nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 224 – april 2022

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 224 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 8 april en een
overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen maand. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMST
April:
lezing/demo over alles rond het zelf wikkelen van een balun
Vrijdag 8 april is er een lezing/demo door Maarten (PA3EYC) over alles rond het zelf
wikkelen van een balun.
Locatie: Ontmoetingscentrum De Herberg in Nieuwland. Start van de lezing is om
20.00 uur, inloop kan vanaf 19.30.

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 2022
Op vrijdag 11 maart hield de afdeling Amersfoort
haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Dit
jaar weer als vanouds in ontmoetingscentrum De
Herberg te Amersfoort. Er waren 27 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst.
De voorzitter opende de vergadering om
20.00 uur. Voordat gestart werd met de
vergadering kreeg Roel (PB0ACU) voor het
behalen van de tweede plaats in de afdelingscompetitie een medaille.
Hierna kreeg Koos
(PA3BJV) het woord en
werd er stil gestaan bij het overlijden van Jan Tuithof (PD0RDQ).
Daarna informeerde Rick (PA5NN) de zaal dat hij de zelfbouwavond in oktober zal organiseren, details volgen nog.
Na al deze mededelingen kon gestart worden met de vergadering
zelf. Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en
diverse verslagen over 2021 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden
afdelingsbeleid en -begroting voor 2022 behandeld.
Het bestuur houdt dit jaar een enquête onder de VERON A03leden om zo inzicht te krijgen in de wensen en behoeften. De
sluitingsdatum was 31 maart, over de eerste resultaten hiervan
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meer op de volgende afdelingsbijeenkomst. Het bestuur vraagt hierbij aan de leden om een
actieve bijdrage te leveren bij de vastgestelde beleidspunten.
Aftredend en herkiesbaar waren Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Er hadden zich
geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Frans was aftredend
en niet herkiesbaar. Er waren geen kandidaten die het voorzitterschap op zich wilden nemen
en is deze functie dus vacant.
Frans (PC2F) werd bedankt voor zijn lange staat
van dienst, maar liefst 9 jaar is hij voorzitter
geweest van onze afdeling, Maarten zal vanaf
nu als waarnemend voorzitter optreden.
Na een korte pauze was het tijd voor de
behandeling van de ingebrachte voorstellen voor
de VERON Verenigingsraad 2022. Dit ging redelijk
snel, er waren immers geen voorstellen ingebracht. Hierna werd gevraagd wie naar de VR
op 23 april in Gorinchem wilden. Frans (PC2F) en
Hilde (PA3EKW) stelden zich hiervoor beschikbaar en zullen onze afdeling tijdens de VR daar
vertegenwoordigen.
Na de rondvraag werd om 22.10 de vergadering gesloten. Hierna was er nog tijd voor
onderling QSO.

RONDE VAN AMERSFOORT GESTOPT – EVERT BEDANKT!
Op zondagavond 13 maart 2022 leidde Evert
(PA3AYQ) voor de laatste maal de Ronde van
Amersfoort. Twee jaar heeft Evert dit iedere
zondagavond met veel inzet en enthousiasme
gepresenteerd, een prestatie van formaat.
Eerst onder eigen call, daarna met PI75AMF en als
laatste met onze afdelingscall PI4AMF.
Diverse onderwerpen en eerder opgenomen
interviews werden uitgezonden en besproken, en
veel deelnemers uit de regio melden zich in of
luisterden mee.
Vanuit het bestuur danken wij Evert dat hij in de
moeilijke corona periode het onderlinge contact met de radioamateurs in stand heeft
gehouden door middel van deze wekelijkse ronde.
Frans (PC2F), Maarten (PA3EYC), Peter (PC3M), Tijmen (PA3GRM) en Dick (PA0MBR)

OPROEP: VRIJWILLIGERS VOOR DE BARDIENST
Zoals tijdens de Huishoudelijke Vergadering is gemeld zijn we op zoek
naar vrijwilligers voor de bardienst tijdens de afdelingsbijeenkomsten.
De training hiervoor kan via het internet en deze wordt beloond met
een certificaat. Wil je hierbij helpen, laat dit dan even weten aan Dick (PA0MBR).

VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Om te beginnen mag ik een nieuwe call benoemen. Frans (PC2F) komt ook uit als PF01MAX.
Die call wordt gebruikt in de weekenden als Max Verstappen, op vrijdag, zaterdag en
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zondag, moet rijden in de formule 1. Nou Frans, we wensen je bijzonder veel succes met
deze call en Max uiteraard ook.
PI4AMF en PI4RCB hebben deze maand geen punten behaald.
Nou, we lopen behoorlijk achter met de punten. Deze maand hebben we slechts 86 punten
gehaald. Afgelopen jaar hadden we in maart 189 punten met 641 als eindscore. Dus we
lopen 176 punten achter op vorig jaar en we zijn teruggezakt van plaats 4 naar plaats 6.
De stand: A20-Kennemerland staat op de eerste plaats met 653 punten, ze hebben
207 punten behaald; A40 Twente staat op plaats vijf met 467 punten, ze hebben 120 punten behaald; A03-Amersfoort staat op plaats zes met 465 punten, we hebben 86 punten
behaald; A14-Friesland Noord staat op plaats zeven met 402 punten, ze hebben 138 punten
behaald.
Hoe zien de individuele scores er uit?
1. De winnaar deze maand is Gerard (PA0PIW) met 33 punten. Gerard staat meteen op
plaats 1 met 78 punten. Gefeliciteerd Gerard.
2. De tweede plaats deze maand is voor Peter (PC3M) met 14 punten. Peter staat met
23 punten op plaats 9.
31-mrt 28-feb score
3. De derde plaats deze maand is voor
1 PA0PIW
78
45
33
Klaas (PC2K) met 11 punten. Klaas
2 PC2F/PF01MAX
50
46
4
staat met 40 punten op plaats 5.
3 PI4AMF
47
47
0
4. De vierde plaats deze maand is voor
4 NL13918
43
43
0
Gert (PA2LO) met 10 punten. Gert staat
5 PC2K
40
29
11
met 14 punten op plaats 12.
6 PA0RBA
30
30
0
5. De vijfde plaats deze maand is voor
7 PD5ISW
29
21
8
Jaap (PD5ISW) met 8 punten. Jaap is
8 PA2JWN
28
27
1
daarmee de eerste novice amateur en
9 PC3M
23
9
14
staat met 29 punten op plaats 7.
10 PA3EYC
20
16
4
6. De zesde plaats deze maand is voor
11 PA3BWK
15
15
0
Frans (PC2F/PF01MAX) en Maarten
12 PA2LO
14
4
10
(PA3EYC) met 4 punten. Frans staat
13 PE1BQE
11
11
0
met 50 punten op plaats 2 en Maarten
14 PA1LEX
9
9
0
staat met 20 punten op plaats 10.
14 PA4DOC
9
9
0
7. De zevende plaats deze maand is voor
16 PA3GRM
4
4
0
Hans (PA2JWN) en Eddy (PA0RSM) met
16 PB0ACU
4
4
0
1 punt. Hans staat met 28 punten op
18 PI4RCB
3
3
0
plaats 8 en Eddy staat met 3 punten op
18 PD1ROS
3
3
0
plaats 18.
18 PA0RSM
3
2
1
8. De laatste plaats deze maand is voor
21 PA3EKW
2
2
0
Mariëtte (NL13918), Rienus (PA0RBA),
465
379
86
Wilco (PA3BWK), Ton (PE1BQE), Lex
(PA1LEX), Marja (PA4DOC), Tijmen (PA3GRM), Roel (PB0ACU), Rossanno (PD1ROS) en
Hilde (PA3EKW) met 0 punten. Mariëtte staat met 43 punten op plaats 4, Rienus staat
met 30 punten op plaats 6, Wilco staat met 15 punten op plaats 11, Ton staat met
11 punten op plaats 13, Lex en Marja staan met 9 punten op plaats 14, Tijmen en Roel
staan met 4 punten op plaats 16, Rossanno staat met 3 punten op plaats 18 en Hilde
staan met 2 punten op plaats 21.
Laten we allemaal weer gaan contesten. We worden er bedrevener in door het regelmatig
te doen. Doe gewoon eens mee voor diegene die dit lezen en nog niet meedoen, veel succes
ermee.
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Als je met een leuke contest meegedaan hebt en hebt een mooie score gehaald (of niet),
schrijf daar er dan iets over op de afdelingssite. Laten we elkaar zo lekker aan de gang
houden. 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 via 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)

MOONBOUNCING
In de huidig spannende tijden, is het misschien leuk
dit interview (Engelstalig) vanuit Australië
(Tasmanië) tussen een radioamateur en een lokale
reporter van radio Hobart over moonbouncing (EME)
op 3cm (10GHz) te horen. Mogelijk kan dit een van
ons ook stimuleren om zo’n EME (earth-moon-earth)
station op te bouwen.
Ik ben zelf al jaren aan het voorbereiden om een 2m
EME-station op te bouwen. Zijn er misschien meer
mensen die vanuit de afdeling interesse hebben om
samen iets met EME te gaan doen dan hoor ik dat
graag.

Moonbouncing - PA6MB-1967- Leusden

Frans PC2F

OEKRAÏNE – NOODTOESTAND EN STAAT VAN BELEG
In de Oekraïne is op 24 februari 2022 de noodtoestand uit geroepen. Een onderdeel hiervan
is een zendverbod voor radio-amateurs. Wat er nog meer onder deze noodtoestand valt kan
je hier lezen. Op www.veron.nl is hier ook een artikel over. Radioamateurs in de Oekraïne
gebruiken deze prefixen: EM-EO, U5, UR-UZ.
Het DARC HF Committee schrijft hierover:
“Any radio amateur currently transmitting from Ukraine is risking his or her life. If
you hear a Ukrainian station, do not broadcast its callsign, location or frequency —
whether on the band, in a cluster or on social media. You may be putting lives at
risk.”

QSL-KAARTEN - Vergeet niet je QSL-kaarten op de verenigingsavond bij Peter (NL5557) op
te halen. Je kunt op http://www.nl5557.nl of de homepage kijken of er kaarten voor je zijn.

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. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijf je op de hoogte van
het laatste VERON (afdelings)nieuws!
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