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 nieuwsflits 
  VERON Amersfoort (a03) - nummer 230 – december 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Beste amateur, 
 

Hierbij Nieuwsflits 230 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 16 december 

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     

December - familiebijeenkomst in kerstsfeer 
Vrijdag 16 december is dé gelegenheid om met z’n allen onder het genot 

van een natje en een droogje de gebeurtenissen van het afgelopen jaar 

nog eens na te lopen en nieuwe ideeën te bespreken. Het is ook de avond 

dat onze bingomasters ons op vermaak trakteren en er weer mooie 

prijzen te winnen zijn. Het bestuur nodigt de leden van de afdeling én  

hun partners dan ook van harte uit om met ons het jaar uit te luiden op 
weg naar een mooi 2023. 

 

Januari  - nieuwjaarsreceptie, eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen 
De eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar is op vrijdag 20 januari. Tijdens deze 

avond bieden we je uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen. 

Ook worden eventuele ingediende afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april 
zal worden gehouden, behandeld. De voorstellen moeten voor 1 januari zijn ingediend bij de 

secretaris. Zijn er dus zaken waarvoor je aandacht wilt vragen tijdens de VR, dan is dit de 

uitgelezen kans om van je te laten horen! 
 

Locatie  - Ontmoetingscentrum De Herberg, Watersteeg 85, 3824EL Amersfoort 

(Nieuwland). Start van de bijeenkomst is om 20.00 uur, inloop kan vanaf 19.30. 
 

 

VERSLAG AFDELINGSBIJEENKOMST 11 NOVEMBER 2022 

Het was weer gezellig druk op deze afdelingsbijeenkomst, een hoop belangstellenden 

kwamen een kijkje nemen op de jaarlijkse veiling, maar voordat er begonnen kon worden 

met verkopen had Maarten (PA3EYC) eerst nog wat mededelingen: 
 

• De afdelingsavonden verhuizen van de 2e naar de 3e vrijdag van de maand. Voor 

december is dit dus op de 16e. 
• Evert (PA3AYQ) is weer gestart met de Ronde van Amersfoort. Iedere 

zondagavond om 20.30 via de Amersfoortse 2 meter repeater PI2AMF. Luister en 

praat ook eens mee! 

https://a03.veron.nl/
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• Als afdeling hebben we een bijdrage gedaan in de beheerskosten van de 

Amersfoortse repeaters. 

• Ad Wouterson (PA2PCH) zoekt enthousiaste vrijwilligers voor de radiokamer op 
Luchtvaartmuseum Aviodrome te Lelystad. Kennis van morse is gewenst, 

reiskosten worden vergoed. Aanmelden en meer informatie via e-mail. 

• Ook volgend jaar doen we als afdeling weer mee aan de PACC. Meer informatie en 

aanmelden bij Klaas (PC2K). 

 

En dan om 20.15 startte Koos (PA3BJV) de veiling. Ook 
dit jaar wisselden er veel radio artikelen van eigenaar 

voor kleine prijsjes. Om 22.00 uur was alles verkocht en 

na nog even gezellig bijpraten over de aankopen, ging 
ieder met zijn nieuwe aanwinst(en) huiswaarts. 

 

Voor volgend jaar zijn we op zoek naar een nieuwe 
veilingmeester, aanmelden via ons contactformulier. 

 

 
BEPAAL MEDE DE KOERS VAN DE VERON 

In onze vereniging bepalen de leden de koers. Ieder lid kan daar 

invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, 
ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de 

VERON-afdelingen bij elkaar om daar besluiten te nemen over 

ingediende voorstellen. De VR wordt in april 2023 gehouden. 

Voorstellen op de VR worden ingediend door de afdelingen. Dit 

betekent dat eerst binnen de afdeling zelf gestemd wordt of een 

voorstel ingebracht wordt. Ben je lid van de afdeling Amersfoort  
en heb jij een voorstel dat je graag besproken wilt hebben op de VR? Stuur dan vóór  

31 december 2022 jouw voorstel naar de secretaris. Het gaat hier om voorstellen die te 

maken moeten hebben met het beleid van de vereniging. De ingediende voorstellen van 
onze afdelingsleden bespreken we binnen de afdeling Amersfoort tijdens onze bijeenkomst 

van januari. De voorstellen die dan worden aangenomen, werken we verder uit en dienen 

deze in bij de algemeen secretaris. 
Heb je een voorstel maar moeite om het op papier te zetten? Mail ook dan je idee naar de 

secretaris. Hij helpt je dan verder met de verwoording ervan. 

 
 

VERON AFDELINGSCOMPETITIE 

Dames en Heren, het heeft geholpen dat ik jullie even goed toegesproken heb, haha. We 
hebben het namelijk beter gedaan als Friesland Noord. Ik zei vorige keer dat we slechts  

7 punten voor stonden, nu staan we er 9 voor. We hebben 2 punten meer als Friesland 

Noord. We hebben namelijk de CQ WW CW Contest gehad, daar hebben veel leden aan 
meegedaan en daarom zijn ook veel plaatsen gewijzigd. Maar toch vind ik dat we het beter 

kunnen. Er zijn 6 afdelingen die beter gescoord hebben als ons. Laten we tot half december 

nog even volop meedoen. 
PI4AMF en PI4RCB hebben deze maand geen punten behaald. 

Vorig jaar hadden we in november maar liefst 327 punten met in totaal 2297. Dan lopen we 

er deze maand 1083 achter t.o.v. afgelopen jaar. Wij staan nog steeds op plaats 5. Laten 
we er alles aan doen om dat vast te houden. 

De stand: A56-Waterland staat weer op de eerste plaats met 2167 punten, ze hebben  

414 punten behaald; A20-Kennemerland staat op plaats twee met 2154 punten, ze hebben 

mailto:a.wouterson@hccnet.nl
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326 punten behaald; A42-Voorne Putten staat op plaats drie met 1422 punten, ze hebben 

212 punten behaald; A12-Dordrecht staat op plaats vier met 1342 punten, ze hebben  

119 punten behaald; A03-Amersfoort staat op plaats vijf met 1214 punten, we hebben  
203 punten behaald en A14-Friesland Noord staat op plaats zes met 1205 punten, ze 

hebben 201 punten behaald. 

 

Hoe zien de individuele scores er uit? 

1. Deze maand is Peter (PC3M) de 

beste met maar liefst 65 punten. 
Peter staat op plaats 4 met     

116 punten. 

Mooi gedaan Peter. Je komt van 
plaats 8 meteen op plaats 4. 

Gefeliciteerd. 

2. De tweede plaats deze maand is 
voor Lex (PA1LEX) met 30 pun-

ten. Lex staat met 54 punten op 

plaats 9. 
3. De derde plaats deze maand is 

voor Rienus (PA0RBA) en 

Maarten (PA3EYC) met 21 pun-
ten. Rienus staat met 94 punten 

op plaats 5 en Maarten staat met 

78 punten op plaats 7. 

4. De vierde plaats deze maand     

is voor Gerard (PA0PIW) met    

17 punten. Gerard staat met   
225 punten ruim op de eerste 

plaats.  

5. De vijfde plaats deze maand      
is voor Hans (PA2JWN) met      

15 punten. Hans staat met       

43 punten op plaats 10. 
Je doet het weer goed Hans, we merken dat je weer terug bent uit Frankrijk. 

6. De zesde plaats deze maand is voor Gert (PA2LO) met 11 punten. Gert staat met     

35 punten op plaats 12. 
7. De zevende plaats deze maand is voor Frans (PC2F/PF01MAX) met 10 punten. Frans 

staat met 85 punten op plaats 6. 

8. De achtste plaats deze maand is voor Klaas (PC2K) met 6 punten. Klaas staat met   
142 punten op plaats 3. 

9. De negende plaats deze maand is voor Roel (PB0ACU) met 4 punten. Roel staat met 

17 punten op plaats 14. 
10. De tiende plaats deze maand is voor Jaap (PD5ISW) met 3 punten. Jaap is de eerste 

novice amateur en staat met 60 punten op plaats 8. 

11. De laatste plaats deze maand is voor Mariëtte (NL13918), Wilco (PA3BWK), Willem 
(PD0WVD), Ton (PE1BQE), Marja (PA4DOC), Tijmen (PA3GRM), Rossanno (PD1ROS), 

Eddy (PA0RSM), Hilde (PA3EKW) en Bert (PD0GP) met 0 punten. Mariëtte staat met 

43 punten op plaats 10, Wilco staat met 20 punten op plaats 13, Willem staat met    
12 punten op plaats 15, Ton staat met 11 punten op plaats 16, Marja en Tijmen staan 

met 9 punten op plaats 17, Rossanno en Eddy staan met 3 punten op plaats 19, Hilde 

en Bert staan met 2 punten op plaats 22. 

  30-nov 31-okt score 

1 PA0PIW 225 208 17 

2 PI4AMF 148 148 0 
3 PC2K 142 136 6 

4 PC3M 116 51 65 

5 PA0RBA 94 73 21 
6 PC2F/PF01MAX 85 75 10 

7 PA3EYC 78 57 21 

8 PD5ISW 60 57 3 
9 PA1LEX 54 24 30 

10 NL13918 43 43 0 

10 PA2JWN 43 23 15 
12 PA2LO 35 24 11 

13 PA3BWK 20 20 0 

14 PB0ACU 17 13 4 
15 PD0WVD 12 12 0 

16 PE1BQE 11 11 0 

17 PA4DOC 9 9 0 
17 PA3GRM 9 9 0 

19 PI4RCB 3 3 0 

19 PD1ROS 3 3 0 
19 PA0RSM 3 3 0 

22 PA3EKW 2 2 0 

22 PD0GP 2 2 0 

  1214 1011 203 
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Dames en heren. Even de laatste loodjes van het jaar. We hebben ergens tot half december 

om de punten te maken en door te geven. Laten we in ieder geval proberen de vijfde plaats 

te behouden. 
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 Maarten (PA3EYC)). 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) 
 

 

 
 

OM MAURICE (MAUS) GOOSSENS (PA3HHT) SILENT KEY  

 

Op zondag 6 november 2022 is op 59-jarige leeftijd geheel 
onverwacht overleden Maurice (Maus) Goossens (PA3HHT). 

Maus, zoals hij genoemd werd, ken ik al uit de 70-er jaren 

vanuit de zeeverkenners van de “Karel Doorman” groep. Maus 
was evenals zijn broer Ray (Raymond – PE1GUR) als bootsman 

aangesteld over een lelievlet (zeilboot) binnen de 

zeeverkenners. 
Tijdens de JOTA moet de liefde zijn ontstaan voor de radio en 

dat was bij de twee broers het geval. Samen hebben ze dan 

ook vele experimenten, meestal te velde, uitgevoerd.  
Op kleine expedities met speciale aandacht voor de 6 meter (eerst in Nederland, later 

ook naar Luxemburg en ook naar Polen) voerden zij de VERON mobiele mast achter de 

landrover mee. 
De liefde voor de zee bleef Maus en Ray boeien, de laatste jaren wisten ze getweeën 

heel veel vuurtorens in Nederland te activeren op de amateurbanden. 

Ook voor hen kwamen rustige tijden, maar zo rond 2007 zagen we Maus opduiken in 
het bos bij de vossenjachten van de VERON Amersfoort. Hij vond zijn plaats en 

steunde de organisatie van deze jachten. Bouwde vossenjacht zenders en maakte 

samen met Rob (PA0KEL) en Rient (PA3GXP) deze jachten tot een nationaal begrip. 
Wij verliezen in Maus een actieve man met passie voor de radiohobby. 

Wij wensen zijn vrouw en kind kracht en sterkte om door te gaan. Dit wensen we ook 

Raymond en de verdere familie. 
 

Namens Leden en Bestuur VERON Amersfoort, 

Koos (PA3BJV) 
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AGENTSCHAP TELECOM GAAT VERDER ALS  

RIJKSINSPECTIE DIGITALE INFRASTRUCTUUR 

Agentschap Telecom (AT) krijgt een nieuwe naam. Vanaf 1 januari 2023 gaat de telecom-
waakhond verder onder de naam Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Ondanks de naams-

wijziging behoudt de toezichthouder haar huidige taken, waaronder het controleren van 

radiozendinstallaties, uitgifte van frequenties en het uit de lucht halen van etherpiraten. 

Maar er wordt ook nadrukkelijk geïnvesteerd in de digitale veiligheid van Nederland. 

De benaming ‘Agentschap Telecom’ past volgens de organisatie niet meer bij de huidige 

tijd, aangezien de toezichtstaken steeds meer toenemen en met name op de digitale 
infrastructuur, waar de focus de komende jaren meer op veiligheid komt te liggen. 

De naam Agentschap Telecom wordt sinds 2002 gebruikt. Daarvoor opereerde de 

organisatie onder de namen Divisie Telecom en Rijksdienst voor Radiocommunicatie. 
[RadioWereld.NL] 

 

 
WEKELIJKSE RONDE VAN AMERSFOORT OP PI2AMF 

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. 
 

 

QSL-KAARTEN 
Vergeet niet je QSL-kaarten op de verenigingsavond bij Peter (NL5557) op te halen. Je kunt 

op http://www.nl5557.nl of onze homepage kijken of er kaarten voor je zijn. 

 

 

 

HET BESTUUR VERON AMERSFOORT (a03) 

WENST EEN IEDER PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 
 
    

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/

	Nieuwsflits - 230
	afdelingsbijeenkomst
	verslag afdelingsbijeenkomst 11 november 2022
	bepaal mede de koers van de VERON
	VERON afdelingscompetitie
	OM Maurice (Maus) Goossens (PA3HHT) Silent Key
	Agentschap Telecom gaat verder als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
	wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF
	QSL-kaarten
	historische QSL-kaartenverzaneling
	wensen
	aan-/afmelden Nieuwsflits




