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Deze maal krijgt U weer een gestencilde uitgave 
van ons mededelingenblad. De reden is dat onze
drukker, OM Arthur Dekkers, 3 weken met vakantie 
is naar Suriname, zodat we weer tot het aloude
handwerk terugkeren, h.i. Volgende maand kunt U
weer een "kwaliteitsnummer" verwachten.

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

TERUGBLIK=========
Onze vorige bijeenkomst op 21 april had helaas 
een droevig begin. Onze voorzitter herdacht het
overlijden van ons medelid OM Rien van den Brink,
PAoBRI. De vergadering nam staande een minuut
stilte in acht.

Verder werd een summiere impressie gegeven van de
Verenigingsraadvergadering op 15 april. Op deze
vergadering zijn geen schokkende dingen gebeurd.
Het nieuwe Hoofbestuur kwam er zo uit te zien als
reeds eerder vermeld in ons blad van maart. Er 
komt dus een tweede secretaris bij en een Public
relations man.
De meeste voorstellen werden aangenomen, zoals 
vaak reeds becommmentarieerd door het HB. 
Enkele belangrijke punten:
Contributie volgend jaar wordt waarschijnlijk
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verhoogd tot f 47,50; maar maximaal tot f 50,--,
dit is dus voor de "gewone" leden.
Verder werd goedkeuring gehecht aan de (her)op-
richting van een aantal nieuwe afdelingen. Tevens
moest helaas geconstateerd worden, dat de afdeling
Zwolle had opgehouden te bestaan. Oorzaak: 27 MC
figuren. Het HB zou proberen om met goedwillende
amateurs uit de regio Zwolle een nieuwe afdeling 
op poten te zetten.
Tevens werd weer uitgebreid gediscussieerd over 
het Dutch QSL bureau. Het resultaat was, dat er
eigenlijk met de procedure voor wat betreft de
kaarten van/voor niet-leden niets veranderde. 
Wel zijn er plannen om voortaan de QSL-kaarten
binnen Nederland via het Centraal Bureau in Arnhem
te laten lopen.
Een ander groot discussiepunt vormde de relais-
zenders, o.a. het piratengedoe op PI3AMR. Het
hoofdbestuur schijnt een lijst met namen of
adressen van de boosdoeners aan de PTT verstrekt 
te hebben. Ook over PI3PYR werd weer behoorlijk
doorgezaagd. Vooral uit het Gooi kwam druk om de
frequenties weer van kanaal R0 naar kanaal R9 te
wijzigen. 145.0 MHz was toch het Hilversumse
kanaal.... Het HB vroeg, indien men inderdaad 
naar R9 ging, de afdeling 't Gooi kon garanderen
dat er niet meer simplex gewerkt zou worden op 
145 MHZ, wat ze uiteraard niet konden. De zaak
blijft dus bij het oude. Er werd zelfs nog gestemd
over de vraag of het HB in het verleden juist had
gehandeld om R0 toe te laten. Het HB bleek juist
gehandeld te hebben. Overigens, als "Zeist" niet 
op R0 had gezeten, dan was het wel een andere
Nederlandse omzetter geworden. Een verdere uit-
bouw van het relaiszendernet zal zeer nauwkeurig
worden getoetst aan de noodzakelijkheid daarvan.

= O =
Hierna kreeg de spreker van deze avond, OM Lex
Koekkoek, PAoBBT, het woord voor zijn lezing 
over Microprocessors. Hij behandelde eerst de
geschiedenis van de normale computer. Lex had
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zelf nog meegemaakt dat de computers met gewone
relais werden uitgevoerd. Men had toen ook al last
van luchtvervuiling (in Amsterdam) en de schakel-
contakten hadden voortdurend last van corrosie. 
De oplossing bleek gedeeltelijk te liggen in het
gebruik van rubber omhulseltjes die verkregen wer-
den via het plaatselijk depot van de NVSH. 
Via de buizen- en transistorcomputers kwamen we
terecht op de geintegreerde schakelingen. Aanvan-
kelijk zaten er 8 schakelingen in één IC, thans
zitten er verscheidene duizenden in. Het voert
te ver om hier de werking van de microprocessor 
te gaan verklaren, het ding werkt in grote lijnen
als een grote computer, er komen ook programma's
e.d. aan te pas. Voor de liefhebbers zijn er wat
boeken te koop bij de goed gesorteerde radiozaken.
Je moet, als je er aan gaat beginnen heel goed in
verdiepen , het kleinste foutje en het hele ding 
is onbruikbaar. Het was een zeer interessante
avond, hoewel misschien niet iedereen het helemaal
heeft kunnen volgen. In ieder geval bedankt Lex.
                                    Hans PAoHML.
===================================================
MORSECURSUS===========
Het aantal aanmeldingen voor de morsecursus zijn
helaas minimaal gebleven, zodat de cursus helaas
niet doorgaat. Liefhebbers voor het morse-onder-
richt worden verwezen naar o.a. de uitzendingen
op PAoAA.

===================================================
= VOLGENDE BIJEENKOMST OP VRIJDAG 19 MEI          =
= PLAATS: RECREATIEZAAL VAN DE "EEMGAARDE"        =
= DORRESTEINSEWEG IN AMERSFOORT; AANVANG 20.00    =
===================================================

De spreker op deze avond is OM Jan Tuithof,
NL 4405, die ons wat zal vertellen hoe wij thuis
professionele behuizingen en kastjes kunnen maken
voor onze electronische scheppingen. Hij zal wat
demonstreren en wat van zijn eigen kastjes mee-
brengen.
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Vaak is het kastje het sluitstuk van het werk of
men koopt tenslotte maar een kastje in de winkel
voor veel geld. Het systeem van Jan kost beslist
véél minder. Plaatwerken is makkelijker dan U
denkt. Hierna is gelegenheid voor onderling QSO 
en kunt U wellicht nog napraten over het VERON-
pinksterkamp. Hans, PAoHML.

===================================================
AGENDA VAN KOMENDE GEBEURTENISSEN---------------------------------
Zaterdag 20 mei wordt er een Radio-Scoutingdag 
gehouden in het wijkgebouw aan het Lourens Coster
plein in Amersfoort. Exakte gegevens zijn bij de
sluiting nog niet bekend (van dit blad dus), maar 
de vorige jaren begon het meestal om 11 uur en 
zaal om 10 uur open. Gesproken wordt over de 
JOTA en over Radio scouting in het algemeen. U 
moet waarschijnlijk wel rekenen op een kleine
onkostenbijdrage (verleden jaar geloof ik f5).

- O -
Op onze bijeenkomst van 16 juni hopen wij een
lezing te krijgen over weersatellieten. Spreker 
is OM Ruud Jansen, PAoROJ uit Haarlem, met mis-
schien nog iemand.

- O -
In juli en augustus geen bijeenkomsten.

- O -
Onze eerste bijeenkomst na de vakantie is op
16 september Spreker op deze avond is OM Dick
Rollema, PAoSE, de hoofdredakteur van Electron, 
die zal spreken over de Hell-schrijver(s).

- O -
Op onze bijeenkomst van 20 oktober hopen wij OM
Harry Grimbergen, PAoLQ te kunnen ontvangen voor
een lezing met lichtbeelden over de geschiedenis
van de telegrafie, "Van rooksignaal tot moderne
verreschrijver"

- O -
Op 21 en 22 oktober hebben we weer de JOTA.

- O -
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