 5 Nederlandse en rond de  

20 buitenlandse SWLʼs de moeite nemen om hun log van de PACC in te leveren. Aan de 
ontvangstrapporten die we op het clubstation ontvangen, zien we dat er wel degelijk meer 
luisteramateurs actief zijn tijdens de PACC, maar blijkbaar neemt niet iedereen de moeite 

om een log in te sturen naar de organisatie: jammer. 
 
Broederstrijd in het Noorden 

Bij de Nederlandse SWLʼs zien we dat er 
vooral een ‘broederstrijdʼ plaats vindt 
binnen de afdeling Kanaalstreek: maar 

liefst 9x kwam de winnaar in de SWL-
klasse in de afgelopen 10 jaar uit deze 
afdeling. Harry (NL9884) wist maar liefst 

7 edities te winnen. Zijn afdelingsgenoot 
Johan (NL9330) wist twee edities op zijn 
naam te zetten. Dat het in het noorden 

van het land goed ontvangen is en er 
actieve luisteramateurs zijn, blijkt wel uit 
het feit dat ook de laatste winnaar van de 

afgelopen 10 jaar daar vandaan komt: Kees (NL294) uit Harlingen maakt met één over-
winning de lijst van winnaars compleet. Wel moet opgemerkt worden dat in het jaar dat 
Kees (2018) won, hij de enige SWL was die een log had ingestuurd. Hadden Harry of Johan 

dat jaar meegedaan, dan was de winst ongetwijfeld ook dat jaar weer naar de Kanaalstreek 
gegaan. 
 

Alle winnaars in de SWL-klasse zijn ook zendamateur 
Binnen de radiohobby wordt vaak gezegd dat een goede zendamateur eerst goed moet 
leren luisteren. De genoemde mannen laten zien dat ze deze wijsheid ter harte nemen. Alle 

drie zijn namelijk ook zendamateur: Harry (NL9884) heeft de roepletters PE1OXP, Johan 
(NL9330) is PE9DX en Kees (NL294) mag uitkomen als PE0CWK. 
Net zoals bij de zendende deelnemers, is ook om de SWL-klasse te kunnen winnen flink wat 

zitvlees nodig. Als we kijken naar het aantal QSOʼs dat er gelogd wordt door de SWLʼs, dan 
moet je vaststellen dat er heel wat uurtjes achter de ontvanger wordt gezeten. Wil je kans 
maken om te winnen, moet je toch wel minimaal 600 QSOʼs in het log weten te zetten. 

Tenzij je natuurlijk de enige deelnemer 
bent: in 2018 had Kees (NL294) aan    
266 QSOʼs voldoende . . . 

 
Condities en multipliers 
De condities en hoeveel banden er ‘openʼ 

zijn, is voor luisteramateurs net zo 
belangrijk als bij zendamateurs. Bij de 
hoogste score van de afgelopen 10 jaar, in 

2014, werden er 189 mulitpliers gelogd. 
De afgelopen jaren zaten we in de dip van 
de 11-jaarsperiode en was er op 15 en   

10 meter weinig activiteit. Dat is ook terug 
te zien in het aantal multipliers die gelogd 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

grafiek 1: aantal ingediende logs van SWL’s bij de PACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafiek 2: aantal gelogde QSO’s bij de PACC door 

winnende Nederlandse SWL 
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werden: 102 multiʼs in 2019, 100 multiʼs in 2020 en 108 multiʼs in 2021. De uiteindelijke 

score wordt bepaald door het aantal gelogde verbindingen en de mulitpliers. In grafiek 3 is 
de winnende score van de afgelopen 10 jaar vermeld. 

 

Deelnemers aan de  
SWL-klasse in 2022 
Op het moment van schrijven van 

dit artikel is de PACC 2022 net 
achter de rug. Hoeveel deelnemers 
dit jaar hebben meegedaan en hoe 

er gescoord is, is nog niet bekend. 
Aan onze meest actieve luister-
amateur uit Amersfoort, Johan Heus 

(NL9723) hebben we gevraagd hoe 
hij de PACC dit jaar heeft beleefd. 

Johan: “Helaas was ik dit jaar niet helemaal fit tijdens de PACC, maar toch heb ik bijna 500 

verbindingen kunnen loggen. Daarmee ben ik super tevreden. Het zal niet genoeg zijn om 
de PACC te winnen, maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Veel mooier vind ik dat je ook 
als luisteramateur mee kan doen én beloond wordt met het bekende PACC-vaantje.” 

Ook ons afdelingslid Mariëtte (NL13918) deed mee aan de PACC: “In 2020 deed ik voor de 
eerste keer mee. Die PACC was zelfs mijn eerste radiowedstrijd. Echt voorbereid was ik toen 
niet, loggen deed ik gewoon op papier. Voor de PACC van 2022 heb ik me beter voorbereid. 

Zo log ik nu met het programma SWL DQR Log en heb ik me beter verdiept in wanneer je 
het beste van band kan wisselen. Mijn doel is vooral om mijzelf als luisteramateur te ver-
beteren en dat is in ieder geval gelukt. Mijn plek in de uiteindelijke uitslag maakt me niet 

zoveel uit.” Dan lachend: ”Maar misschien moeten we maar eens laten zien dat vrouwen 
veel betere luisteraars zijn dan mannen. En wie weet dat mijn deelname andere dames 
stimuleert om zich eens te verdiepen in deze mooie hobby.” 

 
Ook luisteramateur worden? 
Luisteren maakt een belangrijk deel uit van het radioamateurisme. Je kunt deze hobby snel 

starten, zonder examen, door al luisterend kennis te maken met de mogelijkheden van het 
radioamateurisme. Al luisterend beleef je plezier aan radio en bouw je ervaring op voor het 
eventueel doen van een zendexamen. Als luisteramateur kun je experimenteren met tech-

niek, antennes, ontvangers en de eigenschappen van radiogolven. Meer informatie over dit 
aspect van onze radiohobby vind je op de website van de VERON. 
 

Gert (PA2LO) 
 
 

PACC 2022 
De PACC begon op 21 januari met de voorbereidingen. Maarten (PA3EYC) kwam bij Klaas 
(PC2K) om de antennes in de 33 meter mast te vervangen voor de OB80-1 en OB40-1. 

Echter, toen Klaas de mast wilde laten zakken brak er een staalkabel waardoor de mast niet 
meer te gebruiken was. Toen hebben Maarten en Klaas de mast leeggehaald voor reparatie. 
Op 24 januari is de mast opgehaald door de leverancier om de mast te repareren. De 

reparatie ging goed en op 28 januari stond de mast weer. Er zijn wat verbeteringen 
doorgevoerd zodat het niet zo makkelijk meer kan gebeuren. 
Op 5 februari zijn de OB80-1 en OB40-1 erin gehangen, maar de SWR in het CW-gedeelte 

van de OB80-1 was niet goed. Op woensdag 9 februari ben ik om 11 uur naar Klaas gegaan 
om te zien of er iets aan te doen was. Het relais met spoelen werd in de antenne gehangen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
grafiek 3: winnende score in PACC door winnende 

Nederlandse SWL 

https://a03.veron.nl/de-radioamateur-en-zijn-hobby-johan-heus-nl9723/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/nl-commissie/
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en gemeten. Inderdaad stond het CW-gedeelte niet goed. SWR was boven de 4. Dat ging 

niet werken met de SPE lineair. Dus werd bepaald dat de spoel korter moest. Dus werd er 
een halve wikkeling weggehaald en de SWR werd beter. Dus dat gingen we nog een keer 
doen en wederom werd de SWR beter. Daar zijn we de hele donderdag mee bezig geweest 

totdat de SWR in het CW-gedeelte goed stond. 
Op de vrijdag voor de PACC werd de 160m dipool op-
gehangen. Ook daar zijn we lekker druk mee geweest, 

maar uiteindelijk werkte alle antennes. 
Voor 10, 15 en 20m werd de OB17-4 gebruikt. Voor 40m 
de OB40-1, voor 80m de OB80-1 en voor 160m de 

draaddipool. Dus er kon niets meer fout gaan. 
Ik heb mijn K3ʼs en SPE bij Klaas neergezet. Het aan-
sluiten was nog wel even wat. Klaas had een nieuwe 

antenne omschakelaar en die deed het automatisch met 
de kastjes van Microham. Gelukkig had Gerard (PAoPIW) nog een kabel die tussen de 
Microham en de K3ʼs moest. Echter, ik wilde ook dat de SPE meeschakelde. Ook dit werd 

opgelost door een klein kabeltje iets aan te passen waardoor alles automatisch werkte. 
Op zaterdag 12 februari begon de contest. Van 13.00 tot zondag 13.00 zaten Maarten 
(PA3EYC), Tijmen (PA3GRM) en Peter (PC3M) achter de K3ʼs te CW-en en Frans (PC2F), 

André (PD3AL), Willem (PD0WVD) en Klaas (PC2K) achter de FT5000 te SSB-en. 
Het ging behoorlijk goed en we hadden om 20.00 uur de eerste 1000 verbindingen in het 
log staan. ʼs Nachts ging het even mis. De K3ʼs stonden op 160m automatisch in CW, toen 

de SSB set ook naar 160m geschakeld werd. Dat koste de ingangstransistor van de FT5000 
het leven. Gelukkig heeft Klaas 2x FT5000ʼs dus er werd snel overgeschakeld naar de 
andere set zodat we weer snel door konden. 

Op zondag 13.00 hadden we in totaal 2289 QSOʼs in het 
log staan met 345 multipliers. 
Toen we om 13.00 uur klaar waren was het snel op-

ruimen. De K3ʼs en SPE gingen weer in de koffer en de 
antennemasten gingen naar beneden. Na een biertje nog 
even wat overlegd. Daar hebben we afgesproken dat we 

dit op deze manier niet meer doen. Met 3 man 24 uur 
CW-en en met 4 man SSB-en dat doen we niet meer. 
Volgend jaar zullen er meerdere mensen mee moeten doen, want het is zo wel te doen, 

maar het is aanpoten. De PACC is een contest van en voor de afdelingen van de VERON. 
Dat betekent dat de afdelingsleden iets meer aandacht daaraan kunnen en mogen geven. 
Zeker als we met een verenigingsstation meedoen. Dus als er volgend jaar hetzelfde aantal 

mensen zich opgegeven hebben, was dit de laatste PACC van PI4AMF. 
 
Maarten (PA3EYC) – foto’s Klaas (PC2K) 

 
 
VERON AFDELINGSCOMPETITIE 

Om te beginnen mag ik Hilde PA3EKW verwelkomen. Hilde wat is het ontzettend leuk om 
jou hier te mogen noteren. Ik hoop dat je lang en veel mee gaat doen. We hebben nu al 
drie XYLʼs die meedoen. Dat zijn Mariëtte (NL13918), Marja (PA4DOC) en Hilde (PA3EKW). 

Vorig jaar deed Nienke (PD3NKR) ook nog mee. Laten we hopen dat er nog meer vrouwen 
mee gaan doen.  
Ik zal nog even 2 personen noemen die afgelopen jaar niet meegedaan hebben. Dat zijn 

Mariëtte (NL13918) en Rosanno (PD1ROS). Welkom dat jullie er weer bij zijn. 
PI4AMF heeft het bijzonder goed gedaan, met de PACC-contest zijn 47 punten behaald. 
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Perfect gedaan aan allen die er aan meegedragen hebben.  

PI4RCB heeft geen punten behaald. 
Ja, we lopen wat achter op afgelopen jaar. Toen hadden we eind februari 452 punten. Dat 
waren 73 punten meer als nu. Daar zouden we nu mee op de eerste plaats staan, maar dat 

is niet zo. Laten we allen lekker meedoen met de diverse contesten en proberen hetzelfde 
als vorig jaar een beetje bij te houden. 
De stand: A56-Waterland staat op de eerste plaats met 448 punten, zij hebben 253 punten 

behaald; A20-Kennemerland staat op plaats twee met 446 punten, ze hebben 264 punten 
behaald; A42-Voorne Putten staat op plaats drie met 398 punten, ze hebben 226 punten 
behaald; A03-Amersfoort staat op plaats vier met 379 punten, we hebben 224 punten 

behaald; A12-Dordrecht staat op plaats vijf met 370 punten, ze hebben 199 punten 
behaald. 
 

Hoe zien de individuele scores er uit? 
1. De winnaar deze maand is Mariëtte 

(NL13918) met maar liefst 43 punten. 

Mariëtte staat meteen op plaats 4.  
Gefeliciteerd Mariëtte met je score. Ik 
hoop dat je heel vaak meedoet dit jaar. 

2. De tweede plaats deze maand is voor 
Gerard (PA0PIW) met 27 punten. Gerard 
staat met 45 punten op plaats 3. 

3. De derde plaats deze maand is voor 
Hans (PA2JWN) met 20 punten. Hans 
staat met 27 punten op plaats 7. 

4. De vierde plaats deze maand is voor 
Rienus (PA0RBA) met 18 punten. Rienus 
staat met 30 punten op plaats 5. 

5. De vijfde plaats deze maand is voor Jaap 
(PD5ISW) met 13 punten. Jaap is 
daarmee de eerste novice amateur en 

staat met 21 punten op plaats 8. 
6. De zesde plaats deze maand is voor 

Klaas (PC2K) met 10 punten. Klaas staat 

met 29 punten op plaats 6. 
7. De zevende plaats deze maand is voor Lex (PA1LEX) met 9 punten. Lex staat met      

9 punten op plaats 12. 

8. De achtste plaats deze maand is voor Peter (PC3M) met 7 punten. Peter staat met      
9 punten op plaats 12. 

9. De negende plaats deze maand is voor Frans (PC2F) en Ton (PE1BQE) met 5 punten. 

Frans staat met 46 punten op plaats 2 en Ton staat met 11 punten op plaats 11. 
10. De tiende plaats deze maand is voor Maarten (PA3EYC), Gert (PA2LO), Tijmen 

(PA3GRM) en Roel (PB0ACU) met 4 punten. Maarten staat met 16 punten op plaats 9. 

Gert, Tijmen en Roel staan met 4 punten op plaats 15. 
11. De elfde plaats deze maand is voor Eddy (PA0RSM) en Hilde (PA3EKW) met 2 punten. 

Eddy en Hilde staan met 2 punten op plaats 20. 

12. De laatste plaats deze maand is voor Wilco (PA3BWK), Marja (PA4DOC) en Rossanno 
(PD1ROS) met 0 punten. Wilco staat met 15 punten op plaats 10, Marja staat met      
9 punten op plaats 12 en Rossanno staat met 3 punten op plaats 18. 

 
Laten we allemaal weer gaan contesten. We worden er bedrevener in door het regelmatig 

  28-feb 31-jan score 

1 PI4AMF 47  47 
2 PC2F 46 41 5 
3 PA0PIW 45 18 27 

4 NL13918 43  43 
5 PA0RBA 30 12 18 
6 PC2K 29 19 10 

7 PA2JWN 27 7 20 
8 PD5ISW 21 8 13 
9 PA3EYC 16 12 4 

10 PA3BWK 15 15 0 
11 PE1BQE 11 6 5 
12 PA1LEX 9  9 

12 PC3M 9 2 7 
12 PA4DOC 9 9 0 
15 PA2LO 4  4 

15 PA3GRM 4  4 
15 PB0ACU 4  4 
18 PI4RCB 3 3 0 

18 PD1ROS 3 3 0 
20 PA0RSM 2  2 
20 PA3EKW 2  2 

  379 155 224 
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te doen. Doe gewoon eens mee voor diegene die dit lezen en nog niet meedoen. Veel 

succes ermee. 
Ik wil hier Frank (PA3DTX) nog bedanken. Afgelopen maand was ik op wintersportvakantie 
en moest de scores van januari maken op een laptop zonder Word. Nou dat heeft wat 

voeten in de aarde gehad. Maar gelukkig heeft Frank het zo in de nieuwsflits gezet dat het, 
volgens mij, niemand opgevallen is. Bij deze wil ik Frank daarvoor hartelijk bedanken. 
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 QSOʼs hebt 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) 
 

 
 

OM Rinus Doeland (PA3AZH) Silent Key 
 

Op 28 januari 2022 overleed ons oud afdelingsbestuurslid en 

mede radioamateur Rinus Doeland (PA3AZH). 
Wij kennen Rinus als een rustige man, nooit op de voorgrond 
maar wel aanwezig, als het ging om technische zaken, waren 

zijn inzichten en vaak ook, oplossingen van wezenlijk belang. 
Als luchtmachtmilitair stond hij nuchter in de wereld en wist 
wat er speelde. Hij straalde stabiliteit en rust uit, wat goed is 

in onze roerige maatschappij. 
Hij mocht al vroeg gaan genieten van zijn pensioen en dat 

heeft hij gedaan, in zijn andere hobby, de modelbouw, met name vliegtuigen en 

daarmee ook het luchtruim kiezen, het was zijn lust en leven. 
Ook sportief trapte hij de kilometers weg op de fiets, ja hij had een goede conditie, 
getooid met zijn karakteristieke hoed werkte Rinus aan een gezond leven. 

Op de VERON-pinksterkampen was hij erbij, mooie jaren waren het. Genieten van de 
natuur, vossenjachten lopen prachtig! 
Op radioamateur beurzen was hij een graag geziene gast, wij ontmoetten hem op 

diverse gelegenheden, altijd een praatje en je kon hem niet missen, want zijn hoed 
stak overal bovenuit. 
Ook de vakantiegangers volgde hij op de korte golf, veel verbindingen vanuit Oost-

Europa waren mogelijk. 
Een energieke man, ondanks de laatste rustige jaren waarin je niet meer zo vaak te 
horen was, zijn wij je niet vergeten. Zoals wij je kennen blijf je bij ons. 

Wij wensen Nannie, kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte in deze tijd. 
 
Namens bestuur en leden van de VERON Amersfoort, 

Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) 
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OM Jan Tuithof (PD0RDQ – NL4405) Silent Key 
 

Op 27 februari 2022 overleed ons oud-bestuurslid en mede 
radioamateur Jan Tuithof (PD0RDQ – NL4405) op 88-jarige 
leeftijd. 

Jan Tuithof, een begrip in onze afdeling, gedurende vele jaren 
actief binnen de VERON. 
In 1971 leerde ik Jan kennen, hij werd mijn collega bij defensie 

op de Bernhardkazerne, hij was daar lasser constuctiebank- en 
plaatwerker. 
Ik werd aangesteld als radiomonteur, mijn werkplek was in de 

werkplaats van Jan. Hij maakte mij wegwijs binnen de kazerne en met de voertuigen 
welke wij repareerden. Jan het tank gedeelte en ik de radio in de tank. 
Het was ook Jan die mij in contact bracht met mijn Hilde, nu 51 jaar geleden. 

Samen met Jan waren we samen actief op de 27 Mc, vele uren waren we druk met 
antennebouw en voedingen. Na deze bakkies tijd ging Jan als luisteramateur verder. Hij 
bouwde een prachtige radiotafel en deed daarmee diverse JOTA's mee bij de Soekwa 

scoutinggroep samen met Frans de Feber (PA2RNI), Hans Moorhoff (PA0HML) en Pim 
Seckel (PA0SEC) en vele anderen. Mooie tijden met zoveel plezier. Jan regelde alle 
technische antenneconstructiezaken, masten, antennes, enzovoort. 

Jan behaalde zijn machtiging, PD0RDQ werd zijn call en zo werd Jan actief op de 
amateur frequenties, hiervoor bouwde hij een mooi radiostation met een goed 
antennepark. 

Hij beheerde jarenlang het VERON Service Bureau samen met Wil zijn vrouw. Ook 
bouwde hij de VERON-stand op bij de diverse radioamateur beurzen en radio 
vlooienmarkten. Daar vertelde hij menig beginnend radioamateur over onze mooie 

hobby en maakte hem lid van de VERON. 
Jan heeft ook een tijdlang het drukwerk van ʼt Geruis verzorgd en wekelijks het RTTY-
bulletin samen met zijn buurtgenoot Henk Teubler (PA1HT) uitgezonden. Hiervoor werd 

hij samen met Henk in 2001 uitgeroepen tot “Afdelingsamateur van het Jaar”. 
Hij maakte voor de antennemast van “Radio AA” in Leusden een prachtige stalen voet 
voor de betonnen platen. Ook voor de PACC-contesten maakte hij hulpstukken voor de 

antennes welke in een kraan op 40 meter hoogte gemonteerd werden. 
Jan werd heel verdiend onderscheiden met de Gouden Veron Speld voor deze vele 
decennialange werkzaamheden om onze radiohobby te ondersteunen. 

We zullen Jan missen, maar zijn dankbaar voor al zijn inzet en goodwill, wij wensen de 
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze tijd. 
Jan weer herenigd met je zo dierbare echtgenote Wil rust in vrede. 

 
Namens bestuur en leden van de VERON Amersfoort, 
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) 

 
QSL-KAARTEN - Vergeet niet je QSL-kaarten op de verenigingsavond bij Peter (NL5557) op 
te halen. Je kunt op http://www.nl5557.nl of de 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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