nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 214 – april 2021

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 214 met de aankondiging van de lezing van 9 april 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

AFDELINGSBIJEENKOMST
April - lezing 50 MHz DX met eenvoudige middelen
Vrijdag 9 april is er een lezing over 50 MHz DX met eenvoudige middelen via Zoom door
Hans (PA2JWN).
Een groep wetenschappers verwacht dat cyclus 25 waarschijnlijk een van de sterkste
zonnecycli ooit zal zijn en dat deze vrijwel zeker sterker zal zijn dan de huidige SC24
(SSN 116). Mogelijkheid van max SSN 305 in SC25. Zonnecyclus 19 was een monster en
bereikte een SSN-niveau van 285 met 10 Mtr 24/7 open. Het gaat interessant worden om
op 50 MHz exotische DX te werken, ook met eenvoudige middelen.
Op 9 april gaat Hans via Zoom e.e.a. uiteenzetten over de Japanse tsunami op 50Mhz.
De lezing start om 20.00 uur. Meeting ID: 836 6262 2966 - passcode: 807005.
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 delen dan kan je dat natuurlijk zelf inbrengen of dit sturen via een mailtje naar Evert
via pa0ayq@veron.nl.
VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 2021
Op vrijdag 12 maart hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse
Huishoudelijke Vergadering. Vanwege corona ook dit keer digitaal via
Zoom. Er waren 20 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst. De
voorzitter opende de vergadering om 20:00 uur.
Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse
verslagen over 2020 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee
vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2021 behandeld.
Het bestuur wil op korte termijn een enquête houden onder de A03-leden om daarmee
inzicht te krijgen in de wensen en behoeften. De uitkomsten uit de enquête zullen verwerkt
worden in het beleidsplan van de afdeling. Het bestuur vraagt daarbij aan de leden om een
actieve bijdrage te leveren bij de aangeleverde/vastgestelde beleidspunten.
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Tijdens de vergadering is ook besloten om een nieuwe QSL-kaart te laten ontwerpen voor
PI4AMF. Hiervoor wordt een ontwerpwedstrijd georganiseerd.
Aftredend en herkiesbaar waren Frans (PC2F) en Dick (PA0MBR). Er hadden zich geen
tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Frans werd vervolgens
door de leden weer gekozen als voorzitter.
Na een korte pauze was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen t.b.v.
de VERON Verenigingsraad 2021. De 6 voorstellen werden uitgebreid toegelicht en er werd
goed over gediscussieerd. Na het stemmen is besproken wie namens de afdeling de
afgevaardigden zijn voor deelname aan de VR. Besloten is dat op 24 april Frans (PC2F) en
Gert (PA2LO) de afdeling zullen vertegenwoordigen.
Na de rondvraag werd om 22:15 de vergadering gesloten. Tot 23:00 uur was er nog tijd
voor onderling QSO.
Je kan de concept notulen van deze avond <hier> inzien.
Dick Radstaak (PA0MBR)
VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Ik ga het vanaf nu iets anders doen. Na het laatste weekeinde van de
maand, doe ik op maandagmorgen tussen 07.00 en 09.00 de uitdraai van
de afdelingscompetitie. Dit is omdat ik anders te weinig tijd heb tussen het
einde van de maand en dat het ingeleverd moet zijn. En terwijl ik dit typ is
het alweer anders, maar dat kan.
Mannen, we doen het alweer wat minder. We hadden de vorige maand nog
278 punten. Deze maand is het 189. Dus dat kan beter. We blijven een beetje op de vierde
of vijfde plaats.
We staan op vier, maar als ik naar de afdelingscompetitie kijk dan staan we alweer op vijf.
Zo snel kan het gaan.
We hebben 641 punten en in 2020 hadden we eind maart 415 punten, dus we staan op
+226. Het gaat dus nog goed.
Deze maand hebben we weer een nieuweling, dat is Wilco (PA3BWK) uit Hollandsche
Rading. Heel hartelijk welkom, ik hoop veel punten voor je te noteren.
PI4AMF heeft in maart geen punten behaald.
De stand is geworden: A27-De Kanaal-streek staat op met 746 punten op de eerste
plaats, ze hebben 129 punten behaald; A42-Voorne Putten staat op de tweede plaats
met 682 punten, ze hebben 189 punten behaald; A20-Kennemerland staat op de derde
plaats met 651 punten, ze hebben 148 punten behaald; A03-Amersfoort staat op plaats vier
met 641 punten, we hebben 189 punten behaald; A56-Waterland staat op plaats vijf met
632 punten. Ze hebben 145 punten behaald; A14- Friesland noord staat op plaats zes met
414 punten, ze hebben 115 punten behaald. We hebben het als afdeling Amersfoort goed
gedaan met 189 punten. De hoogste score, gelijk als afdeling Voorne Putten.
Hoe zien de individuele scores eruit?
1. De winnaar deze maand is wederom Frans (PC2F) met 36 punten. Frans blijft de beste
met maar liefst 122 punten. Je ligt goed op koers om de winnaar van 2021 te worden.
Afwachten wie er nog bij je komt.
2. De tweede plaats deze maand is voor Maarten (PA3EYC) met 24 punten. Maarten staat
met 59 punten op plaats 2.
3. De derde plaats deze maand is voor Gerard (PA0PIW) en Tijmen (PA3GRM) met
19 punten. Gerard staat met 57 punten op plaats drie en Tijmen staat met 31 punten
op plaats 10. Goed bezig mannen.
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4.

De vierde plaats deze maand is voor
29-mrt 28-feb score
Peter (PC3M) met 18 punten. Peter staat
1
PC2F
122
86
36
met 44 punten op plaats 8.
2
PA3EYC
59
35
24
5. De vijfde plaats deze maand is voor Klaas
3
PA0PIW
57
38
19
(PC2K) met 15 punten. Klaas staat met
4
PA1LEX
50
39
11
27 punten op plaats 11.
4
PB0ACU
50
36
14
6. De zesde plaats deze maand is voor Roel
4
PI4AMF
50
50
0
(PB0ACU) met 14 punten. Roel staat met
7
PA0RBA
45
41
4
50 punten op plaats 4.
8
PC3M
44
26
18
7. De zevende plaats deze maand is voor
9
PA2JWN
35
33
2
Lex (PA1LEX) en Jaap (PD5ISW) met
10 PA3GRM
31
12
19
11 punten. Lex staat met 50 punten op
11
PC2K
27
12
15
plaats 4 en Jaap is de beste novice
12 PE1BQE
25
19
6
amateur en staat met 20 punten op
13
PD5ISW
20
9
11
plaats 13.
14 PA1LIO
9
7
2
8. De achtste plaats deze maand is voor
15
PA3BWK
6
0
6
Ton (PE1BQE) en Wilco (PA3BWK) met
16 PA0RSM
4
3
1
6 punten. Ton staat met 25 punten op
17
PA2PWM
2
2
0
plaats 12 en Wilco staat met 6 punten op
17 PA5PB
2
2
0
plaats 15.
17
PD0GP
2
1
1
9. De negende plaats deze maand is voor
20 PD0GO
1
1
0
Rienus (PA0RBA) met 4 punten. Rienus
641
452
189
staat met 45 punten op plaats 7.
10. De tiende plaats deze maand is voor Hans (PA2JWN) en Adriaan (PA1LIO) met 2 punten. Hans staat met 35 punten op plaats 9 en Adriaan staat met 9 punten op plaats 14.
11. De elfde plaats deze maand is voor Eddy (PA0RSM) en Bert (PD0GP) met 1 punt. Eddy
staat met 4 punten op plaats 16 en Bert staat met 2 punten op plaats 17.
12. De laatste plaats deze maand is voor Paul (PA2PWM), Paul (PA5PB) en Gerard (PD0GO)
met 0 punten. Paul en Paul staan met 2 punten op plaats 17. Gerard staat met 1 punt
op plaats 20.
Mannen, laten we eerlijk meedoen. Dat betekent dat iedereen die zijn punten doorgeeft lid
is van A03. Dat verzin ik niet zelf, maar staat in de regels die voor de afdelingscompetitie
zijn afgesproken.
Single-operators:
U doet mee voor de afdeling waar u volgens de VERON administratie lid van bent. Het is
ook toegestaan om als single-operator mee te doen wanneer u gebruik maakt van een
clubcall of (tijdelijke) speciale call.
Clubstations/Multi-operators:
Het afdelingsstation mag ook als multi-operator station aan de competitie mee doen.
Andere clubstations/multi-operator stations mogen ook inzenden, mits alle operators lid
zijn van de afdeling waarvoor de punten geclaimd worden.
Luisteramateurs:
Ook luisteramateurs mogen meedoen aan de competitie, het gaat dan om het volledig
loggen van verbindingen in contesten. Volledig loggen is: Call plus rapport inclusief
nummer en roepnaam van tegenstation. Als de contest een SWL-sectie heeft dan het log
daar naar toe sturen en niet vergeten het aantal QSO’s op te voeren op de afdelingscontest website!
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In ieder geval zijn we weer lekker bezig met contesten. Laten we dat lekker blijven doen.
We hebben een kwart van het jaar erop zitten en kunnen nog veel punten behalen. Ik mis
nog wel wat calls, die elk jaar meedoen, die nog niet meegedaan hebben.
Als je met een leuke contest meegedaan hebt en hebt een mooie score behaald (of niet),
schrijf daar dan iets over op de afdelingssite. Laten we elkaar zo lekker aan de gang
houden.
Ook is al bekend dat 17 april de digitale PACC (PACCdigi) gehouden wordt. Dat wordt de
eerste keer dat men zo’n contest houd. Kijk <hier> waar de contest in RTTY en FT8
gehouden wordt.
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 met Klaas (PC2K)). Gebruik hierbij je eigen call of
PI4AMF (maak daarvoor een afspraak met Frans (PC2F)). 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)
PACCDIGI CONTEST
We zijn van plan om op 17 april mee te doen aan de nieuwe PACCdigi
contest met de call PI4AMF. Het betreft de bekende modes FT8 en RTTY.
Een mooie kans om ons ook in deze nieuwe contest te onderscheiden.
We weten nog niet hoe het met de coronaregels zit, maar met de good old
PACC contest is gebleken dat we 24 uur met twee sets in de lucht kunnen
zijn, dus met deze PACCdigi contest die 12 uur duurt en we met een set in
de lucht zijn zal het geen probleem zijn.
We zoeken hiervoor enthousiaste operators die een bijdrage willen leveren
aan een goed resultaat voor onze afdeling. Aanmelden kan je via het
formulier op onze site, meer informatie over de contest kan je vinden op deze site.
Peter (PC3M)
ONTWERPWEDSTRIJD QSL-KAART PI4AMF
Binnenkort is onze afdeling door haar voorraad QSL-kaarten heen. Hierbij nodigen wij jullie
uit om mee te denken over hoe onze nieuwe kaart er uit moet komen te zien, de clubcall
PI4AMF is immers van ons allemaal.
Sterker nog: we maken er een wedstijd van! Hierbij stellen we een passende prijs in het
vooruitzicht voor de maker van het winnende ontwerp: 1.000 QSL-kaarten voor je eigen
station!
Hoe doe je mee?
Maak een QSL-ontwerp voor PI4AMF. Houd bij je ontwerp rekening met het standaard
formaat van 9 x 14 cm. Bij het ontwerp moeten in ieder geval de volgende gegevens
duidelijk naar voren komen: • De roepletters PI4AMF
• De naam VERON Amersfoort
• De QTH-locator JO22QF
• Het VERON logo
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Je ontwerp mag een schets op papier zijn, maar een volledig digitale uitwerking mag ook.
Gebruik je beeldmateriaal van anderen? Zorg dan dat er toestemming is om dit te mogen
gebruiken.
Maak geen gebruik van afbeeldingen van personen, tenzij zij uitdrukkelijk hebben ingestemd
met het mogen gebruiken van hun afbeelding.
Stuur je ontwerp in voor 15 mei 2021. Inzenden doe je naar pi4amf@veron.nl. Deelname
alleen mogelijk voor afdelingsleden VERON Amersfoort (a03).
NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK
April 2021 - Ere wie ere toekomt
Eddy (PA0RSM) – Hoe langer je zoekt “hoe meer er boven tafel komt”. Dat mag blijken rond
de dappere radioamateurs tijdens de bezettingstijd. Naast de omgekomen zendamateurs
waren er gelukkig ook velen die de oorlog overleefd hebben. Hierover heeft Dick Rollema
(PAoSE) destijds geschreven in het boek “50 jaar VERON, 100 jaar RADIO”.
Met onze recente archiefvondsten in het achterhoofd heb ik de lijst van verzetsstrijders van
bladzijde 126 en 127 in het boek naar de kennis van nu (21 maart 2021) gecorrigeerd en
aangevuld.
Lees meer ->
Maart 2021 - Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid – deel 2
Eddy (PA0RSM) – Die ondertitel “wij herdenken onze dooden” staat te lezen op de
voorpagina van het meinummer van de Electron uit 1946. Dit is voor mij het vertrekpunt
geworden om, in het vervolg op mijn eerdere schrijven, nog even nader in te gaan op de
achtergrond van met name al die omgekomen radioamateurs zonder amateurroepletters.
Zeer waarschijnlijk waren deze radioamateurs lid van de plaatselijke Nederlandse Verenging
Voor Radiotelegrafie (NVVR), de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Radioamateurisme (NVIR), of de Verenigde Ultra-Kortegolf Amateurs (VUKA). Of op z’n minst
bekend bij de leden.
Na de oproep bij de 1e VR waren de lokale afdelingen degene die deze omgekomen
radioamateurs voordroegen. Helaas heb ik geen onderbouwing kunnen vinden die de basis
vormt voor de lijst met ereleden.
De VERON telt uiteindelijk 28 ereleden, maar uit de legenda’s van twee door de VERON
gepubliceerde herdenkingsplaten komen veel meer namen voor. Er zijn overeenkomsten,
maar ook verschillen in de namenlijst van die legenda’s. Dat trok mijn aandacht; dus tijd
voor (weer) een nader onderzoek!
Lees meer ->
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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