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 nniieeuuwwssfflliittss  
  VERON Amersfoort (a03) - nummer 225 – mei 2022 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beste amateur, 
 

Hierbij Nieuwsflits 225 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 13 mei en  
een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen maand. Ook kan je via deze link  
de notulen lezen van de Huishoudelijke Vergadering van maart. Zie ook voor de laatste 

afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris 
 

 

AFDELINGSBIJEENKOMST 
Mei:  bekendmaking uitkomst en discussie over de gehouden enquête  
Vrijdag 13 mei zal Peter (PC3M) de uitkomst van de enquête bekend maken en willen we in 

gesprek gaan met de leden hoe we aan deze uitkomst uitvoering kunnen geven. Hierna is er 
onderling QSO.  
Locatie:  Ontmoetingscentrum De Herberg in Nieuwland. Start van de lezing is om  

20.00 uur, inloop kan vanaf 19.30. 
 
 

VERSLAG AFDELINGSBIJEENKOMST 8 APRIL 2022 
De afdelingsbijeenkomst van 8 april werd geopend door onze waarnemend voorzitter 
Maarten (PA3EYC). Op het programma stond zijn presentatie over het maken van baluns. 

Voordat hiermee gestart werd was er eerst even aandacht voor diverse mededelingen en 
vragen.  
Op de oproep aan de leden om te ondersteunen bij de bardienst in De Herberg is helaas 

bijna geen gehoor gegeven, slechts 1 lid heeft zich hiervoor aangemeld. Daarom hierbij 
nogmaals een oproep om je aan te melden.  
Peter (PC3M) gaf een update over de enquête die is ingevuld door 34 leden van onze 

afdeling. Inhoudelijk zal de uitkomst van de 
enquête, inclusief analyse en hoe nu ermee 
verder, gepresenteerd worden tijdens de mei 

bijeenkomst.  
Gert (PA2LO) tenslotte, vraagt zich af waarom 
de afdeling dit jaar niet meedoet met de 

PACCdigi-contest. De afdeling gaat nadenken 
hoe/of we volgend jaar eventueel mee gaan 
doen. 

Na al deze mededelingen kon gestart worden 
met de presentatie van Maarten. Voor een 
volle zaal met geïnteresseerden deelde hij 

enthousiast zijn kennis en ervaringen over 

https://a03.veron.nl/
https://a03.veron.nl/oproep-vrijwilligers-voor-de-bardienst/
https://a03.veron.nl/wp-content/uploads/2022/05/Geruis-verslag_Huishoudelijke_Vergadering_11-03-2022.pdf
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baluns, ununs en mantelstroomfilters. In zijn 

verhaal werd de toehoorder meegenomen in 
de wereld van (un)balanced antennes en 
voedingslijnen, de uitdagingen (mantel-

stromen, ongelijke impedantie, etc.) daarbij en 
mogelijke oplossingen hiervoor. Bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van een (1:1) balun 

en/of een mantelstroomfilter tussen antenne 
en voedingslijn, maar ook indien nodig een 
impedantie aanpassing (bijv. 1:4 balun).  

Gebruik van het juiste type ringkern(materiaal) 
blijkt ook van groot belang te zijn voor het 
frequentiebereik waarvoor men de balun 

maakt. Met behulp van een NanoVNA kan zelf gemeten worden hoe goed deze het doet 
voor de diverse amateurbanden. Veel ervaring is opgedaan tijdens de diverse contesten 
waarvoor Maarten zelf de baluns heeft gebouwd. Enkele exemplaren had hij meegenomen, 

evenals diverse typen ringkernen. Na de lezing kon men deze bekijken, wat door veel leden 
werd gedaan. 
Tenslotte was er nog wat tijd voor onderling QSO. Al met al weer een heel geslaagde 

afdelingsavond. 
 
Het pdf-bestand van de presentatie kan je hier downloaden, de YouTube video’s: 

#100 Balun part 1 / #101 Balun part 2 / #105 Balun part 3. 
 
 

VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
Er staat weer een nieuwe call tussen en wel Willem (PD0WVD). Je hebt al eerder mee-
gedaan, maar toch leuk dat je er weer bij bent en we heten je wederom hartelijk welkom 

hier. Dat je veel punten mag halen. 
PI4AMF heeft met de PACC digitale contest meegedaan en heeft 4 punten behaald. Proficiat 
voor diegenen die daaraan meegedaan hebben. PI4RCB heeft deze maand geen punten 

behaald. 
Het is ontzettend jammer, maar ik vermoed dat het dit jaar niet veel gaat worden. Die  
82 punten in april dat gaat het hem niet doen. Vorig jaar hadden we in april maar liefst  

232 punten met in totaal 873 punten. Dan lopen we er deze maand 326 achter t.o.v. 
afgelopen jaar. Maar toch positief nieuws. We hebben van plaats gewisseld met afdeling 
Twente. Wij zijn gestegen van plaats zes naar plaats vijf. 

De stand: A20-Kennemerland staat op de eerste plaats met 846 punten, ze hebben  
193 punten behaald; A12-Dordrecht staat op plaats vier met 630 punten, ze hebben  
151 punten behaald; A03-Amersfoort staat op plaats vijf met 547 punten, we hebben  

82 punten behaald; A40 Twente staat op plaats zes met 524 punten, ze hebben 57 punten 
behaald. 
 

Hoe zien de individuele scores er uit? 
1. De winnaar deze maand is wederom Gerard (PA0PIW) met 33 punten. Gerard staat al 

op plaats 1 met 111 punten. Gefeliciteerd Gerard. 

2. De tweede plaats deze maand is voor Klaas (PC2K) met 9 punten. Klaas staat met    
49 punten op plaats 4. 

3. De derde plaats deze maand is voor Rienus (PA0RBA) en Maarten (PA3EYC) met        

8 punten. Rienus staat met 38 punten op plaats 6 en Maarten staat met 28 punten op 
plaats 8. 

https://a03.veron.nl/wp-content/uploads/2022/04/Baluns-en-Ununs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kMlKfHHR8FY
https://www.youtube.com/watch?v=JhAPJISUjB8
https://www.youtube.com/watch?v=P7wW4TtXmc8
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4. De vierde plaats deze maand is voor Willem (PD0WVD) met 6 punten. Willem staat 

meteen op plaats 17. 
5. De vijfde plaats deze maand is voor Frans (PC2F/PF01MAX) en Roel (PB0ACU) met     

5 punten. Frans staat met 55 punten op plaats 2 en Roel staat met 9 punten op   

plaats 14. 
6. De zesde plaats deze maand is voor 

Peter (PC3M) met 3 punten. Peter 

staat met 26 punten op plaats 10. 
7. De zevende plaats deze maand is 

voor Tijmen (PA3GRM) met 1 punt. 

Tijmen staat met 5 punten op    
plaats 18. 

8. De laatste plaats deze maand is voor 

Mariëtte (NL13918), Jaap (PD5ISW), 
Hans (PA2JWN), Wilco (PA3BWK), 
Gert (PA2LO), Ton (PE1BQE), Lex 

(PA1LEX), Marja (PA4DOC), 
Rossanno (PD1ROS), Eddy (PA0RSM) 
en Hilde (PA3EKW) met 0 punten. 

Mariëtte staat met 43 punten op 
plaats 5, Jaap is wel de eerste novice 
amateur en staat met 29 punten op 

plaats 7, Hans staat met 28 punten 
op plaats 8, Wilco staat met 15 pun-
ten op plaats 11, Gert staat met     

14 punten op plaats 12, Ton staat 
met 11 punten op plaats 13, Lex en 
Marja staan met 9 punten op plaats 

14, Rossanno en Eddy staan met      
3 punten op plaats 19 en Hilde staan met 2 punten op plaats 22. 

 

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. Als je met een leuke contest meegedaan hebt en hebt een mooie score 

gehaald (of niet), schrijf daar 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 heb je al 1 punt verdiend 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) 
 

 
DODENHERDENKING 4 MEI 2022 
Na twee jaar ‘schuilen voor Corona’, waren er in het hele land weer dodenherdenkingen. Dit 

keer met een extra dimensie; door de recente gebeurtenissen in de Oekraïne, voor velen 
een inkleuring van ons zwart-wit beeld van de tweede wereldoorlog.  

  30-apr 31-mrt score 

1 PA0PIW 111 78 33 
2 PC2F/PF01MAX 55 50 5 
3 PI4AMF 51 47 4 

4 PC2K 49 40 9 
5 NL13918 43 43 0 
6 PA0RBA 38 30 8 

7 PD5ISW 29 29 0 
8 PA2JWN 28 28 0 
8 PA3EYC 28 20 8 

10 PC3M 26 23 3 
11 PA3BWK 15 15 0 
12 PA2LO 14 14 0 

13 PEIBQE 11 11 0 
14 PA1LEX 9 9 0 
14 PA4DOC 9 9 0 

14 PB0ACU 9 4 5 
17 PD0WVD 6    6 
18 PA3GRM 5 4 1 

19 PI4RCB 3 3 0 
19 PD1ROS 3 3 0 
19 PA0RSM 3 3 0 

22 PA3EKW 2 2 0 

  547 465 82 
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Dodenherdenking Leusden 

Voor mij ook een beetje een ‘therapeutische’ afsluiting van een periode van onderzoek naar 
de achtergronden van onze radioamateurs, die als gevolg van oorlogsgeweld omgekomen 

zijn. Om die reden vond ik het toepasselijk om één van hen te gedenken op de fusillade-
plaats ‘Jannetjesdal’ op de Leusderheide. In 
mijn overzicht tabel in Electron mei 2022 

(blz. 209) lees ik voor Leusden één naam: 
C.F. van den Berg. 
Met circa 100 personen (waarvan ik er geen   

één kende) was het een mooie bijeenkomst. 
Sprekers waren van de organisatie (kamp 
Amersfoort) en een voormalig directeur van 

het NIOD. Om 14:00 uur werd 'taptoe' 
geblazen, gevolgd door een minuut stilte.  
Indrukwekkend was het moment toen de 

aanwezigen het Wilhelmus zachtjes meezongen.  
Bij het defilé dat volgde heb ik een geplastificeerde stamkaart van C.F. van den Berg onder 
enkele rozen geschoven. 

 
Dodenherdenking Hilversum 
‘s Avonds vond in Hilversum voor mij nog een bijzondere bijeenkomst plaats. Ik zou de 

opgespoorde nabestaanden ontmoeten van een aantal Postume VERON Ereleden! En wel de 
familie van C.A. Gehrels (PAøQQ), J. Klingen (PAøXL) en J. Thijssen.   
Om 20:00 uur werd ook hier ‘taptoe’ geblazen, gevolgd door twee minuten stilte. Hier geen 

‘Wilhelmus’ maar vogelgeluiden uit de omringende bossen. 
De ceremonie werd voortgezet met twee boeiende herdenkingstoespraken; waarbij de 
algemeen voorzitter van de VERON Remy Denker (PAøAGF) samen met de algemeen 

secretaris van de VRZA Henk Smits (PE1KFC) om beurten een deel van het verhaal over  
het radioverzet uiteenzette. Voor veel van de circa 30 aanwezige was dit een eerste 
kennismaking met een onbekend stukje geschiedenis uit de tweede wereldoorlog.  

De kleindochter van OM Gehrels mevrouw K. Del Bello, sprak namens de familie een 
indrukwekkende rede uit, die ook voor de andere families zo zeer herkenbaar was; ‘bij ons 
thuis werd niet over de oorlog gesproken.’ Bij het uitruimen van het ouderlijk huis was het 

voor de (klein)kinderen een aanleiding om eens zelf op onderzoek uit te gaan. Gelukkig 
vond men de VERON op internet en kon ‘1940 – 1945’ ook ingevuld worden. 
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De bijeenkomst werd toepasselijk afgesloten met het leggen van bloemen, gevolgd door een 

defilé langs het monument voor de gevallen radioamateurs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto van links naar rechts de voorzitter van de VERON Remy Denker (PA3AGF), alg. secretaris van de VRZA Henk 

Smits (PE1KFC), afd. penningmeester VERON A15 ’t Gooi René Verhaaf (PE1GDP) en trompettist John Bessems. 

 

 
Voorafgaande en na afloop van de bijeenkomst was er gelukkig voldoende tijd om bij te 
praten in de koffiecorner van de gastheer: KPN B2B Broadcast Services. 

 
Eddy (PAøRSM) / Foto’s: Leusden: Eddy Krijger; Hilversum: Bob Krijger. 
 

 
70 JAAR HAMVENTION - De grootste radiobeurs ter wereld, de Hamvention, bestaat dit 
jaar 70 jaar. Vanuit onze regio zullen weer een aantal amateurs de beurs bezoeken. Op 

onze afdelingswebsite proberen we na iedere dag van de Hamvention een klein verslagje 
te plaatsen van onze belevenissen in Dayton. Kortom: volg ons op onze website! 
 

 
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! 
  

http://www.nl5557.nl/
https://www.veron.nl/vereniging/vas-veron-administratie-systeem/
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