nieuwsflits

VERON Amersfoort (a03) - nummer 172 – februari 2017

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 172 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 10 februari en
andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
FEBRUARI
- lezing over veilig werken op grote hoogte
Vrijdag 10 februari is er een lezing over veilig werken op grote hoogte door Jan van Vembde
(PE1KAM). Bij werken op hoogte, zoals aan antennes op het dak of in een mast, is er
valgevaar. In de opleiding tot zendamateur wordt aan dit onderwerp beperkt aandacht
gegeven. Dit terwijl er toch jaarlijks in de amateurwereld gewonden en zelfs doden vallen
bij het werken op hoogte. Jan houdt zich beroepsmatig bezig met veilig werken op grote
hoogte. Zijn bedrijf adviseert en verzorgd trainingen voor bedrijven die met dit onderwerp
te maken hebben. Kortom: we hebben een specialist in huis!
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager, voor het brengen en
halen van uw QSL-kaarten.
Ook is het een kans om de laatste informatie te krijgen over de, het weekend na de lezing
te houden, PACC.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
MAART
- huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen
Het bestuur nodigt u vrijdag 10 maart uit om op deze avond uw stem te laten horen.
De vergadering begint om 20.00 uur en is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden
en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden. Ook dit jaar wordt er voor deze
vergadering geen persoonlijke (papieren) uitnodiging verzonden. Leden die zich hebben
aangemeld voor de digitale nieuwsflits ontvangen de uitnodiging en vergaderstukken een
week voor de bijeenkomst per e-mail. Daarnaast zijn op de avond zelf de documenten op
papier in de zaal aanwezig. Afdelingsleden die de documenten vóór de vergadering toch op
papier willen ontvangen kunnen hierover contact opnemen met de afdelingssecretaris.
Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie? Dat kan! Aanmelding is mogelijk bij
de secretaris tot aanvang van de vergadering.
LOCATIE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN
De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg” aan
de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. De Watersteeg wordt in sommige
navigatiesystemen aangeduid als ʻfietspadʼ. Het beste is dan de Sporthal Nieuwland aan de
Zeldertsedreef 3, 3824 EJ Amersfoort in te voeren. Daar kan je ook het beste parkeren.
Voor bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn 2, halte Zonnewijzer.
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EERSTE LEDENAVOND VAN 2017 IN HET TEKEN VAN BIJPRATEN
De eerste avond van het jaar stond in het teken van nieuwjaarswensen en bijpraten. Nadat
Frans (PC2F) de aanwezigen welkom had geheten, stonden we stil bij de amateurs die ons
in 2016 zijn ontvallen.
Vanuit de leden werden er dit jaar geen voorstellen voor de VR ontvangen, dus hierover
hoefden we deze avond ook niet te discussiëren.
Rick (PA5NN) had deze avond verschillende zelfbouwsels meegenomen. Het is de bedoeling dat Rick in
de zomer een wandeltocht in Zweden gaat maken met
in zijn rugzak zijn QRP-apparatuur. De zwarte en grijze
doosjes samen zijn een hele amateur-uitrusting bij
elkaar: een 3 watt zendontvanger, frequentiedipper,
miniatuur seinsleutel, morsedecodeerder en accupack.
“Alleen de antenne past niet in de rugzak”, vertelde
Rick. Naast zijn QRP-spulletje had Rick ook een nixie
buis klok meegenomen, gemaakt in een niet meer
gebruikte counter. Alhoewel de klok al prima werkt
heeft Rick er nog wat plannen mee. Als de winter nog
even duurt, komt dat vast voor elkaar!
Hans (PA2JWN) riep de aanwezigen op om vooral ook
eens op de 60 meter band te luisteren. In korte tijd
wist hij al diverse DXCCʼs te verschalken. Nu meerdere
Roel (PB0ACU) bestudeert de ʻzwarte
landen amateurs toegang hebben gegeven tot de band
doosjesʼ van Rick (PA5NN).
wordt het er wat drukker en daarmee ook leuker,
aldus Hans.
Terwijl op de achtergrond in de zaal filmbeelden van een dxpeditie naar Kiritimati
(Christmas Island) draaiden, werd de rest van de avond vooral gezellig bijgepraat.
VOSSENJACHT
Zondag 12 februari is er een spoetnikjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag
na de VERON-afdelingbijeenkomst van 10 februari 2017. Ook niet leden, maar radio
geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom.
De start voor deze jacht zal zijn op een parkeerplaats aan de Treekerweg*). Let op alleen
te bereiken via N227. Kaartcoördinaten 52°5ʼ35.47”N en 5°21ʼ45.13”O.
Voor de start moet de naam, call of nl-nummer op de startkaart worden gezet. Aanmelden/
inschrijven vanaf 12.30 uur, start tussen 13.00-13.30 uur, maximale looptijd/zoektijd 2 uur.
Niet vergeten
Voor een vossenjacht is het belangrijk een werkende peilontvanger met goede batterij,
liniaal en kompas mee brengen. Enkele ontvangers zijn ook beschikbaar voor degene die
zelf geen ontvanger heeft.
Amersfoortse vossenjachten
Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste
adres. De jachten worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten. Het terrein is
vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. Lopen mag uitsluitend over
paden en wegen. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende
jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige
vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op
peilvaardigheid.
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Wij annuleren de vossenjacht...
...
indien de windsterkte ≥ 9 Beaufort of meer is.
...
bij hevige regen en sneeuw.
...
bij ijzel- en gladheidvoorspelling.
...
een weeralarm is afgegeven met een advies van thuis te
blijven.
Op het Landgoed Den Treek Henschoten mag lopen alleen over
paden en wegen:
Om bij de zender te komen is het loodrecht op het pad
maximaal 5 meter van uit het midden van het pad
gemeten toegestaan het bos te betreden.
De beheerder heeft bij overtreding van deze regel een tarief
van 97 Euro inclusief 7 euro administratie kosten.
Tot ziens en een goede jacht, bij de radio-vossenjacht op zondag
12 februari 2017.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
*) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

CW-EXAMEN IN BELGIË
Ook in 2016 zijn weer diverse kandidaten uit Nederland afgereisd naar België om daar een
officieel morse-examen af te leggen. Sinds het vervallen van de morse-eis in Nederland is
examen doen in België de enige mogelijkheid om alsnog de aantekening 'CW included' op de
Nederlandse registratie te krijgen. Een aantekening die voor veel cursisten aan de morsecursus wordt gezien als de ultieme beloning voor alle inzet die gedaan is om zich de morsetaal eigen te maken, maar ook een aantekening die nodig is om in een aantal Europese
landen de radiohobby te mogen bedrijven.
De examens worden onder toezicht van het Belgisch Instituut voor postdiensten en
telecommunicatie (BIPT; het Belgische 'Agentschap Telecom') afgenomen. Net zoals in
Nederland is ook bij onze zuiderburen de organisatie en het afnemen van de examens
uitbesteed: onze zustervereniging de UBA neemt de examens af en dat gebeurt op zeer
strakke en serieuze wijze. Nadat eerst de identiteit van de deelnemers is vastgesteld, begint
voor de kandidaten het harde werken. Eerst doen zij een opnameproef met 5 wpm en
12 wpm. Dit wordt gevolgd door het seinen van een tekst. Vooral het seinen zorgt voor
nerveuze kandidaten: het examencomité besluit zelf wanneer er genoeg is geseind en
onderbreekt de kandidaat dus voordat de hele tekst is afgerond. De kandidaat hoort op dat
moment nog niet of zijn seinkunst als voldoende of als onvoldoende is beoordeeld. Een van
de kandidaten gaf aan: "Dit voelt een beetje alsof de jury je met drie rode kruisen wegdrukt
bij je optreden in een talentenjacht op tv."
Verreweg de meeste deelnemers, waaronder zestien amateurs uit Nederland, mocht na de
laatstgehouden examens het certificaat van bekwaamheid ontvangen. Inmiddels staan zij
met de aantekening 'morse-included' in het register van het Agentschap Telecom. Veel dank
is verschuldigd aan de UBA en het BIPT voor de professionele organisatie en de vriendelijke
ontvangst van de Nederlandse kandidaten.
Koos Sportel (PA3BJV) - bron: Electron februari 2017 pagina 71
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VERON AFDELINGSCOMPETITIE
De afdelingscompetitie heeft als doel het stimuleren van deelname aan HF-contesten (160
t/m 10 meter). Insturen van een log naar de organisator van de contest is niet verplicht,
maar wordt vaak wel erg op prijs gesteld. Voor deelname aan de afdelingscompetitie is het
doorgeven van het aantal gemaakte verbindingen voldoende.
Binnen onze afdeling geven, naast het clubstation PI4AMF, op dit moment meer dan 10
individuele amateurs scores door voor de afdelingscompetitie. De afdeling Amersfoort staat
dankzij hun opgave op dit moment op de 18de plaats in het klassement met een totaal van
37 punten (1 februari 2017).
Op www.afdelingscompetitie.nl vind je alle informatie. Je verdient al een punt voor de
afdeling door in een contest 25 QSOʼs te maken. Doe je ook mee?
CONTESTEN
Via deze link vindt u de contestpagina van de afdeling. Daar staan de data op waar men
onder de call van PI4AMF van plan is om mee te doen aan een contest, zoals bijvoorbeeld
de PACC, een velddag of een andere plaatselijke activiteit, maar ook van contesten die
vanuit ons clubstation in Bunschoten worden georganiseerd onder de eigen of speciale call.
Wil je ook mee doen of eens komen kijken hoe dat verloopt, stuur dan een e-mail
naar: qsl (AAN) pi4amf.nl.
VOORBEREIDINGEN PACC 2017 IN VOLLE GANG
Dé Nederlandse contest, de PACC, komt er weer aan: in het tweede volledige
weekend van februari vindt de grootste van de kleine contesten weer plaats.
Wil je tijdens de PACC als operator van ons clubstation actief zijn, neem dan
contact bij onze contestmanager: Klaas Goossensen (PD0ZX) via qsl@pi4amf.nl.
Wij zullen in Bunschoten meedraaien in de klasse Multi-Operator, All band, High,
Mixed, Two Radio.
Operationele informatie
De start van de PACC is om 12:00 UTC op 11 februari en om 12:00 UTC op
12 februari 2017 is het al weer afgelopen met de pret.
Liever vanuit huis deelnemen?
Lukt het niet om vanaf het clubstation deel te nemen? Doe dan mee vanuit je eigen shack
en zo kan je op een leuke manier punten verdienen voor de VERON-afdelingscompetitie.
GRONINGER RADIO AMATEUR TREFFEN (GRORAT)
Naar aanleiding van het succes van vorig jaar wordt er 18 februari 2017 weer De Groninger
Radio Amateur treffen (GRORAT) georganiseerd. Voor deze markt is opnieuw het
samenwerking verband verlengd tussen Groninger Radio Amateurs, de st. RCGA en Vitalis
Vlooienmarkten.
Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de radio- en
ATV-techniek maar ook voor hobby enthousiasten op computer gebied, elektronica en
zelfbouw. Nieuwe en gebruikte spullen zullen in ruime mate aanwezig zijn in allerlei
variëteit. Ook zijn er weer stands ingericht waar demonstraties worden gegeven over de
mogelijkheden met radio, elektronica, mini PCʼs, opleidingen en dergelijke. Daarbij is het
gezellig treffen, uitwisselingen van opgedane ervaringen en bijpraten ook een belangrijk
onderdeel.
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Locatie
De markt wordt georganiseerd in de bekende Veilinghallen (Flowerdome) Legroweg 80,
9761TD te Eelde. Dit ligt 10 km ten zuiden van Groningen en prima bereikbaar per
openbaar vervoer en op loopafstand van Groningen Airport Eelde. De hal heeft een
oppervlakte van 2500-3000 m2, is uitstekend verlicht en verwarmd.
In het zelfde complex wordt elke week een zeer grote vlooienmarkt georganiseerd door
Vitalis, die vele duizenden bezoekers trekt. Door samenwerking hebben bezoekers nu
direct toegang voor beide markten voor één entree prijs van slechts € 3,50. Kinderen tot
en met 13 jaar gratis entree. De radiomarkt is zaterdag voor het publiek geopend van
9:30 – 15:00 uur. Gratis parkeergelegenheid is in ruime mate aanwezig!
TECHNO-NOSTALGICA
Zaterdag 18 februari 2017 is weer de Techno-nostalgica te Emmen. Dit is een internationale
verzamelbeurs voor oude techniek. De beurs wordt gehouden van 09.30 tot 14.30 uur in
het Hampshire (Eden) Hotel Emmen, Van Schaikweg 55, 7811 HN Emmen.
Het is tijdens de beurs ook mogelijk om uw oude buizenradio te laten repareren!
Zie deze flyer voor alle informatie.
BIBLIOTHEEK
Uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) hebben wij een uitgebreide collectie CD's en DVDʼs
met videoʼs en tijdschriften. Een lijst met titels vindt u op hier.
't GERUIS
't Geruis verschijnt in normale oplage een keer per jaar via e-mail, n.l. een nummer met de
stukken voor de huishoudelijke vergadering in maart. Verder kunt u via onze homepage een
speciaal nummer downloaden met adressen en algemene informatie over onze afdeling. Alle
nummers van 't Geruis 1974 t/m 2016 vindt u hier.
QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. U kunt op:
http://www.nl5557.nl of onze homepage kijken of er kaarten voor u zijn.
VAM (VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond)
Elke maandag is er een VAM-avond in Bunschoten (Haarbrug 10-B)
(zie voor info over vakanties en andere activiteiten vanuit Bunschoten ook
onze homepage, https://www.pi4amf.nl en https://twitter.com/pi4amf).

Wenst u de Nieuwsflits niet langer te ontvangen of heeft u een
nieuw e-mailadres dan kunt u dat doorgeven aan Gert van Loo
(a03@veron.nl). Heeft u een bericht/artikeltje voor in de volgende
Nieuwsflits dan kunt u dit ook opsturen naar dit e-mailadres.
PS
BCC

- de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden.
- abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis".
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