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 nieuwsflits 
  VERON Amersfoort (a03) - nummer 226 – juni 2022 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beste amateur, 
 

Hierbij Nieuwsflits 226 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 10 juni 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 

JUNI  – BBQ en onderling QSO 
Vrijdag 10 juni is er vanaf 19.00 uur (inloop 18.30 uur) de afdelings-BBQ in 
Bunschoten-Spakenburg (Haarbrug 10-B). 

Om een goede en gezellige barbecue te organiseren is deze avond alleen 
toegankelijk voor degenen die zich hebben opgegeven bij Tijmen (PA3GRM), 
dit in verband met de te bestellen vleesschotels en dranken. 

Over het weer hoef je je geen zorgen te maken, er is droog weer besteld en 
bij regen en donder zijn er voldoende voorbereidingen getroffen om je een gezellige, warme 
en droge avond te bezorgen. 

 
JULI en AUGUSTUS - geen bijeenkomst 
 

SEPTEMBER  - lezing over zelf printen maken met KiCad 
De eerste avond na de zomerstop is vrijdag 9 september met een lezing over zelf printen 
maken met KiCad door Rob (PE1NUV). 

 
 
VERSLAG AFDELINGSBIJEENKOMST 13 MEI 2022 

Op deze afdelingsavond heeft Peter (PC3M) de resultaten van de eerder dit jaar gehouden 
enquête gedeeld. De slides van zijn presentatie 
zijn hier te downloaden. 

 
Het vermelden waard van de maand mei: 
• Dat in het Molenweekend van 14 en 15 mei 

behalve vanuit Molen De Vriendschap in 
Veenendaal met operators Paul (PA2PWM) 
en Rienus (PA0RBA) ook Ad (PA2PCH) actief 

was vanuit de molen in Lunteren. 
• Het artikel van Eddy (PA0RSM) en Frank 

(PA3DTX) over de gevallen radioamateurs in 

de Electron van mei. 

https://a03.veron.nl/
https://a03.veron.nl/wp-content/uploads/2022/05/Analyse-enquete-Veron-A03.pdf
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• Johan (NL9723) eindigt regelmatig in de top 5 bij de diverse SWL-contesten. 

• De Hamvention was van 20 tot en met 22 mei. Een aantal leden van onze afdeling 
heeft dit evenement bezocht en hun ervaringen van dag tot dag kun je op pagina 5 
teruglezen. 

 
 
VERON AFDELINGSCOMPETITIE 

Hierbij de eindstand op 31 mei 2022. Het is afgelopen maand al gezegd, maar het gaat dit 
jaar niet veel worden. Er hebben deze maand, van de 22 die meedoen, slechts 8 personen 
meegedaan. Het is diep triest. Mogelijk doen we het volgend jaar weer beter. 

PI4AMF en PI4RCB hebben deze maand geen punten behaald. 
Vorig jaar hadden we in mei maar liefst 268 punten met in totaal 1141 punten. Dan lopen 
we er deze maand 528 achter t.o.v. afgelopen jaar en afdeling Friesland-Noord heeft ons 

ingehaald, daarom zijn we gezakt van plaats vijf naar zes.  
De stand: A20-Kennemerland staat, nog steeds, op de eerste plaats met 1075 punten, ze 
hebben 229 punten behaald; A14-Friesland-Noord staat op plaats vijf met 615 punten, ze 

hebben 104 punten behaald; A03-Amersfoort staat op plaats zes met 613 punten, we 
hebben 66 punten behaald; A40 Twente staat op plaats zeven met 578 punten, ze hebben 
54 punten behaald. 

 
Hoe zien de individuele scores er uit? 
1. Deze maand hebben we een nieuwe winnaar en dat is Peter (PC3M) met maar liefst  

24 punten. Peter staat met 50 punten op plaats 5. Gefeliciteerd Peter. 
2. De tweede plaats deze maand is voor Rienus (PA0RBA) met 12 punten. Rienus staat 

met 50 punten op plaats 5. 

3. De derde plaats deze maand is voor Gerard (PA0PIW) met 9 punten. Gerard staat op 
plaats 1 met 120 punten. 

4. De vierde plaats deze maand is voor 

Klaas (PC2K) met 8 punten. Klaas 
staat met 57 punten op plaats 3. 

5. De vijfde plaats deze maand is voor 

Willem (PD0WVD) met 6 punten. 
Willen staat met 12 punten op    
plaats 13. 

6. De zesde plaats deze maand is voor 
Frans (PC2F/PF01MAX) met 5 pun-
ten. Frans staat met 60 punten op 

plaats 2.  
7. De zevende plaats is voor Jaap 

(PD5ISW) en Lex (PA1LEX) met        

1 punt. Jaap is de eerste novice 
amateur en staat met 30 punten op 
plaats 8 en Lex staat met 10 punten 

op plaats 15. 
8. De laatste plaats deze maand is voor 

Mariëtte (NL13918), Hans (PA2JWN), 

Maarten (PA3EYC), Wilco (PA3BWK), 
Gert (PA2LO), Ton (PE1BQE), Marja 
(PA4DOC), Roel (PB0ACU), Tijmen 

(PA3GRM), Rossanno (PD1ROS), Eddy 
(PA0RSM) en Hilde (PA3EKW) met     

  31-mei 30-apr score 

1 PA0PIW 120 111 9 
2 PC2F/PF01MAX 60 55 5 
3 PC2K 57 49 8 

4 PI4AMF 51 51 0 
5 PA0RBA 50 38 12 
6 PC3M 50 26 24 

7 NL13918 43 43 0 
8 PD5ISW 30 29 1 
9 PA2JWN 28 28 0 

9 PA3EYC 28 28 0 
11 PA3BWK 15 15 0 
12 PA2LO 14 14 0 

13 PD0WVD 12 6 6 
14 PE1BQE 11 11 0 
15 PA1LEX 10 9 1 

16 PA4DOC 9 9 0 
16 PB0ACU 9 9 0 
18 PA3GRM 5 5 0 

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

22 PA3EKW 2 2 0 

  613 547 66 
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0 punten. Mariëtte staat met 43 punten op plaats 7, Hans en Maarten staan met       

28 punten op plaats 9, Wilco staat met 15 punten op plaats 11, Gert staat met         
14 punten op plaats 12, Ton staat met 11 punten op plaats 14, Marja en Roel staan 
met 9 punten op plaats 16, Tijmen staat met 5 punten op plaats 18, 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 met 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) 
 
 

MARIËTTE OP 1 IN PACC 2022 – SWL 
De uitslagen van de PACC 2022 zijn door de contest-manager gepubliceerd. Daaruit bleek 
een heel mooi resultaat van onze Mariëtte die met haar call NL13918 in sectie G deelnam. 

Met een totaalscore van 91.962 punten staat zij met stip op 1. Een resultaat waar de 
mannen van PI4AMF een voorbeeld aan kunnen nemen.  
Namens het bestuur van VERON A03 willen we je van harte feliciteren met dit mooie 

resultaat. Fantastisch dat we in de SWL-categorie een winnaar hebben uit onze afdeling. 
 

 

 
MORSECURSUS 
Op donderdag 9 juni gaan we de CW-cursus voor dit seizoen afsluiten met een examen van 

12 woorden per minuut. Onze enige dame in ons gezelschap zal daaraan deelnemen.  
Marga ontving nu alvast een hele mooie Begali seinsleutel van haar echtgenoot Rick 
(PA5NN) meegebracht uit de USA van de recent gehouden Ham Beurs in Dayton.  

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes op 9 juni. We gaan in september verder met 
het nieuwe seizoen 22/23 voor beginners en gevorderden. 
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OM TJEBBO VAN DIJK (PD0HIY) SILENT KEY 

Op 10 mei overleed OM Tjebbo van Dijk (PD0HIY) op 74-jarige 
leeftijd. 
Ik leerde Tjebbo kennen in de 80-er jaren. Na het behalen van 

de machtiging hebben we de techniek van de radio veel 
besproken en de mogelijkheden om een 2 meter station op te 
bouwen bekeken. Een kleine shack behoorde tot de 

mogelijkheden en dat werd het ook. 
Vele verbindingen werden gemaakt samen met zijn vriend 
Chris. Het waren mooie avonden, vol techniek en ruimte voor 

het persoonlijke. 
Ook was Tjebbo op de diverse radiomarkten altijd te vinden. Hij was een vriendelijke 
en zeer toegankelijke man met altijd een vraag over onze hobby, kleine antennes 

hadden zijn speciale aandacht. 
De laatste jaren hoorden we Tjebbo heel weinig, ook voor hem begonnen de jaren te 
tellen. 

Denkend aan een heel fijne man, wensen wij de familie heel veel sterkte. Wij zullen 
hem missen. 
 

Namens Bestuur en Leden der VERON Amersfoort, 
Koos (PA3BJV) 

 
 
CONTESTEN 

Op de site van http://www.pi4amf.nl/ staan de data op waar men onder de call van PI4AMF 
van plan is om mee te doen aan een contest, zoals bijvoorbeeld een velddag, maar ook van 
andere contesten die landelijk of wereldwijd worden georganiseerd. 

 
 
VERON ACTIEF MET MORSE VANAF OPENLUCHTMUSEUM 

In het kader van morse als immaterieel cultureel erfgoed is de VERON op zondag 12 juni 
actief vanaf het Openluchtmuseum in Arnhem. VERON-leden geven museumbezoekers dan 
informatie over morsecode en demonstreren het gebruik daarvan door radioamateurs. Zij 

zullen dan op diverse banden verbindingen maken met de speciale roepnaam PA6OLM. De 
prefix OLM staat overigens voor “OpenLuchtMuseum”. Meer info vind je hier. 
 

 
70 JAAR HAMVENTION: EEN VERSLAG VAN DAG TOT DAG 
Ook dit jaar bezochten een aantal leden van de afdeling Amersfoort weer het grootste radio-

evenement van de wereld: de Hamvention in Ohio. Om degenen die niet aanwezig konden 
zijn te laten meegenieten van de activiteiten, hebben zij dagelijks verslag gedaan van de 
belevenissen. Het hele verslag lees je hier. 

http://www.pi4amf.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/morse-openluchtmuseum-arnhem/
https://a03.veron.nl/70-jaar-hamvention/
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VERON A03 - HERSENKRAKER 

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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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