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Vereniging van Radio Zend Amateurs 
Afd. 24 Zuid-Veluwe 

Opgericht: 24 februari 1976 
Nieuwsbrief nr.: 168 
20 September 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 Het en Der 
- Bijdrage overzicht 

 
Mededelingen: 
Wij kregen de onderstaande mail binnen: 
 

 
 
Wij wensen Ineke en Ben veel gelukkige 
jaren toe met veel gezondheid. 
 
Verder zagen wij in de Edese Post de 
hieronder weergegeven foto: 
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Wij hopen dat Remco PEøRTN tijdens de 
Internationale Taalkunde Olympiade, die 
in Leiden van 8 tot 12 augustus was, in 
de prijzen is gevallen. 
-- 
We willen ook vast onder de aandacht 
brengen dat het jaar 2005 bijna voorbij 
is. Nu zou het fijn zijn als we weten in 
welke vorm de afsluiting willen gaan 
doen. Graag suggesties. 
  
Vorige clubavond: 
Tijdens de clubavond is het draaiboek 
voor de Heideweek doorgenomen. Met 
wat kleine aanpassingen was het gereed.  
 
“Zaal-Geurt” heeft de beker uitgereikt 
die door hem ter beschikking was ge-
steld. De gelukkige was Jack PA7JS. Hij 
had tijdens de velddag de verste verbin-
ding gemaakt. 
 

 
Geurt reikt de beker uit aan Jack PA7JS 
 
Na de bekende  “Geurt” toespraak werd 
de beker overhandigd. Nadat dit gebeurt 
was, kwam Geurt met nog een verras-
sing. Hij stelt voor de komende velddag 
weer een beker ter beschikking met als 
restrictie dat als de winnende persoon 
hem niet wil hebben, hij naar de 2e in 
volgorde gaat. 
 

 
Geurt heeft het naar zijn zin. 

Via deze weg willen we Geurt hartelijk 
dank zeggen voor deze bekers. 
  
Komende clubavonden. 
De clubavond in Oktober zullen we maar 
eens besteden aan onderling QSO. 
Dan kunnen we onze bevindingen een 
keer uitwisselen en hoeven we onze 
monden niet te houden. 
Als er een beamer ter beschikking is, 
willen we de avond in November beste-
den aan het vervolg van de “Diapresen-
tatie” waar we vorig jaar mee zijn be-
gonnen. 
Dus wie kan een beamer regelen? ??? 
-- 
Nogmaals, we zullen zo langzamerhand 
moeten gaan nadenken hoe we dit jaar 
gaan afsluiten. Dit duurt nog even, maar 
het is zo december. 
  
Activiteiten: 
1. Heideweek: 
Het is een hele organisatie om met 10 
verenigingen een evenement op te zet-
ten. Maar het is gelukt. Nu zal ik voor 
het verslag me beperken tot onze club. 
Donderdag morgen waren, zoals afge-
sproken, de mensen aanwezig. Jaap 
PA3BQC had de leiding en gaf ieder een 
opdracht. Dit liep allemaal op rolletjes. 
 

 
En dan is er koffie. 

 
Antennes werden opgebouwd, de markt 
werd ingericht en er werden hand- en 
spandiensten geleverd aan de Spel en 
Sport uitleen en het opbouwen van de 
klimtoren. Op deze klimtoren konden wij 
dan weer enkele antennes plaatsen.  
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De klimtoren met antennes 

 
Het weer was zo goed dat we donder-
dagavond het meeste gereed hadden. 
Alles stond er perfect bij. Er moest voor 
de nacht bewaking zijn. Onze rasechte 
bewaker Jan PD5SJO had op zijn QRL 
kunnen regelen om s’nacht bij ons aan-
wezig te zijn. Samen met een lid van de 
Grenzeloos Actief Ede hield hij de wacht. 
Dit ging allemaal voortreffelijk.  
 

 
Jan past op de spullen. 

Vrijdagmorgen was iedereen weer op tijd 
present en konden de laatste handelin-
gen worden verricht. Er was afgesproken 
dat we om tien uur gereed zouden zijn 
zodat om elf uur de opening door Heide-
koningin Calluna en Heideprinses Erica 
kon plaatsvinden. Iets voor elf uur werd 
iedereen, die in de hal aanwezig was, 
verzocht om naar buiten te gaan. 
  

 
Welkom aan de heidehoogheden. 

 
Ben van Delft, van Welstede, en ik had-
den een ander pakje aangetrokken om 
er toch iets speciaals van te maken. De-
ze pakjes hadden we kunnen lenen van 
Stichting Musical Theater Roekeloos. De 
Heidehoogheden werden welkom gehe-
ten met een bloemetjes die door Evert 
Mook van “de uitleen” werden aangebo-
den. Hierna moesten de Hoogheden ach-
terop de “Strijdfietsen” plaatsnemen. 
Ben en ik reden een rondje met de Hei-
dehoogheden achterop de “Strijdfietsen” 
die eindigden bij de roldeur van de Spel 
en Sportuitleen.  
 

 
Rondje op de fiets. 

 
Hier stapten we van de fietsen af en 
moest er nog een handeling worden ver-
richt. Er was een rood-wit-blauw lint 
voor de ingang gespannen, dat door de 
Heidehoogheden doorgeknipt moest 
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worden. Ook dit ging goed. Eenmaal in 
de hal werden de hoogheden langs de 
verschillende stands geleidt. Eerst een 
kijkje bij diverse spellen, waarna een 
bezoekje aan onze stand werd gebracht.  
 

 
Kijkje in de stand. 

 
Uit handen van Jaap PA3BQC kregen de 
hoogheden een mapje waar de nodige 
informatie in zat over de vereniging en 
onze hobby. Hierna konden ze zien hoe 
drie modelspoorbanen met een computer 
aangestuurd werden. Om zo’n besturing 
voor elkaar te krijgen is een hele opga-
ve. Via mevr. van Ravenzwaay, die Ve-
luwse mutsen aan het maken was, kre-
gen ze een kijkje in de werkplaats waar 
diverse mensen hun gefiguurzaagde 
spullen hadden uitgestald.  
 

 
Een gedeelte van de HHA groep. 

 
Langs “Wim de mandenmaker” gingen 
we naar buiten. Hier konden ze zien wat 
de Spel en Sportuitleen nog meer in huis 
had. In de grote hal waren de mensen 
van “De Trapakkers” actief met het vle-
gelen. Langs de klimtoren, waarvan toen 
al enkele kinderen gebruik maakten, 
gingen we naar de gymzaal.   
 

 
Kijkje bij het toneel. 

 
Hier was een toneeltje gemaakt waar de 
toneelgroepen hun optreden verzorgden. 
Hier had Sichting Welzijn Ouderen een 
informatie stand ingericht. Er naast was 
er de mogelijkheid om eens een keer 
handboog te schieten. 
 

 
Hier kon je handboogschieten. 

 
Toen we dit allemaal hadden bezocht 
was het inmiddels twaalf uur geworden 
en namen we afscheid van de Heide-
hoogheden en hun gevolg. Nu moesten 
we maar afwachten of het publiek voor 
dit evenement interesse had. Dit viel een 
beetje tegen, maar we hadden de zater-
dag nog. ‘s Avonds om half tien sloten 
we de deuren en gingen de meesten 
naar huis voor de nachtrust. Nu namen 
enkele leden van Grenzeloos Actief de 
bewaking voor hun rekening. 
 
Zaterdagmorgen waren we om halftien 
weer present. Nu ook maar weer af-
wachten of er belangstelling was voor dit 
evenement. Maar ook nu viel het wat 
tegen. Een poging om op een aanhanger 
achter de trekker van de Trapakkers met 
een megafoon door het dorp te rijden, 
haalde ook niets uit. 
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De markt. 

Hier kun je als organisatie weinig aan 
doen, maar na alle commentaar op de 
heideweek van vorig jaar -er zijn geen 
nieuwe dingen enz.- zou je verwachten 
dat dit iets nieuws zou zijn. Maar het is 
kennelijk niet helemaal goed overgeko-
men. Een volgende keer beter zullen we 
maar zeggen. Er komt nog een evaluatie 
van het totale gebeuren. Nu wil ik vra-
gen of je de op- en aanmerkingen door 
zou willen geven aan Jaap PA3BQC of 
Sake PC7S. Zij zullen tijdens de evalua-
tie dit dan in de vergadering brengen. 
 

 
Toch was er belangstelling. 

 
Toch wil ik iedereen bedanken voor de 
medewerking en de inzet. Het ging, wat 
de onderlinge samenwerking betreft, 
mijn stoutste verwachtingen te boven. 
Graag tot de volgende Heideweek, als 
we dat tenminste met z’n allen nog wil-
len. 
Rikus PDøIAZ   

 
2. Vossenjacht: 
Als je dit leest, is de vossenjacht nog 
aan de gang of net afgelopen. Een ver-
slag hiervan in de volgende nieuwsbrief. 
 
3. Vervolg fotopresentatie: 
Tijdens de clubavond in november zullen 
we een vervolg vertonen. Wel alvast een 

vraag: wie kan er een beamer regelen? 
 
4. Opknappen Gebouw: 
Door onvoorziene omstandigheden is 
deze actie niet doorgegaan.  
 
5. Uitstapje: 
We zijn zaterdag 3 september met 20 
personen naar het Militaire Luchtvaart 
Museum in Soesterberg geweest. Om 
half tien was bijna iedereen op het afge-
sproken parkeer terrein aanwezig en 
gingen we naar Soesterberg. Er was af-
gesproken dat we daar tussen 10:00 en 
10:30 uur zouden zijn en we waren er op 
tijd. De slagboom was nog naar beneden 
en het terrein lag er verlaten bij. Er was 
geen teken van leven op het terrein. Ook 
was afgesproken dat we daar koffie kon-
den drinken, maar niets van dat alles. 
Alles was dicht. We besloten toen maar 
om in Soesterberg een bakkie te gaan 
doen.  
 

 
Op zoek naar de koffie. 

 
Daar aangekomen zaten alle koffiegele-
genheden ook dicht. Hier en daar ge-
vraagd waar een mogelijkheid was om 
koffie te drinken, maar alle winkeliers 
mopperden dat er niets meer te doen 
was in Soesterberg sinds de Amerikanen 
de vliegbasis hadden verlaten. Op de 
terugweg naar de auto’s ging een Chi-
nees restaurant open en daar konden we 
koffie drinken. 
Toen we die op hadden gingen we terug  
naar het museum. En ziedaar er waren 
inmiddels meer mensen aanwezig. Het 
Museum was nog dicht. Nadat de per-
soon met wie ik afspraken had gemaakt, 
was komen opdraven, stonden we per-
plex van de opmerkingen die zij maakte. 
Toen ik haar aansprak op de afspraken 
die we hadden gemaakt, dacht zij dat we 
gisteren, zaterdag zouden komen en dat 
we donderdag telefonisch contact had-
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den. Nu was het volgens ons op dit mo-
ment zaterdag en was er vrijdag contact 
geweest. Zij was duidelijk de weg kwijt. 
 

 
Toch was er koffie bij de Chinees. 

 
Maar om 12:00 uur konden we dan toch 
naar binnen. Er bleek geen rondleiding te 
zijn, maar er was wel een medewerker 
diehet een en ander vertelde.  
 

 
We kregen toch uitleg ! 

 
Rond één uur kregen we trek om wat te 
eten en gingen naar het Museumcafé 
“Escadrille”om onze trek te stillen. 
 

 
Eten in het restaurant. 

 
De rest van de middag namen we in de 
andere drie hallen een kijkje. Er waren 

drie werkplaatsen opengesteld. Hier 
konden we zien hoe vrijwilligers bezig 
waren met het bouwen van vliegtuigen. 
 
Volgens afspraak zouden we rond halfvijf 
vertrekken naar het restaurant “De Hof” 
in Renswoude. Zo gezegd zo gedaan. 
Om kwart over vijf kwamen we daar aan 
en stond er een tafel voor 20 personen 
gereed.  
 

 
En dan lekker eten. 

 
We kregen een tafeldame toegewezen 
die alle bestellingen e.d. verzorgde. 
Rond halfnegen had iedereen afgerekend 
en gingen we huiswaarts. We kunnen 
weer terug zien om een gezellig uitstapje 
met bijzonder goed weer deze keer. 
Rikus PDøIAZ 
 
NIEUWE HEUP 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk dan-
ken voor de belangstelling en steun tij-
dens en na Lidy’s verblijf in het zieken-
huis. Het is fijn te weten dat er mensen 
zijn die aan je denken in tijden dat het 
wat minder goed gaat. Dat was vijf jaar 
geleden ook het geval. 
Hartelijk dank daarvoor. 
Lidy & Jacques Bouvrie PA3DWU 
 
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 10-06-2004 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 
PA1VLD 03-03-2005 PA3GWC 21-04-2005 
PA1ZM 28-04-2005 EA1CYZ 12-05-2005 
    

 
Van her en der: 
Wat zijn nu eigelijk de DX-frequentie op 
HF? Jaap PA3BQC heeft de frequenties 
voor phone op een rijtje gezet: 

20 meter 14.195 
15 meter 21.295 
10 meter 28.495 
80 meter 3.795 

Dit alles iets daarboven of iets daar be-
neden natuurlijk. (+/- QRM) 
-- 
Ik  vond het morse programmaatje 
"Morse Runner" wel  interessant, je kunt 
het hier downloaden:  
http://www.dxatlas.com/MorseRunner/  
Leuk om mee bezig te zijn in deze barre 
condities.... 
Beste 73 en tot later, 
Gerard ON ( ex-PA3) AXU 
-- 
Google en Goldman Sachs in breed-
band via stopcontact 

 Google investeert samen 
met de bank Goldman Sachs en uitgever 
Hearst 100 miljoen dollar in een Ameri-
kaans bedrijf dat actief is met breedband 
via het stroomnet. Current Communica-
tions zegt een even hoge upload- als 
download-snelheid aan te bieden. 
-- 
 
Mobiele tv-proef KPN van start 
KPN is in week 17 begonnen met het 
testen van televisiediensten op het mo-
bieltje. De proef werd in maart van dit 
jaar al aangekondigd door KPN. Daar-
voor werkt het samen met Nozema en 
Digitenne en wordt het technisch onder-
steund door TNO. Het gaat vooralsnog 
om een technische proef. In het najaar 

zal een gebruiksproef worden gedaan 
met enkele honderden deelnemers. 
(Bron: Emerce nieuwsbrief) 
 
Te koop: 
Onze nestor Evert PDøMVV heeft het 
volgende te koop: 
Digitale multimeter Tabor 608A, € 50,- 
Diverse jaargangen Electron, Gratis 
Diverse jaargangen CQ-PA, Gratis 
Diverse Elektuurs, Gratis 
Alles te bevragen bij: 
Evert PDøMVV, telefoon 0318-615812 
-- 
Gevraagd: 
HF-Transceiver 
Om (eindelijk) met HF te kunnen begin-
nen ben ik op zoek naar een goedkope 
en bruikbare HF-set die nu misschien wel 
ergens staat te verstoffen. Liefst 10 - 
160 meter, maar ik ben met minder ook 
al erg tevreden. Als je nog iets dergelijks 
hebt staan hoor ik het graag.  
Remco PEøRTN. Reacties graag naar 
telefoon: 0318-621059 of E_mail:  
remcotukker@tiscali.nl 
 
Defecte Yaesu FT 480-R 
Van mijn FT480-R is de PLL print uitge-
vallen en ik krijg hem niet meer aan de 
gang. De 480 gebruikte ik om het maan-
delijkse bulletin uit te zenden en dat lukt 
dus niet meer. Heb je een defecte FT-
480 voor de sloop, dan zou ik die graag 
van je overnemen. Graag reactie naar 
Rikus PDøIAZ, Telefoon: 0318-638380, 
E-mail: h.v.holland@hetnet.nl 
 
Lineair voor 80-160 meter. 
Cor PA3CFO zoekt een lineair voor 80 tot 
160 meter. Graag een berichtje naar Cor 
PA3CFO Telefoon: 0318-668048. 
== 
Dit was het weer. Heb je iets voor de 
nieuwsbrief, geef dat dan even door. 
‘73 Rikus PDøIAZ. 
 
     
     
  



 
 

8

Activiteitenkalender 2005-2006 
Datum Dag Activiteit Bijzonderheden 

20 sept. Dinsdag 

VOSSENJACHT 
Start 19:00 uur aan de 

 Bettekamp 29 Ede 
Clubavond. 

VOSSENJACHT 
Na bespreking 

Heideweek 

25 sept. Zondag ON Contest 6 m Fone en CW 
2 okt. Zondag ON Contest 80 m SSB 
3 okt. Maandag Uitzending PI4WAG 20:00 uur 145.250 

4 okt. Dinsdag Clubavond VERON Wageningen 
een traditionele in-
/verkoping van radio-
spullen 

9 okt. Zondag ON Contest 80 m CW 

15 okt. Zaterdag JOTA  

16 okt. Zondag JOTA  

16 okt. Zondag ON Contest 2 m Fone en CW 
17 okt. Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 Mhz 20:30u phone 

18 okt. Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede. Onderling QSO  
22 okt. Zaterdag Dag van de Amateur in Apeldoorn  

2 nov. woensdag 
Radio zendexamen in  

Nieuwegein 
 

14 nov Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 Mhz 20:30u phone 
15 nov. Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede. Dia avond  

20 nov. Zondag QSO PARTY  

December ???????? 
WAT DOEN WE MET DE JAARAF-

SLUITING 2005 ??? 
 

2 jan. Maandag Uitzending PI4WAG 20:00 uur 145.250 
3 jan. Dinsdag Clubavond VERON Wageningen  
16 jan. Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 Mhz  

17 jan. Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede. Jaarvergadering 
    
    
 
 


