nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 211 – januari 2021

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 211 met de aankondiging van de nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari via
Zoom en een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen maand.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris
VAN DE VOORZITTER
Beste afdelingsleden, allereerst wens ik een ieder het allerbeste voor 2021.
Terugkijkend op 2020 was het een bijzonder jaar ook voor de afdeling
Amersfoort. Door corona waren we meer nog dan andere jaren verplicht
door de lock-downs aan huis gekluisterd. De ideale gelegenheid om deze
onaangename opgelegde plicht te verlichten door lekker achter de set te
gaan zitten, de shack op te ruimen of eindelijk te beginnen aan dat steeds
maar uitgestelde zelfbouwproject.
Vakantie in eigen land, gelukkig was het een warme en droge zomer, helaas waren de
terrassen dicht, in de kroeg een biertje pakken of lekker uit eten was er niet bij. Allerlei
radiobijeenkomsten als onze maandelijkse clubavonden, de verenigingsraad, velddagen,
radiomarkten in binnen en buitenland waren taboe. Ook op onze frequenties werden we
geconfronteerd met allerlei speciale roepletters van over de hele wereld met als suffix
bijvoorbeeld staysafe, stayhome. Deze virus uitbraak was niet alleen hier een probleem het
is een wereldwijde pandemie!
Om de onderlinge contacten in onze regio toch enigszins in stand te houden is de wekelijkse
ronde op zondagavonden op de 2m repeater PI3AMF gestart. Ik mag wel zeggen dat dit
een enorm succes is en onder onze speciale call PI75AMF heeft Evert (PA3AYQ) meer dan
40 rondes geleid. Fijn dat hij dit met zoveel toewijding elke week heeft gedaan. PI75AMF
vanwege het 75-jarig jubileum van de VERON zowel landelijk als hier in de afdeling
Amersfoort. Vanaf nu zal Evert de rondes weer gaan leiden onder onze PI4AMF afdelingsroepletters.
Eddy (PA0RSM) heeft diverse heel leuke artikelen geschreven over onze radiogeschiedenis.
Deze staan allemaal op onze afdelingssite a03.veron.nl voor wie dit nog niet gezien had.
Ook de CW-cursus van Koos (PA3BJV), Ron (PA3DAM) en Hilde PA3EKW is een tijdje over
de repeater PI3AMF gedaan. Geweldig dat mensen zo inventief waren. Het jaar 2020 zullen
we nooit vergeten, een ieder heeft zo zijn of haar vervelende, maar ook leuke ervaringen
meegemaakt afgelopen jaar.
We kijken nu vooruit naar 2021! We worden gevaccineerd, mogelijk duurt het nog wel wat
maanden voor alles weer iets normaler wordt, maar we hebben het vooruitzicht dat we
elkaar weer gaan zien. Het bestuur heeft een planning gemaakt, wel onder voorbehoud,
voor activiteiten van onze afdeling in 2021. We gaan 8 januari starten met een digitale
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nieuwjaarsbijeenkomst via Zoom. Hierover meer info in deze Nieuwsflits en op onze site! Je
kan je vooraf hiervoor met het speciale aanmeldingsformulier op de site aanmelden. Ook
aan de PACC zullen we dit jaar weer gaan deelnemen, daarbij rekening houdend met de
strenge corona regels. Interesse kijk op onze site en geef je op om deel te nemen.
Ook roep ik de zend- en luisteramateurs in onze afdeling op om weer deel te nemen aan de
VERON-afdelingscompetitie zowel op HF als VHF. Vorig jaar waren wij vierde nu gaan we
weer voor het podium! Heb je vragen of weet je niet wat te doen om deel te nemen vraag
het ons, wij zullen het je graag uitleggen (schriftelijk, email of digitaal (via Zoom voorlopig
nog). Het is leuk om punten voor de afdeling te verzamelen, maar je strijdt ook met andere
binnen onze afdeling om de eigen afdelingscompetitie wisselbeker!
Rest mij je nogmaals, ook namens de andere bestuursleden, je allen een goed, voorspoedig
en gezond 2021 te wensen.
Heb je vragen of andere radio gerelateerde zaken schroom niet ons (het bestuur) te
benaderen en ook de leden van de afdeling kunnen je vast helpen of van advies voorzien.
73 Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter VERON a03
AFDELINGSBIJEENKOMST
Januari - nieuwjaarsreceptie, eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen
Vrijdag 8 januari is er via Zoom uitgebreid de gelegenheid om elkaar
de beste wensen over te brengen. Ook worden de eventueel ingediende
afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april zal worden
gehouden, behandeld.
Er zijn twee mogelijkheden Zoom te gebruiken:
1.
De zoom-client downloaden en installeren vanaf deze website.
2.
Vanuit uw internetbrowser met een plug-in, dit kan met o.a. Safari, Firefox en
Chrome.
We vragen je om zich aan de volgende twee spelregels houden:
1.
Na het inloggen kom je in de wachtruimte van de afdelingsbijeenkomst. Hier wijzig je
je schermnaam in Voornaam en Call, zodat we weten wie zich aanmeld. Hierna word
je toegelaten tot de bijeenkomst.
2.
Jouw camera en/of microfoon staat uit (muted) tijdens de bijeenkomst, wil je de
microfoon om wat te zeggen dan kun je je hand opsteken via het programma. De host
zal je dan het woord geven. Ook chatten met de host tijdens de bijeenkomst is
mogelijk.
We willen graag om 20.00 uur beginnen met de bijeenkomst daarom vragen we je om ruim
op tijd aan te melden. Toegang is mogelijk vanaf 19.30 uur. Deelname is alleen mogelijk na
vooraf aanmelden, dit kan nog tot donderdag 7 januari via het aanmeldformulier.
Over het gebruik van het Zoom programma zijn meerdere filmpjes met uitleg op YouTube
beschikbaar.
WEKELIJKSE A03-RONDE OP PI3AMF
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 melden dan kan je dat natuurlijk zelf inbrengen of dit sturen via een mailtje naar
Evert via pa0ayq@veron.nl.
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PACC 2021 – OPERATORS GEZOCHT
De PACC 2021 komt er weer aan, dit jaar willen we op 13 en 14 februari weer met
twee zenders (SSB en CW) gelijktijdig in de lucht zijn (klasse Multi-Two).
Klaas (PC2K) heeft zijn station ter beschikking gesteld. We hebben hierbij het grote
voordeel dat we minder hoeven te bouwen. Ook weten we vooraf dat de antennes,
coaxkabels, filters, eindtrappen en zenders in optimale contest conditie verkeren.
We zullen zeker rekening houden met de Corona maatregelen. Voor nu betekent dit
dat achter elke set alleen één operator aanwezig is. Helaas kunnen we elkaar niet zoals
gebruikelijk op de contest locatie ontmoeten en de traditionele soep van Hilde nuttigen.
Mede hierom hebben we besloten dit jaar voor de maximale punten te gaan en serieus te
gaan contesten. In vergelijking met voorgaande jaren is er dan ook geen tweede operator
bij de set. De onderlinge afstanden tussen de twee opstellingen zijn voldoende groot en we
gaan nog in overleg of nadere ventilatie voorzieningen noodzakelijk zijn. Indien de voorspellingen aangeven dat de kans op een storm groot is, zijn we ook bezig met een plan B.
We zijn op zoek naar ervaren CW en SSB operators die zich in willen zetten voor een top 3
klassering. Je kunt je aanmelden met het aanmeldformulier op onze site.
AANDACHT VOOR EMC
Casper (PA1CJ) attendeert ons op een artikel wat vermeld staat op de website van de
VERON. Het gaat over de zogenaamde EMC-richtlijn, de wetgeving die ervoor moet zorgen
dat toegelaten apparatuur op de EU-markt geen storing veroorzaakt. Ondanks deze richtlijn
hebben radioamateurs in de praktijk echter toch vaak last van storing veroorzaakt door
LED-lampen, optimizers bij zonnepanelen enzovoort.
De EU vraagt nu aan haar burgers om hun mening te geven over het functioneren van deze
richtlijn, dus een mooie kans voor ons radioamateurs om aan te geven wat er beter zou
moeten. Op de site van de VERON staat de link naar de vragenlijst. Deze pagina wordt
standaard in de Engelse taal aangeboden maar bovenin kan voor Nederlands worden
gekozen.
Reageren is mogelijk tot en met 29 januari 2021.
VERON AFDELINGSCOMPETITIE
18 december was de laatste dag dat we de score door konden geven voor 2020. De laatste
maand van het jaar konden we nog derde in de landelijke competitie worden en we hebben
dat even gedaan. Maar afdeling Voorne Putten had net nog enkele contestpunten meer als
ons. Dus zijn we toch nog vierde geworden. Als we volgend jaar het hele jaar zo meedoen
zoals afgelopen 3 maanden dan halen we zeker de derde plaats.
Afgelopen maand hebben we 95 punten gehaald. Daarmee hebben we, landelijk, de meeste
punten gehaald. Gefeliciteerd. Echter we kwamen 7 punten te kort om een plaats te
stijgen. Dat is heel jammer maar het is niet anders.
De clubcalls PI4RCB en PI4AMF/p hebben deze maand niet meegedaan. PI75AMF heeft
2 punten gehaald en PI4AMF maar liefst 9. Zelfs de clubstations hebben geprobeerd om
derde te worden. Helaas niet. Diegene(n) die de clubstations bediend hebben wil ik hierbij
hartelijk bedanken.
We hebben het als afdeling Amersfoort zeer goed gedaan deze maand. We waren, als
afdeling, diegene die de meeste punten hadden van Nederland in december. Echter, we
staat nog op plaats 4 en dat is de score voor 2020. We staan slechts 6 punten achter op
Voorne Putten.
De stand is geworden: A27-De Kanaalstreek staat met 2292 punten op plaats één; A20Kennemerland staat met 1828 punten op plaats twee; A42-Voone Putten staat op de derde
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plaats met 1733 punten, A03-Amersfoort staat op plaats vier met 1727 punten en A56Waterland staat op plaats vijf met 1461 punten.
31-dec 30-nov score
Hoe zien de individuele scores eruit?
1 PA0PIW
261
247
14
1. De winnaar deze maand is Roel
2 PBOACU
259
244
15
(PB0ACU) met 15 punten. Roel staat met
3 PE1BQE
142
135
7
259 punten op plaats 2. Gefeliciteerd
4 PC3M
141
135
6
Roel. Je had nog 3 punten moeten
5 PA75(1)LEX
129
129
0
hebben om Gerard voor te blijven en te
6 PA2JWN
92
88
4
winnen.
7 PA3EYC
86
74
12
2. De tweede deze maand is Gerard
8 PC2K
84
77
7
(PA0PIW) met 14 punten. Gerard staat
9 PA0RBA
83
79
4
met 261 punten op plaats 1. Proficiat
10 PC2F
81
72
9
Gerard, je hebt er samen met Roel een
11 PD5ISW
64
64
0
hevige strijd gevoerd maar uiteindelijk
12 PA2LO
59
59
0
toch de afdelingscompetitie gewonnen.
13 PI4RCB
53
53
0
Ook volgend jaar verwacht ik jou en Roel
14 PA3GRM
45
45
0
weer bovenin.
15 PI75AMF
38
36
2
3. De derde plaats deze maand is Maarten
16 PI4AMF/p
25
25
0
(PA3EYC) met 12 punten. Maarten staat
17 NL13918
20
20
0
met 86 punten op plaats 7. Maarten heeft
17 PA3DAM
20
20
0
het vooral in de tweede helft van het jaar
19 PA1LIO
17
13
4
goed gedaan. Ga volgend jaar zo door.
20 PI4AMF
9
0
9
4. De vierde plaats deze maand is voor
21 PD0GP
8
6
2
Frans (PC2F) met 9 punten. Frans staat
22 PD1ROS
5
5
0
met 81 punten op plaats 10. Goed
23 PA0RSM
3
3
0
gedaan Frans. Vooral in de tweede helft
24 PD0DLU
2
2
0
van het jaar heb je het goed gedaan.
25 PA5PB
1
1
0
5. De vijfde plaats deze maand is voor Ton
1727
1632
95
(PE1BQE) en Klaas (PC2K) met 7 punten.
Ton staat met 142 punten op plaats 3 en Klaas staat met 84 punten op plaats 8. Ton
heeft het hele jaar punten verzameld en Klaas heeft vooral op het tweede deel van het
jaar de punten verzameld. Ga vooral zo door.
6. De zesde plaats deze maand is voor Peter (PC3M) met 6 punten. Peter staat met
141 punten op plaats 4. Peter heeft vooral in het tweede deel van het jaar de punten
gehaald.
7. De zevende plaats deze maand is voor Hans (PA2JWN), Rienus (PA0RBA) en Adriaan
(PA1LIO) met 4 punten. Hans staat met 92 punten op plaats 6, Rienus staat met
83 punten op plaats 9 en Adriaan staat met 17 punten op plaats 19. Jullie hebben
lekker het hele jaar meegedaan. Tot volgend jaar.
8. De zevende plaats is voor Bert (PD0GP) met 2 punten. Bert staat met 8 punten op
plaats 21. Bert is de eerste Novice deze maand. Hartstikke mooi Bert. Volgend jaar
gewoon weer meedoen.
9. De laatste plaats deze maand is voor Lex (PA75LEX / PA1LEX), Jaap (PD5ISW), Gert
(PA2LO), Tijmen (PA3GRM), Mariëtte (NL13918), Ron (PA3DAM), Rosanno (PD1ROS),
Eddy (PA0RSM), Leo (PD0DLU), Paul (PA5PB) allen met 0 punten. Lex staat met
129 punten op plaats 5, Jaap staat met 64 punten op plaats 11, Gert staat met
59 punten op plaats 12, Tijmen staat met 45 punten op plaats 14, Mariëtte en Ron
staan met 20 punten op plaats 17, Rosanno staat met 5 punten op plaats 21, Eddy
staat met 3 punten op plaats 23, Leo staat met 2 punten op plaats 23 en de
hekkensluiters op plaats 24 is Paul met 1 punt.
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Hoewel de een het wat beter gedaan heeft als de ander toch allemaal gefeliciteerd voor de
punten in 2020.
Dames en Heren, we hebben het toch goed gedaan. We stonden nog even op de derde
plaats, maar Voorne Putten had ook nog wat punten dus die zijn als derde geëindigd. Wij
zijn uiteindelijk vierde geworden. Als ik zie dat we aan het begin van deze maand nog dik
achter lagen en bijna derde geworden zijn dan kan ik alleen maar trots zijn. Achter in het
jaar hebben we allemaal flink ons best gedaan. Halverwege kon het iets beter. Dat wordt in
2021 iets om te verbeteren.
Als je mee wilt doen doe dan gewoon eens mee. Ook luisteramateurs kunnen meedoen. Als
iemand niet weet hoe de score gedaan moet worden neem dan even contact met mij op via
pa3eyc(at)live.nl.
Kijk op https://www.contestkalender.nl om te zien of er een contest is waar je aan mee wilt
doen. Ook gaan we in 2021, na de PACC, een soort van training houden, voor wie dat wil
om te leren contesten. Dat zal waarschijnlijk in Bunschoten worden georganiseerd.
Doe gewoon eens mee. Je kan in het nieuwe jaar weer meedoen met de afdelingscompetitie. Als je het niet thuis kan vanwege antenne problemen neem dan contact op
met Klaas (PC2K). Hij heeft een groot station in Bunschoten waar regelmatig ook enkele
leden van onze vereniging zitten te contesten. 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, maar ook vanuit
Bunschoten. Gebruik hierbij je eigen call, of PI4AMF (maak daarvoor een afspraak bij Frans
(PC2F)) of PI4RCB (maak daarvoor een afspraak bij Klaas (PC2K)). Met 25 contest QSO’s
heb 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)
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. Op onze homepage zijn recent weer de volgende
artikeltjes verschenen: “Station PA6KEI in De Flint Amersfoort – 1980”, “VERON afdeling
Amersfoort tussen 1950–1970” en “Korte radiobiografie bestuursleden VERON Amersfoort”.
Voor dit laatste artikel zoeken we nog de QSL-kaarten van J. Fortuin (PA0MJ) en L. van der
Knaap (PA0BMW).
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 en fotoalbums
vinden die in de afgelopen jaren zijn geplaatst op YouTube en google.com/albumarchive.
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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