nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 174 – april 2017

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 174 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 14 april
en andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
APRIL - lezing
Vrijdag 14 april is er een lezing over Lowband DXing door Remco den Besten (PA3FYM). De
160m-band is een prachtige band waar maar weinig amateurs echt actief op zijn als het
gaat om het echte DX-werk, maar volgens Remco een die onze aandacht echt verdient.
MEI
– lezing
Vrijdag 12 mei is er een lezing over het gebruik van ferriet materiaal in baluntransformatoren door Wim Telkamp (PA3DJS).
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 X2, halte Zonnewijzer.
WIJZIGING IN AFDELINGSBESTUUR VERON AMERSFOORT
Tijdens de Huishoudelijke Vergadering van de VERON Amersfoort is
afscheid genomen van Hans (PE1KWH) als bestuurslid. Hans heeft zich
de afgelopen jaren onder andere beziggehouden met alle zaken rondom
de ledenadministratie en het regelen van lezingen.
Tijdens de vergadering werden Frans (PC2F) en Gert (PA2LO), die
beiden aftredend waren, herkozen als bestuurslid. Daarbij werd Frans
door de aanwezigen opnieuw in de rol van voorzitter van de afdeling
benoemd. Nieuw in het bestuur treedt toe Tijmen de Jong (PA3GRM).
Voorzitter Frans: “Als bestuur zijn we blij dat Tijmen de vacante positie
wil invullen. Als afdeling mogen we ook blij zijn met Tijmen als
bestuurslid; hij is een ervaren bestuurder.” In de periode van 1998 tot
2010 was Tijmen al bestuurslid binnen de afdeling. Een groot deel van
deze jaren was hij actief als penningmeester.

Het nieuwe bestuurslid Tijmen
(PA3GRM)
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VOSSENJACHT
Zondag 16 april is er een Piet Wakker vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag
na de VERON-afdelingbijeenkomst van 14 april 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.
Wij annuleren de vossenjacht...
...
indien de windsterkte ≥ 9 Beaufort of meer is.
...
bij hevige regen en sneeuw, ijzel- en gladheidvoorspelling.
...
een weeralarm is afgegeven met een advies van thuis te
blijven.
…
bij twijfel bellen: 06-53716002 – Maurice (PA3HHT).
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 radiovossenjacht op zondag 16 april 2017.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
*) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

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, 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 email naar: qsl (AAN) pi4amf.nl.
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VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Eind februari stond de teller op 174 punten. Eind
maart zijn dat er maar liefst 302. Met andere
woorden in de maand maart zijn 128 punten bijeen
gecontest. Met deze monsterscore is Amersfoort in
één maand opgeklommen van de 10e tot de 7e
plaats in de afdelingscompetitie. Achter Amersfoort
staat A51 Bergen op Zoom met 290 punten en
slechts met 3 punten voorsprong staat op A56
Waterland die op plaats zes staat, benieuwd of we
die eind april voorbijgegaan zijn.
Bij PI4AMF hebben ze flink hun best gedaan en 32
punten gescoord. PI4AMF blijft daarmee fier op kop.
Veel mensen die individueel meedoen met de
afdelingscompetitie zitten regelmatig achter de
knoppen bij PI4AMF.

VERON Amersfoort resultaat in de VERON
competitie (31-3-2017)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

PI4AMF
PB0ACU
PA3EYC
PA2LO
PA0RBA
PA3GRM
PA1LEX
PD0PIW
PA1LIO
PC3M
PD0WVD
PC2F
PA0RSM
PE1KWH

31-3
84
36
35
33
29
23
22
11
10

28-2
52
20
24

9

score
32
16
11
24

29

0

6
9
4
3
6
4
4
3
1

17
13

7
7
0
1
0
0
0

6
Hoe zien de individuele scores er uit?
5
1. De hoogste individuele score is geclaimd door
4
Gert (PA2LO). Hij wist maar liefst 24 punten te
3
verzamelen. Hij stijgt daarmee slechts één
1
plaats van 5 naar 4.
302 174 128
2. Tijmen (PA3GRM) heeft in maart 17 punten
geclaimd en stijgt daarmee ook één plaats van 7 naar 6.
3. Roel (PB0ACU) heeft in maart 16 punten geclaimd. Daarmee stijgt hij maar liefst twee
plekken van 4 naar 2. Zoals vorige maand aangegeven is dit een vertrouwde plaats
voor Roel.
4. Lex (PA1LEX) heeft 13 punten geclaimd. Met zijn score van 13 punten zakt hij helaas
één plaats van 6 naar 7. Hij staat slecht één punt achter PA3GRM dus ik verwacht wel
een strijd tussen die twee.
5. Maarten (PA3EYC) heeft 11 punten geclaimd en blijft daarmee op plek 3, maar wel
met de hete adem van PA2LO in zijn nek op 2 puntjes afstand.
6. Gerard (PD0PIW) heeft 7 punten geclaimd en stijgt daarmee één plek van 8 naar 9.
7. Adriaan (PA1LIO) heeft ook 7 punten geclaimd. Hij gaat maar liefst 4 plekken omhoog
van 13 naar 9 en is daarmee de hoogste stijger van de maand. Proficiat!!
8. Willem (PD0PIW) heeft op individuele basis slechts één punt geclaimd. Maar ik weet
dat Willem een groot aandeel heeft in de score van PI4AMF. Daar heeft de individuele
score uiteraard onder te lijden.
9. Voor Peter (PC3M) geldt eigenlijk hetzelfde met 0 punten. Ik weet dat hij regelmatig
bij PI4AMF gezeten heeft. We hebben nog geen kloon voor Peter (en Willem)
gevonden zodat ze op twee plekken tegelijk kunnen contesten.
Rienus (PA0RBA), Frans (PC2F), Eddy (PA0RSM) en Hans (PE1KWH) hebben in maart geen
punten ingediend. Dit had de meeste consequenties voor Rienus, omdat de rest wel scores
hebben ingediend is hij gezakt van plek 2 naar 5.
Het jaar, en daarmee de afdelingscompetitie, is nu drie maanden aan de gang. Dat betekent
nog 9 maanden te gaan voor eeuwige roem in 2017. Dus allemaal er weer flink tegenaan in
april. Mocht u mee willen doen maar weet niet hoe dat gaat? Stuur een mail naar
pa3eyc(at)live.nl.
Ook op https://afdelingscompetitie.veron.nl/ vind je veel informatie.
Maarten (PA3EYC)
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LANDELIJKE OPEN DAGEN BIJ RADIOAMATEURS 2017
In de week van 22 t/m 30 april laten radioamateurs zien waarom hun vrijetijdsbesteding zo
boeiend is, want positieve PR naar de buitenwereld kan amateurradio goed gebruiken!
Iedereen kan zich hiervoor, als afdeling, contestgroep, interessegroep of individueel hebben
aangemeld. Zolang er maar VERON leden bij de organisatie betrokken zijn.
De bedoeling is promotie van amateurradio en de VERON. Iedereen die meedoet aan de
ODR geeft daar zijn eigen invulling aan. Van het openen van de afdelingsruimte en
bezoekers zelf verbindingen laten maken tot het tentoonstellen van zelfbouwprojecten. Of
van een velddag opstelling tijdens Koningsdag tot leuke soldeerprojectjes voor de jeugdige
bezoekers. De PR-Commissie heeft hiervoor een en ander voorbereid aan promotiemateriaal.
Doe je mee om de amateurradio eens flink positief in het nieuws te brengen? Als groep,
afdeling of individueel tijdens de landelijke Open Dagen bij Radioamateurs 2017? Laat het
ons weten, zodat we hiervan een mededeling kunnen plaatsen op onze homepage.
(Bron: VERON.nl.)
FREQUENTIEPLAN 60M IS PER 1 APRIL AANGEPAST
Met ingang van 1 april 2017 is het NFP, nationaal frequentieplan voor de 60 meter band
aangepast.
In de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 was de 60 meter
band van 5,350 tot 5,450 MHz aangewezen voor gebruik door de Amateurdienst op
secundaire basis met een maximaal toegestaan zendvermogen van 100 Watt PEP.
World Radio Conference 2015
Op de World Radio Conference 2015 is afgesproken dat dit moet zijn: 5,351.5–5,366.5 MHz
met een maximaal toegestaan zendvermogen van 15 Watt e.i.r.p. Daarmee is een wereldwijd geharmoniseerde secundaire allocatie voor de Amateurdienst aangewezen. Deze uitkomst van de WRC 2015 wordt door middel van onderhavige wijziging van de regeling
geïmplementeerd.
Crossband en duplexverbindingen 6 meter en 4 meter band
In de regeling voor de frequentiebanden 50,45 – 52,0 en 70,0 – 70,5 MHz is een beperking
opgenomen voor crossbandverbindingen en duplexverbindingen. Op verzoek van de landelijke verenigingen voor radiozendamateurs VERON en VRZA en met instemming van de
primaire gebruiker, is besloten dat een beperking ten aanzien van crossband verbindingen
hier niet langer nodig is, zodat deze beperking geschrapt kan worden. Onderhavige wijziging
van de regeling strekt daartoe.
In werking treding
De aanpassingen van de 60 meter band, is het resultaat van een internationale afspraak die
op de WRC 2015 is overeengekomen. Daar is afgesproken dat deze wijziging op 1 januari
2017 geïmplementeerd zou zijn. Deze datum is niet gehaald. Nederland is door een van de
deelnemende landen formeel verzocht tot spoedige implementatie over te gaan. De internationale afspraak moet in nationale regelgeving worden geïmplementeerd. De wijzigingen
voor de 6 meter en 4 meter band, met betrekking tot het doorhalen van het verbod op
crossband-verbindingen, levert voordelen op voor radiozendamateurs en levert voor
(andere) frequentiegebruikers geen nadelen op.
Alle details zijn te lezen in de Staatcourant van 28 maart 2017.
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VERON-WEBSITE OVER MORSECODE
Naar aanleiding van mijn artikel over morsecode als
immaterieel erfgoed in het januarinummer van Electron heb
ik een aantal reacties ontvangen. Mijn hartelijke dank
daarvoor. De website is ondergebracht in de structuur van
de VERON-website. Graag heet ik u van harte welkom op
https://morse.veron.nl/ om kennis te maken met een aantal
aspecten over morsecode.
Over het gebruik van morse zijn heel veel verhalen bekend.
Graag doe ik een beroep op u als gebruiker om hierover te
vertellen. Inmiddels is er al een verhaal gepubliceerd, maar het zou fijn zijn als er meer over
anekdotes en belevenissen wordt geschreven. Dat geldt niet alleen over het gebruik onder
amateurs. Ook beroepstelegrafisten hebben bij het uitoefenen van hun beroep mooie
herinneringen. Ook deze verhalen en belevenissen helpen mee om de nieuwe website
dynamisch te houden. Ik zie uw verhalen met enthousiasme tegemoet.
Remy (PA3AGF), algemeen voorzitter VERON (voorzitter@veron.nl)
(Bron: Electron – april 2017, pag. 153)
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 2017 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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