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Vereniging van Radio Zend Amateurs 
Afd. 24 Zuid-Veluwe 

Opgericht: 24 februari 1976 
Nieuwsbrief nr.: 163 

Datum: 15 maart 2005 
 
Colofon: 
 
Correspondentieadres: 
VRZA afd. 24 Zuid-Veluwe  Regio 43 
p/a Knoopkruid 25  
6721 RB Bennekom 
Tel.: 0318-430161 
PI4EDE@VRZA.NL 
 
Voorzitter:  
Jaap Zoet PA3BQC Tel: 0318-623922 
PA3BQC@VRZA.NL 
 
Secretaris: 
Ad van Zwetselaar PE1APE Tel: 0318-430161 
PE1APE@VRZA.NL 
 
2e Secretaris: 
Wolter Nijmeijer PA5WN  Tel: 0318-415146 
PA5WN@VRZA.NL  
  
Penningmeester: 
Rikus van Holland PDøIAZ Tel: 0318-638380 
PDøIAZ@VZRA.NL 
 
Bestuurslid: 
Sake van der Schaaf PC7S Tel: 0317-415675 
PC7S@VRZA.NL 
 
Bijdrage in de onkosten per jaar / per gezin 
15 Euro, te voldoen in het eerste kwartaal  
van het lopende jaar 
 
Girorelatie: 
Gironummer 94.88.19 
t.a.v. Ver.Radio Zend-Amateurs 
afd. Zuid-Veluwe  
p/a Bauerstraat 12 
6717 NK Ede 
 
Bijdrage in onkosten  € 15,- P/J Per gezin 
 
Website: 
http://www.landhuis.nl/pi4ede 
 
Afdelingszender PI4EDE 
Vergunninghouder: Jaap PA3BQC 
 
Uitzending iedere maandagavond vóór de derde 
dinsdag van de maand. 
Aanvang 20.00 uur met RTTY/PSK bulletin aanslui-
tend om 20:30 uur phone uitzending  
frequentie 145.250 MHz.  
 
Samensteller nieuwsbrief 
Rikus, PDøIAZ 
Kopij voor de nieuwsbrief sturen aan: 
PI4EDE@VRZA.NL 
 
 

 
In deze nieuwsbrief. 
 

- Mededelingen 
- Verenigingsavonden 
- Activiteiten 
- Van Her en Der 
- Bijdrage overzicht 

 
Mededelingen: 
De door Otto PA9OK ontworpen QSL-
kaart voor PI4EDE is begin vorige maand 
naar de drukker verzonden. Deze druk-
ker is in de Oekraïne gevestigd en heeft 
de call UX5UO. De URL van zijn site is: 
www.ux5uoqsl.com/info-en.html 
De kaarten in glansdruk en een normaal 
formaat kosten € 54.- per duizend stuks. 
Als je net als ik moeite hebt met deze 
site, dan is er een Nederlandse amateur 
die zijn honneurs waarneemt. Dit is Alex 
van Hengel met de call PC1A. Zijn e-
mailadres is: alex@pc1a.nl  
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Zoals de meesten van jullie hebben ge-
zien, is er tijdens de PACC contest weer 
gebruik gemaakt van de door Piet 
PA3ANH gebouwde laagdoorlaatfilters. 
Piet heeft hierover het een en ander op 
papier gezet. Dit verhaal wordt eerst nog 
even goed bekeken. Wij denken erover 
om dit te gaan publiceren. 
-- 
Denk aan de ALV in april. Dan moet er 
worden gestemd over de “Startnotitie 
VRZA Nederlandse Basisvergun-
ning”. Wij kunnen hierop als afdeling 
geen invloed uitoefenen. Dit moet indivi-
dueel tijdens de ALV gebeuren. 
-- 
De landelijke verenigingszender 
PI4VRZ/A komt in  gevaar. Er zijn te 
weinig operators. Wie wil er volgens een 
rooster op zaterdagmorgen een uitzen-
ding verzorgen?  Het liefst F-amateurs, 
want die komen we het meest tekort!! 
Anders zie ik de landelijke zender ter 
ziele gaan!!!! 
 
Vorige clubavond: 
Tijdens de clubavond van februari heb-
ben we eerst teruggekeken op de PACC-
contest. Over het algemeen waren we 
over het verloop positief. Wel zijn er en-
kele opmerkingen gemaakt over de be-
schikbare antennes. We zullen proberen, 
daarmee volgend jaar rekening te hou-
den. 
Vervolgens kwam het verslag van de 
afgelopen jaarvergadering aan de orde. 
Na enkele kleine wijzigingen konden alle 
aanwezigen ermee instemmen, zodat het 
naar het DBO verstuurd kan worden. 
Aansluitend kwam Lodewijk PA3BNX met 
een uiteenzetting over zijn “Stappenmo-
tor” project. Heel interessant allemaal. 
Er werden diverse praktische opmerkin-
gen gemaakt over het gebruik. Misschien 
kunnen we nog eens gebruik van zijn 
opzet maken. 
Hij werd door de voorzitter Jaap PA3BQC 
bedankt met een fles geestrijk vocht. 
 
Komende clubavonden. 
Zoals afgesproken gaan we de avond 
van april invullen met “Gebruik van 
Amateur Software”. Er is zeer veel 
software in omloop, waarover in de 
Nieuwsbrief deels eerder bericht is. Het 
is onmogelijk om alle programma’s aan 
de orde te laten komen. Dus hierbij een 
oproep om kenbaar te maken voor welke 
programma’s er interesse is. Dan kan 

diegene die een bepaald programma veel 
gebruikt, zich voorbereiden op de uitleg. 
 

Activiteiten 
1. PACC contest: 

Zo, dat was me het weekend wel. Regen, 
sneeuw, hagel en wind waren niet van 
de lucht. Maar we gingen gewoon door. 
Tijdens de voorbereiding had Leendert 
PA7LN twee hulpstukken voor het opzet-
ten van de antennemasten gemaakt die 
door Jaap PA3BQC uitgetekend waren.  
 

 
De hulpstukken voor de antennemast. 

 
We hebben er goed gebruik van ge-
maakt. Van Evert PA2KW hadden we een 
pompmast van 12 meter ter beschikking. 
Daarin hadden we een 4 elements beam 
voor 20 meter gezet. Het was  een hele 
toer om dit gevaarte operationeel te 
krijgen, temeer omdat er een paar bo-
men enigszins in de weg stonden.  
 

 
De 4 elm. Antenne voor 20 meter. 

 
Maar met vereende krachten lukte het 
toch. De vrijdag voor de contest was het 
weer redelijk, zodat we de meeste an-
tennes operationeel kregen. Eén mast 
met de antenne voor 10 meter zouden 
we zaterdagmorgen opzetten. Omdat de 
rotor niet in orde was en het weer te 
slecht, bleef de antenne op de grond. 
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Vrijdagmorgen verraste Han PA1HLC ons 
met een grote pan bruine bonensoep die 
tussen de middag al half leeg gegeten 
werd. Hij smaakte voortreffelijk!! 
 

 
Hans PD0NCF in de boom. 

 
Hans PD0NCF klom in de bomen om de 
draadantennes vast te maken. In de 
middag kwam Andre PE0AVS ons een 
hoogwerker aanbieden. Hiervan hebben 
we dankbaar gebruik gemaakt. 
 

 
De hoogwerker van André PEøAVS 

 
We hadden de XYL’s gevraagd om de 
catering te verzorgen. Aan dit verzoek is 
ruim gehoor gegeven. 
 

 
De vrouwen bezig in de keuken. 

 
De dames konden het onderling goed 
met elkaar vinden en dat uitte zich in 
een uitstekende verzorging. Alles wat 
ons hartje begeerde was aanwezig. Maar 
de contest moest nog beginnen. We 
konden gebruik maken van de keuken 
van dhr. Evert Mook de man die de 
“Speluitleen” in Ede verzorgt. Er stond 
een koffiezet apparaat e.d. tot onze be-
schikking. Van dhr. Ben van Delft kregen 
we een kratje drank aangeboden. 
  

 
Jo PA0VL en Jan PA5JW  achter de spullen 

 
In de loop van zaterdagmorgen kwamen 
onze gastoperators, Jo PA0VLA en Jan 
PA5JW, met hun spullen aan. De hoek, in 
ruimte bij de “Speluitleen”, werd gezellig 
ingericht en alle spullen konden op de 
tafels worden gezet. 
 

 
De hoek waar het moest gebeuren. 

 
Inmiddels was het zaterdagmiddag 
13:00 uur geworden en kon het geweld 
starten. De dames gingen de aanwezige 
spelletjes uitproberen, maar dat ging zo 
fanatiek dat het verbinding maken werd 
gestoord. Dat kon natuurlijk niet en ze 
kregen een gele kaart.  
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De vrouwen proberen een spel. 

 
Toen de middag overging in de avond 
moest er wat gegeten worden. En dit 
natuurlijk met de XYL’s erbij. Enkelen 
gaven de voorkeur aan een pizza, de 
rest aan een grote loempia. We lieten 
het ons goed smaken. 
Halverwege de avond ging een gedeelte 
van de aanwezigen naar huis om de 
nachtrust te genieten. De rest bleef de 
nacht doorwerken met het maken van 
verbindingen. 
 

 
Er moesten verbindingen worden ge-

maakt !! 
 
Toch moest er een poosje geslapen wor-
den. Hiervoor was voldoende ruimte in 
de gang, de sporthal e.d. Ook was er een 
goede wasgelegenheid met diverse dou-
ches. Hiervan is ruim gebruik gemaakt. 
 
Zondagmorgens waren er ook weer en-
kele dames aanwezig om de catering te 
verzorgen. Arma, de XYL van Evert 
PA2KW had een kruidcake gebakken die 
gretig aftrek vond.  
Die smaakte dan ook voortreffelijk!!. 

 
Nog een antenne-overzicht. 

 
Om 13:00 uur lokale tijd was de PACC-
contest ten einde en konden we met het 
afbreken beginnen. Gelukkig was het 
weer redelijk. Alles werd naar de grote 
hal gebracht zodat het maandag weer op 
zijn plaats gelegd kon worden. 
 
Het ingezonden log is als volgt: 
 

Log 2005 
Band QSO Multi  
160 m 127 18  
80 m 117 17  
40 m 395 43  
20 m 330 58  
15 m 177 36  
10 m 11 2  

 === === Totaal: 
Totaal 1157 174 201318 

   
Hieronder het log van vorig jaar: 
 

Log 2004 
Band QSO Multi  
160 m 113 22  
80 m 245 32  
40 m 431 42  
20 m 299 53  
15 m 165 48  
10 m 35 14  

 === === Totaal: 
Totaal 1288 211 271768 

 
Maandagmorgen waren er weer enkele 
mensen aanwezig om de spullen te ver-
zorgen. Van Evert PA2KW kregen we 
enkele lege haspels om onze coaxkabel 
op te rollen. Dit ging dan ook voortreffe-
lijk.  
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Het oprollen van de coaxkabels. 

 
De HF-antenne van Evert werd keurig 
opgeborgen. We zijn tot de conclusie 
gekomen dat deze antenne eigenlijk te 
groot is om opnieuw voor een evene-
ment te gebruiken. We gaan nu met een 
paar personen bij de SOMA de spullen 
verder reviseren en gebruik klaar ma-
ken. Al met al kunnen we opnieuw terug 
zien op een geslaagde PACC contest 
waarbij de onderlinge verstandhouding is 
versterkt.  
 

2. Veldsterktemeting 
Het jaarlijks terugkerende evenement 
was ook nu weer aan de orde. Op de 
clubavond ervoor was het draaiboek nog 
even doorgelopen. Zoals gewoonlijk was 
de hoofdpost weer door Jakob PE1OTB 
bemand. De antenne met mast hiervoor 
had Hans PD0NCF weer meegenomen. 
 

 
De antenne voor de hoofdpost. 

 
Deze kwam op de gebruikelijke plek te 
staan. De personen die zich hadden op-
gegeven waren op tijd aanwezig. 
 

 
De hoofdpost met Jacob PE1OTB . 

 
Jacob PE1OTB checkte of iedereen op 
zijn post was aangekomen. Dit was op 
sommige plekken een hele toer. 
 

 
De spullen die mee moesten. 

 
Piet PA3ANH b.v. moest een diep gat 
waar water in stond proberen te omzei-
len. Maar hij kwam toch ter plekke. 
Om 13:00 uur gingen de dB’s van start 
en konden we met de metingen begin-
nen. Er werd gemeten over 6 km met 74 
metingen, voor de 12 km konden er 196 
metingen worden gedaan en voor de 20 
km waren het er ongeveer 120. 
Brand PE1HGW had Rinus PA-9658 en 
zijn zoon meegenomen. Op een aanhan-
ger had Brand een uitschuifmast met 
een discone antenne gemonteerd. Verder 
had hij de klok meegenomen om te kij-
ken hoe lang de metingen op de halve 
afstand duurden. Aan het einde van de 
metingen kwamen de deelnemers naar 
de hoofdpost om daar soep en een 
drankje te gebruiken. 
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Hier ging het om.. Snert!! 

 

 
Die smaakte goed. 

 
Aan dit gebeuren deden in het totaal 20 
personen mee. Ook dit evenement was 
weer zeer geslaagd. Geen verkeerd 
woord, zodat het de saamhorigheid weer 
zeer ten goede kwam.  
  
3. Lezing over weer en de hobby: 
Hiervoor zou Marc PA4MN iemand vra-
gen. Hier horen we hopelijk nog van. 
Tot op heden nog niets vernomen. 
 
4. 25 jaar koningin Beatrix: 
De VRZA heeft 2 calls toegewezen ge-
kregen. Dit zijn PI25BEA en PI25TRIX. 
We hebben de organisatie toegezegd 
hieraan mee te doen. Dit zal van 30 april 
tot 31 mei moeten gebeuren. 
Hierover hebben we een vraag gekregen 
wanneer we beschikbaar zijn. Maar wat 
nu precies de bedoeling is weten we nog 
niet. 
 
5. Velddag: 
We willen weer een velddag houden. 
Evert PA2KW zal nagaan welk weekend 
er het meest voor is geschikt zodat er 
activiteiten op de frequenties zijn. 
 

6. Software-avond: 
De derde dinsdag van april wordt er een 
software-avond gehouden. Wie informa-
tie wil hebben over een bepaald pro-
gramma, moet dit even van tevoren la-
ten weten. 
 
7. Heideweek: 
Als alles gaat zoals we verwachten zullen 
we met andere verenigingen 25 t/m 27 
augustus een gezamenlijke happening 
houden. Hiervoor zijn de volgende vere-
nigingen benaderd: 

1. Spel-uitleen van de SOMA 
2. Grenzeloos actief 
3. Trapakkers 
4. Toneelgroep MARE 
5. Toneelgroep Coulisse 
6. BBA 
7. Theater vereniging Thalia 
8. Stichting Musicaltheater 
9. Promospoor 
10. VRZA afd. Zuid-Veluwe 

 
Al deze verenigingen hebben te kennen 
gegeven mee te willen werken. 
Wij zullen daar onze hobby uitdragen en 
een kleine radiomarkt gaan houden. We 
hopen dat er veel publiek op af zal ko-
men. Wie ervoor voelt om mee te doen, 
kan dit bij het bestuur kenbaar maken. 
De voorbesprekingen zijn op donderdag 
17 maart, donderdag 7 april en donder-
dag 12 mei. 
 
8. Vossenjacht: 
De datum is: 20 september. Hij wordt 
georganiseerd door Sake PC7S 
 
9. Vervolg fotopresentatie: 
Tijdens de clubavond in oktober zullen 
we een vervolg vertonen. Wel alvast een 
vraag: Wie kan er een beamer regelen ? 
 

Onkostenbijdrage: 
Voor 15 Euro per jaar per gezin help je 

de afdeling op poten houden !!! 
In volgorde van binnenkomst 
Bijdrage 2005 betaald door: 

Call Datum Call Datum 
PA-09403 10-6-2004 PA5AB 19-10-2004 
PA7JS 28-10-2004 PC7S 28-10-2004 
PA7RM 02-12-2004 PA3DWU 23-12-2004 
PE1NLQ 30-12-2004 PDøIAZ 01-01-2005 
PDøCGA 06-01-2005 PA3BQC 11-01-2005 
PA1RK 11-01-2005 PAøHR 13-01-2005 
PDøNCF 13-01-2005 PA9OK 18-01-2005 
PA5WN 18-01-2005 PA1HLC 18-01-2005 
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Bijdrage 2005 betaald door: 
Call Datum Call Datum 

PA-9670 18-01-2005 PA3CTH 18-01-2005 
PE2JP 18-01-2005 PE1PNN 18-01-2005 
PA2KW 18-01-2005 PE1APE 18-01-2005 
PD5SJO 18-01-2005 PA3CFO 18-01-2005 
PE1KVO 18-01-2005 PE1PVK 18-01-2005 
PA7LN 18-01-2005 ON4AXU 20-01-2005 
PE1NKV 20-01-2005 PA3ANH 15-02-2005 
PE1NXA 15-02-2005 PA7MAR 15-02-2005 
PEøRTN 15-02-2005 PDøMVV 17-02-2005 
    

 
Van Her en der: 

 
EU-038 en vuurtorenexpeditie naar 

Texel 
Van 15 tot 17 april zal een groepje ra-
dioamateurs uit het Antwerpse de omge-
ving van de vuurtoren van Texel onveilig 
maken. ON6JK, ON4CF, ON2MS, 
ON4AWT en misschien nog andere ama-
teurs zullen afwisselend actief zijn. Zij 
zullen proberen op alle HF banden uitge-
zonderd 160 meter uit te komen, en mo-
gelijk ook op VHF. Er zullen zoveel 
mogelijk verschillende modes gebruikt 
worden, zoals SSB, CW, RTTY, PSK, 
SSTV, enz... De locatie is in de omgeving 
van de vuurtoren zodat we 2 vliegen in 1 
klap slaan, namelijk tegelijkertijd EU-038 
en de vuurtoren activeren. Daar deze 
niet voor het publiek toegankelijk is zul-
len we ons tevreden moeten stellen met 
een station in de buurt op te stellen. Lo-
gies is voorzien in een bungalow zodat 
de apparatuur droog en veilig staat in-
dien het weer zich van zijn slechtste kant 
laat zien. (Bron ON4OSA bulletin) 
 

Special evenement: 
PB60KW  5 Mei 2005. 

Op 5 Mei 2005 viert men in Nederland 
60 jaar bevrijding en op deze dag zullen 
enkele Nederlandse radioamateurs met 
de Call PB60KW vanaf de vuurtoren in 
Katwijk QRV zijn op de diversen banden 
waaronder:  
2 meter- 145.3875 FM +- QRM 
20 meter 14.150 USB +- QRM 
40 meter 7.050 LSB +- QRM 
80 meter 3630 LSB +- QRM 
QSL PB60KW direct / via QSL manager 
Jaco PE2JB 
(Bron ON4OSA bulletin) 
 

HelleMonster Meeting: 
Op zaterdag 7 mei 2005 is er weer een 

HelleMonster Meeting. Dan kunnen we 
elkaar weer ontmoeten in het Verbin-
dingsmuseum bij de Elias Beekman ka-
zerne te Ede. We zijn daar enige jaren 
geleden al eens geweest, maar omdat 
het museum en de kazerne gaan verhui-
zen en velen op de oude locatie hun CW-
carrière zijn begonnen, wilden we nog 
één maal Ede bezoeken. De collectie van 
het museum is inmiddels uitgegroeid en 
volwassen geworden, zodat er veel 
nieuws te bezichtigen is. We zien met 
plezier uit naar 7 mei. Het programma 
zal er ongeveer als volgt uitzien: 
-Om 10.00 uur wordt u ontvangen met 
koffie en gebak. 
-Vervolgens zorgen vrijwilligers van het 
museum voor een rondleiding 
-Tussen de middag wordt er een brood-
maaltijd geserveerd. 
-Daarna kunnen we ons overgeven aan 
een ere-bali QSO en rond 16.00 uur 
huiswaarts keren. 
Bent u geen HelleMonster abonnee? 
Geen probleem, u bent van harte wel-
kom. Geef dan wel even uw naam en 
adres gegevens door, zodat we u een 
routebeschrijving en aanvullende infor-
matie kunnen sturen. Vergeet niet om 
uw paspoort, rijbewijs of identiteitsbe-
wijs mee te nemen naar de Elias Beek-
man kazerne. U kunt zich alvast als 
deelnemer opgeven door € 10,00 over te 
maken op bankrekening 6231 52 320 
t.n.v. Stichting HelleMonster -Distel 16 -
3191 RC Hoogvliet en bij Paul de Keizer -
tel. 010-4165462  pau1@hellemonster.nl 
of pa3aql@wxs.nl 
(overgenomen uit CQ-PA). 
Red: Jammer dat wij als plaatselijke af-
deling hier niets van hebben vernomen.  
 

Te koop: 
Onze nestor Evert PD0MVV heeft het 
volgende te koop: 
Receiver Yaesu FRG 7700, € 100,- 
Tono 350, € 25,- 
Digitale multimeter Tabor 608A, € 50,- 
Diverse jaargangen Electron, Gratis 
Diverse jaargangen CQ-PA, Gratis 
Diverse Elektuurs, Gratis 
Alles te bevragen bij: 
Evert PD0MVV, telefoon 0318-615812 
== 
Dit was het weer. Heb je iets voor deze 
nieuwsbrief, geef dat dan even door. 
‘73 Rikus PDøIAZ.



 
 

 
 

8

8

Activiteiten kalender 2005 
Datum Dag Activiteit Bijzonderheden 

14-mrt Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 MHz 
20:00 RTTY/PSK31  

20:30u phone 
15-mrt Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede. Lekker bijkletsen.  
19-mrt Zaterdag Radio vlooienmarkt Autotron Rosmalen   

28-mrt Maandag 
RIS Paasvossenjacht binnen de steden  
Dordrecht-Roosendaal-Weert-Nijmegen. 

Email:. 
ruud@ris.scouting.nl 
Tel. 0655322850 

3-apr Zondag 
OTC Reunie “de Soester Duinen” te 
Soest 

  

4-apr Maandag Uitzending van PI4WAG  door PA7LN 20:30 145.250 MHz 

5-apr Dinsdag VERON Clubavond 
Behandeling voorstel-
len Verenigingsraad 

16 apr Zaterdag 
Zelfbouw Themadag dorpshuis te 
Kootwijk 

 

15-17 apr  Vr.za.zon 
ON6JK, ON4CF, ON2MS, ON4AWT ac-
tief vanaf Texel met allerlei modes 

  

18-apr Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 MHz 
20:00 RTTY/PSK31  

20:30u phone 
19-apr Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede. Softwareavond 

23 apr  
ALV (Hotel de Witte Bergen te 
Eemnes)  

Aanvang: 11:00 

30 april – 
31 mei 

maand Gebruik PI25BEA en PI25TRIX Alle afdelingen 

29-apr 
8-mei 

Week Jutberg   

2-mei Maandag 
Uitzending van PI4WAG door André 
PE1FIS 

20:30 145.250 MHz 

3-mei Dinsdag VERON Clubavond 
Adrie Westphal 
PE1GZJ 

5 mei Donderdag 
PB60KW vanaf de vuurtoren in Katwijk 
QRV 

 

7 mei zaterdag HelleMonster Meeting  
In de Elias Beekman 
kazerne aanvang 
10:00 uur. 

16-mei Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 MHz 
20:00u RTY/PSK31  

20:30u phone 
17-mei Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede.  

28 mei Zaterdag 
27e Friese radio markt   dorpshuis 'De 
Buorskip', Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag 

van 9:00 tot 15.30  

6 juni Maandag Uitzending van PI4WAG  20:30 145.250 MHz 
7 juni Dinsdag VERON Clubavond  

20-juni Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 MHz 
20:00 RTTY/PSK31  

20:30 phone 
21-juni Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede.  
 


