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VERON Amersfoort (a03) - nummer 209 – november 2020

Beste amateur,
Het afdelingsbestuur heeft besloten de Huishoudelijke Vergadering van vrijdag 27 november
digitaal door te laten gaan. Door de Corona maatregelen is dit de enige optie, maar we
hebben er vertrouwen in dat het een succes zal worden.
Voor deze Huishoudelijke Vergadering kun je je aanmelden tot vrijdag 20 november via het
speciale contact-formulier op onze site. Je krijgt hierna een bevestigingsmail met de
inlogcode voor Zoom en een uitleg hoe je je kan inmelden.
In de mail vind je als bijlage ’t Geruis met de stukken voor de Huishoudelijke Vergadering.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris
NOVEMBER - Huishoudelijke Vergadering
Op vrijdag 27 november wordt de Huishoudelijke Vergadering van de afdeling via Zoom
gehouden.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
Opening door de voorzitter, Frans (PC2F)
2.
Notulen Huishoudelijk Vergadering 2019
3.
Jaarverslag 2019
4.
Verslag van de kascontrolecommissie
5.
Financieel verslag van de penningmeester
6.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7.
Beleid 2020 (vervalt)
8.
Vaststelling begroting 2020 (vervalt)
9.
Bestuursverkiezing:
Het overzicht is als volgt: niet aftredend zijn Frans (PC2F) en Dick (PA0MBR);
aftredend en herkiesbaar zijn Tijmen (PA3GRM) en Maarten (PA3EYC).
Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering.
10
Geen pauze
11.
De VR-voorstellen voor de VR 2020 behandelen we samen met de eventuele
nieuwe voorstellen in maart 2021
12.
Afgevaardigden Verenigingsraad kiezen we tijdens de Huishoudelijke Vergadering
van maart 2021
13.
Rondvraag
14.
Sluiting
In verband met een soepele afhandeling van de vergadering willen we graag vooraf de
(rond)vragen ontvangen. Deze kunnen via het aan/af formulier worden meegezonden. We
hopen u deze avond digitaal te mogen begroeten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Aanmelden kan vanaf 19:30.
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WEKELIJKSE A03-RONDE OP PI3AMF
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI75AMF vanaf
20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz. Zijn er berichten of heb je nieuws wat
je wilt melden dan kan je dat natuurlijk zelf inbrengen.
Er wordt ook gewerkt om dat van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden.
Stuur hiervoor een mail naar Evert (PA3AYQ) via pa0ayq@veron.nl.
CASPER JANSE (PA1CJ) STOPT ALS BESTUURSLID
Na ruim 2,5 jaar vol overgave de rol van bestuurslid te hebben vervuld, heeft Casper Janse
aangekondigd om te stoppen als bestuurslid en EMC-coördinator voor de afdeling
Amersfoort.
We danken Casper voor zijn inzet en betrokkenheid, maar vooral voor zijn gedrevenheid om
nieuwe initiatieven binnen de afdeling te realiseren.
Tijdens de volgende bestuursvergadering hopen we de vacature die ontstaat door het
vertrek van Casper weer in te vullen.
Heb je belangstelling voor een functie in het bestuur of wil je weten hoe je op een andere
manier kan bijdragen aan de afdeling Amersfoort, neem dan contact op met Frans (PC2F) of
Dick (PA0MBR).
VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Er zijn weer heel wat interessante contesten geweest. Vorige maand hadden we slechts
78 punten, deze maand komen we met 213 punten weer redelijk in de buurt wat we elke
maand zo’n beetje moeten realiseren. We hebben nog 1,5 maand. Laten we daarin flink
ons best doen.
De clubcalls PI75AMF, PI4RCB en PI4AMF/p hebben deze maand niet meegedaan. Daar kan
ik dus niets over melden. We hebben het als afdeling Amersfoort goed gedaan deze maand.
We staan nog steeds op plaats 4 en lopen deze maand flink uit op Waterland. Als we
volgende maand weer flink ons best doen dan kunnen we nog derde worden. We staan
50 punten achter op Voorne Putten. Dus dat is te overzien. En we staan 210 punten voor
op Waterland.
De stand is nu: A27-De Kanaalstreek staat met 1774 punten op plaats één; A20Kennemerland staat met 1423 punten op plaats twee; A42-Voorne Putten staat op de derde
plaats met 1357 punten; A03-Amersfoort staat op plaats vier met 1307 punten en A56Waterland staat op plaats vijf met 1097 punten.
Hoe zien de individuele scores er uit?
1. De winnaar deze maand is Klaas (PC2K) met 29 punten. Klaas staat met 61 punten op
plaats 8. Vorige maand had Klaas niets ingediend. Dus ik denk dat dit van twee
maanden is, maar evengoed proficiat.
2. De tweede deze maand is voor Gerard (PA0PIW) en Peter (PC3M) met 28 punten.
Gerard staat weer bovenaan met 211 punten. Peter is ook flink gestegen naar plaats 5
en staat op 70 punten.
3. De derde plaats deze maand is voor Gert (PA2LO) met 24 punten. Gert staat op plaats
15 met 35 punten.
4. De vierde plaats deze maand is voor Roel (PB0ACU) met 21 punten. Roel staat op
plaats 2 met 208 punten.
5. De vijfde plaats deze maand is voor Lex (PA75LEX / PA1LEX) met 20 punten. Lex staat
op plaats 3 met 119 punten.
6. De zesde plaats deze maand is voor Jaap (PD5ISW) en Frans (PC2F) met 12 punten.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Jaap doet het heel goed en is de beste
31-okt 30-sep score
novice amateur en staat met 58 punten
1 PA0PIW
211
183
28
op plaats 9. Frans staat met 50 punten
2 PB0ACU
208
187
21
op plaats 12.
3 PA75(1)LEX 119
99
20
De zevende plaats deze maand is voor
4 PE1BQE
99
88
11
Ton (PE1BQE) met 11 punten. Ton staat
5 PC3M
70
42
28
met 99 punten op plaats 4.
6 PA0RBA
64
61
3
De achtste plaats deze maand is voor
7 PA3EYC
62
53
9
Maarten (PA3EYC) met 9 punten.
8 PC2K
61
32
29
Maarten staat op plaats 7 met 62 punten.
9 PD5ISW
58
46
12
De negende plaats deze maand is voor
10 PI4RCB
53
53
0
Hans (PA2JWN) met 6 punten. Hans staat
11 PA2JWN
51
45
6
op plaats 11 met 51 punten.
12 PC2F
50
38
12
De tiende plaats deze maand is voor
13 PA3GRM
45
41
4
Tijmen (PA3GRM) met 4 punten. Tijmen
14 PI75AMF
36
36
0
staat op plaats 13 met 45 punten.
15 PA2LO
35
11
24
De elfde plaats deze maand is voor
16 PI4AMF/p
25
25
0
Rienus (PA0RBA) en Adriaan (PA1LIO)
17 NL13918
20
20
0
met 3 punten. Rienus staat met 64 pun17 PA3DAM
20
20
0
ten op plaats 6 en Adriaan staat met
19 PD0GP
6
6
0
4 punten op plaats 21.
20 PD1ROS
5
3
2
De twaalfde plaats deze maand is voor
21 PA1LIO
4
1
3
Rosanno (PD1ROS) met 2 punten.
22 PD0DLU
2
2
0
Rosanno staat met 5 punten op plaats 20.
22 PA0RSM
2
1
1
De dertiende plaats deze maand is voor
24 PA5PB
1
1
0
Eddy (PA0RSM) met 1 punt. Eddy staat
1307
1094
213
met 2 punten op plaats 22.
De laatste plaats is voor Mariëtte (NL13918), Ron (PA3DAM), Bert (PD0GP), Leo
(PD0DLU), Paul (PA5PB) allen met 0 punten. Mariëtte en Ron staan met 20 punten op
plaats 17, Bert staat met 6 punten op plaats 19, Leo staat met 2 punten op plaats 22
en de hekkensluiters op plaats 24 is Paul met 1 punt.

Dames en Heren. We hebben nog 1,5 maand tot half december. En we staat 50 punten
achter op Voorne Putten. Dat moet toch te doen zijn om half december de derde plaats te
behalen.
Als je het niet thuis kan vanwege antenne problemen neem dan contact op met Klaas
(PC2K). Klaas heeft een groot station in Bunschoten waar afgelopen weekeinde ook enkele
leden van onze vereniging zaten. Daar kan je, heel makkelijk, ook punten behalen.
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. Gebruik je eigen call,
de stationscall of gebruik de speciale call PI75AMF (of PI4AMF, maak daarvoor een afspraak
bij Frans (PC2F)) of PI4RCB. 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 dan een mail
naar pa3eyc(at)live.nl.
Maarten (PA3EYC)
TWEE 75-JARIGEN MAKEN VERBINDING
Dat klinkt gezien de gemiddelde leeftijd van de beoefenaars van onze radiohobby als niets
bijzonders. Toch ligt dat in dit geval net iets anders.
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Het zal weinig mensen ontgaan zijn, maar dit jaar viert onze vereniging haar 75-ste
verjaardag. Ter gelegenheid hiervan werkt onze afdeling dit jaar met de roepletters
PI75AMF.
Maar onze vereniging is niet de enige die dit jaar haar diamanten jubileum viert, ook de
Verenigde Naties hebben iets te vieren: in 1945 werd de eerste Algemene Vergadering van
de organisatie gehouden. Deze Algemene Vergadering (the General Assembly) komt
jaarlijks bijeen en is het belangrijkste overlegorgaan van de United Nations.
Zoals bij veel amateurs bekend is, heeft de United Nations een eigen club met radiozendamateurs: de United Nations Amateur Radio Club, beter bekend met haar roepletters
4U1UN. Contacten met dit station zijn gewild door landenjagers omdat 4U1UN, ondanks
dat het hoofdkwartier gewoon in New York staat, als aparte DXCC geldt.
Door een grootscheepse verbouwing van het UN-gebouw was het clubstation 4U1UN enige
jaren uit de lucht, maar sinds vorig jaar is de call weer regelmatig te horen en dit jaar dus
met de bijzondere roepletters 4U75UN.
Inmiddels staan er een kleine 2.000 QSO’s in het log van het station. Eén van de verbindingen, een QSO op 40 meter in phone, is een QSO met PI75AMF. Want wat is er nu
mooier dan dat twee 75-jarigen samen hun jubileum vieren?
Behalve 4U75UN zijn op dit moment ook de station 4U75A, 4U75B en PA75UN actief. Deze
bijzondere roepletters zijn uiteraard ook de moeite waard om te werken, maar zijn voor de
DXCC-jagers minder interessant: 4U75A geldt als DXCC Oostenrijk, 4U75B als DXCC Italië
en PA75UN (ter gelegenheid van het UN Internationaal Gerechtshof in Den Haag) uiteraard
als Nederland.

VERSLAG RADIOACTIEF WEEKEND IN LUXEMBURG
In oktober gingen Gerard (PA0PIW), Gert (PA2LO), Maarten (PA3EYC) en
Tijmen (PA3GRM) een paar dagen naar Luxemburg voor wat radioactiviteit.
Op donderdagmiddag werd koers gezet naar het kleine koninkrijk met ruim
600.000 inwoners. Direct na aankomst op de locatie werd gestart met het
opbouwen van de antennes: een HexBeam voor 10, 12,15, 17 en 20 meter en
een verlengde FD4 voor 40, 80 en 160 meter. Het antennewerk was daarmee klaar voordat
het zonnetje onderging. Na dit werk werd door Maarten en Tijmen proviand ingeslagen,
terwijl Gerard en Gert de twee stations verder in orde maakten. Al snel schalden sterke
signalen uit Canada en Amerika door de speakers. De 20 meter band was goed open en dat
in combinatie met een storingsvrije omgeving, maakt het een feest om naar de signalen te
luisteren. Nadat alles netjes was geïnstalleerd was het tijd om even rustig te eten. Gerard
zorgde voor een smakelijke maaltijd met pasta: een goede bodem om tot in de kleine
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uurtjes verbindingen te kunnen maken. We hadden vooraf de verwachting uitgesproken dat
we rond 21.00 uur in de lucht zouden zijn en die verwachting klopte behoorlijk: 10 minuten
voor negen werden de eerste contacten in het log gezet. Meteen was er sprake van lekkere
pile-ups en voor we het wisten was het half drie ’s nachts en tijd om het bed op te zoeken.
De volgende ochtend zat Gerard al weer vroeg achter de set en maakte volop verbindingen
in FT8.
We hadden van een aantal amateurs een verzoek ontvangen om vooral ook actief te zijn op
de 60 meter band. Om aan dat verzoek te voldoen was door Gert last-minute nog even een
dipool voor deze band gemaakt. Na het fijner afstemmen van de antenne zijn we meteen
maar even gaan kijken hoe de activiteit op 60 meter was. Die was er behoorlijk. Meerdere
amateurs konden we een ATNO geven op deze band.
Terwijl Maarten en Tijmen de zenders op de
locatie bleven bemannen, gingen Gert en
Gerard ’s middags naar het nabijgelegen
natuurgebied Conzefenn om van daaruit
verbindingen te maken. Een uitkijktorentje
bleek een ideale plek om vanuit actief te zijn.
Aan een mastje werd een dipool gehangen
voor 20 en 40 meter en na een paar keer CQ
roepen volgde een lekkere maar
gedisciplineerde pile-up van natuurgebiedjagers. Terwijl Gert in rap tempo de
verbindingen maakte, schreef Gerard zijn
vingers blauw om de aanroepende stations in
het log te zetten. Dat die vingers blauw
werden kwam ook van de koude wind: het uitkijktorentje gaf maar beperkte bescherming
daartegen. Na een uur was dan ook de vraag: gaan we de antenne nog even omzetten naar
de 20 meter band of houden we het voor gezien. Besloten werd om dat laatste te doen: dat
geeft toekomstige activators van het natuurgebied ook nog een kans op mooie pile-ups. Om
snel weer warm te worden besloten we om even een frietje te halen. Een geste die de
“thuisblijvers” Maarten en Tijmen goed wisten te waarderen: die waren na uren achter
elkaar sleutelen ook wel toe aan even rust. Daarbij was er nog wat onvoorzien werk te
doen: ’s ochtend hadden we de HexBeam verplaatst naar het naast het huis gelegen
grasland. Dit om de instraling op de 60 meter antenne te voorkomen. Dat hadden we
achteraf beter niet kunnen doen: juist op deze dag had de boer bedacht dat hij zijn grond
eens van een flinke laag drijfmest moest voorzien. Met mast, tuidraden en al besloot hij de
antenne maar in de naast gelegen struiken te knikkeren. Er zat voor ons niets anders op
dan om in de sterke ammoniak-lucht en met
vuilniszakken om onze schoenen over het vers
bemeste land te banjeren om de antenne ‘te
redden’ en weer operationeel te maken. Voor
wie dit ooit wil nadoen een waarschuwing: het
lopen in vuilniszakken op een van drijfmest
voorzien grasland voelt als het lopen op
natuurijs met gladde zolen: voor je het weet
glij je weg en lig je met je handen in de str….,
uiteraard tot hilariteit van je mede-amateurs!
Duidelijk was dat de boer niet zo blij was met
onze antenne op zijn land en hebben we de
antenne maar weer teruggezet op de oude
plek bij het huis.
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De zaterdag en zondag gingen zonder noemenswaardige incidenten voorbij: er werden
volop verbindingen gemaakt en wat punten uitgedeeld in verschillende contesten (JARTS
RTTY, Stew Perry 160 meter, Work All Germany). Door Tijmen werd nog even een antenne
voor 30 meter in elkaar gezet waarmee ook mooie verbindingen konden worden gemaakt.
Zondagmiddag om 15.00 uur werd de laatste verbinding in het log gezet en werd alles in
een straf uurtje afgebouwd. Er zijn tijdens deze dagen ongeveer 4.000 QSO’s gemaakt
waaronder ook verschillende met leden van de afdeling Amersfoort. Leuk dat daarbij ook
QSO’s waren die verder gingen dan alleen een rapportje uitwisselen! Tijdens het weekend
zijn er ook alweer nieuwe plannen gemaakt. Kortom: het was een leuk en leerzaam
weekend en een goede basis voor toekomstige activiteiten.
FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2020
VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de
36-ste Friese Elfsteden Contest 2020 op 80 en 2 meter. Ook dit jaar zullen vele groepen en
diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. Deze contest vindt plaats op
zondag 22 november tussen 11.00 en 14.00 uur lokale tijd.
Meer info over deze contest vindt u hier.
EDDY (PA0RSM) VERTELT...
Eddy is in het kader van 75 jaar VERON / 75 VERON Amersfoort bezig met de geschiedenis
van onze afdeling een gezicht te geven. Een van deze artikeltjes is: “Radiozendgroep
activiteiten in Amersfoort en omstreken tijdens de tweede wereldoorlog" en is in de
nieuwsflits van februari opgenomen. Op onze homepage zijn recent weer verschillende
artikeltjes verschenen in deze reeks. In deze nieuwsflits is helaas niet genoeg ruimte om
deze op te nemen. Deze kan je terugvinden in onze bibliotheek, hier kan je ook een
uitgebreide lijst van video’s vinden die in de afgelopen jaren zijn geplaatst op YouTube.
VAM WORDT RCAMF
Omdat de naam VAM (VERON Amersfoort Maandagavond) niet langer recht doet aan de
diversiteit van bezoekers, is door de beheerders besloten om de naam VAM te veranderen
naar RCAMF (Radio Club Amersfoort). Een naam die beter past bij waar de bijeenkomsten
voor staan: activiteiten die openstaan voor iedereen die geïnteresseerd is in onze hobby,
ongeacht of iemand wel of geen lid is van de VERON. Met de nieuwe naam is ook een
nieuwe website gelanceerd: http://www.rcamf.nl/.
Heb je vragen over de activiteiten van Radio Club Amersfoort? Neem dan eens contact op
met één van de beheerders: Jan (PD0AUQ), Edwin (PA1LIO), Adriaan (PA1LOI) of Jaap
(PD5ISW). Of kom (zodra dat weer mogelijk is) gewoon een keer op maandagavond langs!
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.
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 of een nieuw emailadres
hebt.
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