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=======================================================

Eerstvolgende verenigingsavond 
De volgende verenigingsavond is op 10 april in plaats
van 17 april en dit in verband met Goede Vrijdag en
Pasen. Op deze avond zullen de voorstellen van de VR
behandeld worden. Ze worden gepubliceerd in dit Konvo,
dus als iedereen ze van tevoren doorleest hoeft deze
avond niet helemaal gevuld te worden met deze voor-
stellen en is er daarna nog tijd voor onderling QSO.
Het bestuur wenst iedereen die op 8 april naar het
examen gaat heel veel succes toe.

Veldsterktemeting 
Ook deze is een week eerder en wel op 11 april a.s.
Start weer om 20.00 uur zomertijd bij het Belgen-
monument. Tot zaterdag.

Bedankt 
Voor al het medeleven wat ik heb gekregen van mede-
amateurs bij het overlijden van mijn vrouw wil ik
iedereen bedanken. Hieraan heb ik ontzettend veel 
steun gehad.
                              Ben de Jong PA3ARZ.

=======================================================
=   COPY VOOR HET MEI-NUMMER                          =
=   UITERLIJK 1 MEI BIJ PAoSNE                        =
=======================================================
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Vrijdag 20 maart 1981 
Deze avond werd gehouden, nadat er gevraagd was of wij
in dit jaar van de gehandicapten eens een avond wilden
organiseren voor blinden die interesse hebben in deze
hobby.
Uitgenodigd waren: PAoJNH, alg. secretaris v.d. Veron,
PAoWSB, technische commissie voor gehandicapten,
PAoNRK, zendamateur in Nijkerk en Mevr. Amade van 
de vereniging voor Blinden. Jan PAoJNH kreeg als 
eerste het woord nadat onze voorzitter PAoKEL, Rob 
de avond had geopend en iedereen welkom had geheten.
Jan vertelde in het algemeen iets over de Veron en 
gaf ook de mogelijkheden voor de visuele gehandicapten
i.v.m. opleiding en examen.
Mevr. Amade is zelf luisteramateur. Zij liet ver-
schillende hulpmiddelen zien en wat je er allemaal 
mee kan doen.
PAoWSB. Deze commissie helpt o.a. met examen, op-
leiding, cursus op band en in braille. Ook hij had
verschillende apparatuur meegebracht o.a. een sprekende
klok en apparatuur om op het gehoor een eindtrap in
afstemming te brengen door de juiste toonhoogte van 
de draaggolf.
De blindenbibliotheek werkt veel samen met buitenlandse
organisaties en natuurlijk ook met de zusteronder-
nemingen. 0p zaterdagmorgen om 11.00 uur is er de
"White Stick" ronde op 80 meter. Dit voor iedereen 
die daar interesse voor heeft.
PAoNRK vertelt meer over zijn eigen ervaringen als
zendamateur. Hij zegt dan ook dat je meteen voelt 
of je een soldeerbout goed vastpakt. Waar nog steeds
behoefte aan is schijnt een goede universeelmeter te
zijn, wat je natuurlijk ontzettend veel zou gebruiken.
Misschien heeft iemand daar nog een tip voor. Ook heeft
hij een hoorbare indicatiemeter gemaakt om z'n eigen
VU-meter te kunnen gebruiken. Dit is een ontwerp van
hem zelf en hij is hier natuurlijk erg trots op.
PAoKEL vult deze avond nog met wat algemene informatie
en daarna kan er geluisterd worden op de apparatuur 
die door iedereen is meegebracht. Iedereen was erg
enthousiast.
De Hr. Lamers bedankt voor deze fijne avond namens de
blinden.

NIEUWE CALLS
PE1GDO Maurice (ex PDoHYL) te A'foort 
PE1GJB J.J.R. van der Linden,Woudenberg
Gefeliciteerd met de nieuwe machtiging!
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VERSLAG VAN DE VELDSTERKTEMETING VAN 21 MAART

Deze keer waren Andries PDoDCH en ondergetekende 
zo gelukkig om de locatie van het "meetpunt" 
vast te mogen stellen en vooral daar aanwezig 
te zijn. Bij het vinden van een geschikte locatie 
was ik blij dat daar iets aanwezig was dat ik 
nodig had voor een experiment: namelijk boven-
grondse elektriciteitsdraden op palen, die een 
aantal kilometer boven de grond blijven. De 
bedoeling was om op die draden een antenne te 
richten, zodat het signaal schijnbaar uit meerdere
richtingen kwam, wat een redelijk succes was. 
Een HB9CV (onze peilantenne) op 2 meter boven 
de grond en schuin omhoog naar de draden gericht 
was de uiteindelijke opstelling.
Ondanks het geringe vermogen (1 watt hf) en de 
toch wel grote afstand kwam het signaal volgens 
de meeste peilers keihard door. De locatie was 
in een schuur op het erf van een paar zeer 
vriendelijke en geïnteresseerde mensen in het 
westen van Soest, die ons zelfs nog een deel 
van de avond gezelschap hielden.
Vanuit de schuur konden wij de peilers ontzettend 
goed gade slaan, zodat wij regelmatig ons luid 
lachen moesten inslikken, om ons niet te verraden.
Zo was er iemand die de draden (van het licht) 
in een grote volière met z'n zaklamp volgde, 
denkend dat het onze coax was...
Verder bezorgde Andries iemand waarschijnlijk 
de schrik van z'n leven toen hij, terwijl de 
jager stond te twijfelen of hij nu wèl of niet 
zomaar die schuur in kon gaan, de man even op 
z'n hoofd krabde...

Rest mij nog iedereen te bedanken die meewerkte,
meedeed en speciaal de mensen bij wie wij deze 
zeer leuke meting vos hebben mogen zijn.

                                John, PAoETE
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===========
H A M  A D S
===========
(niet-commerciële advertenties,
gratis, alleen voor leden )

De uitslag was als volgt:

PD o DNC   0 "S" punten
PD o HYL   0      ,,
PA o JNH  23      ,,
PD o JKN  25      ,,
PA 3 BKX  32      ,,
PD o HMM  55      ,,
PA o KEL  56      ,,
NL 5557  72      ,,
de Wit  72      ,,
PE 1 AAP 101      ,,
PD o EKJ 106      ,,

Voorlopige stand na 7 jachten 
van de 3 beste jachten worden 
de "S punten opgeteld.

PE 1 AAP   0 "S" punten 4e jacht 2
PD o HYL   0      ,,    4e jacht 4
PD o DNC   4      ,,
PA o KEL  31      ,,
PD o DDR  39      ,,
PA 3 BKX  45      ,,
PD o HMM  51      ,,
PA o ETE  57      ,,
PD o GAN  84      ,,
PD o EKN 182      ,,

Te koop aangeboden:

Comm. ontvanger R300 (Kenwood) van 0,17 T/M 30 MHz.
Actief CW filter en een 2 meter convertor ingebouwd met
beschrijving. Prijs FL. 600,-- PA3AZX.
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   Omdat een aantal mensen bij het lezen van 
deze rubriek zich altijd afvragen waar bepaalde 
vakken liggen en hoe ver ze wel zijn, heb 
ik ditmaal een kaartje gemaakt met daarin 
cirkels getekend op 200, 400, 600, 800 
en 1000 kilometer van ons. Ideaal om 
aan de muur van de shack te hangen.... 
Verder vindt u verderop een kaartje waarop 
PA 2 JHO zijn begin Maart gemaakte aurora 
verbindingen op heeft aangegeven. Overigens 
heb ik hier een locatorkaart (VERON service-
bureau) hangen waarop de door mij gewerkte
locatorvakjes rood gekleurd zijn, zodat in 
één oogopslag te zien is wat er zoal gewerkt 
is hiervandaan.
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   Over Maart valt weinig te vertellen. Was 
op 1 Maart DC 2 NF (FJ) hier nog met SSB 
te werken, de rest van de maand zouden 
de condities erg slecht zijn.
   Wel was er op 5 Maart weer een goede 
aurora opening. Jan, PA 2 JHO, werkte op
2 meter SSB met DG 6 BAF (EN), DF 6 LN (FO),
G 8 VJS (ZN), G 8 VLL (AM), OZ 1 DJA (EQ) en
G 8 VFV (ZN). Ikzelf werkte G 8 VWG (ZP), 
GM 4 JJJ (YQ), GM 8 VBX (YP) en als nieuw 
land GI 8 UPV (XO). Daarnaast werden door 
Jan nog LA en SM gehoord.
   In de daarop volgende dagen hoorde ik 
PA 0 BVO, Paul uit Leusden, nog werken met 
DL 2 OM (DK) en DG 1 BAR (EN), en dat met 
3 watt SSB uit een IC 202.
   Tijdens de contest van 7 en 8 Maart waren 
de condities niet best. Toch waren er met SSB 
leuke stations te werken zoals F 1 KNO (BH), 
OZ 1 DPR (EP), OZ 5 DD (EP), F 1 CIK (ZJ),
G 3 BRS/P (YK) en DB 7 UZ (FK). Peter, 
PE 1 DSW, werkte o.a. nog G 8 ZHP (ZM), 
F 6 HAS/P (CI), G 3 YMD/P (AL), F 1 KBF/P (AK) 
en ON 4 AVV/A (BK). Jan, PA 2 JHO, werkte op 
70 verschillende stations en op 23 o.a. 
PE 1 BJW/P (CM), PA 0 PLY/A (CM) en PA 2 GBK/A 
in CL locator. Ook hij klaagde over de slechte
condities. In de rest van de maand werkte 
PA 2 JHO o.a. nog PE 1 BWJ (DN) op 70 en 
PA 0 BN (CL) op zowel 70 als 23.
   Vandaag is het de 28e en het ziet er naar 
uit dat we beter weer houden, terwijl ook 
de condities weer wat beter zijn. Zo waren 
F 1 FYE (BI) en G 8 MDZ (AL) hier de laatste 
dagen te werken, maar het is toch weer wachten 
op echte uitschieters.
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Reclame

VERON-VERKOOPBUREAU

D E P O T   A F D .   A M E R S F O O R T

Voor al Uw boeken, kaarten, bouwpakketten en
ander speciaal amateur kleingrut.
Prijzen volgens laatste prijslijst in Electron.
Artikelen verkrijgbaar op de maandelijkse
afdelingsbijeenkomsten en bij de beheerder van
 het depot: Jan Tuithof, Woestijgerweg 186, 
Amersfoort.
Telefoon: 033-11201. UITSLUITEND bellen 
en afhalen op dinsdag- en donderdagavond tussen 
20.00 en 21.30 uur.
Aflevering uitsluitend tegen contante betaling 
(of gegarandeerde betaalkaarten of betaalcheques).




