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VERENIGINGSAVOND

MEI - zelfbouwavond + lezing/demonstratie

De verenigingsavond is op 26 mei en zal in het
teken van de zelfbouw staan. Evenals vorige jaren
nodigen we u weer uit om uw zelfbouwprojecten mee
te nemen en ten toon te stellen. U krijgt de
gelegenheid om via de microfoon iets over uw pro-
ject(en) te vertellen. 
Na de pauze is er een lezing/demonstratie van Jan
(NL4405) en Henk (PE1IMQ) over een alternatieve
methode om een mast met antennes en rotor op het
dak te plaatsen. Ook zal er iets verteld worden
over het maken van aluminium kastjes. 
Het adres is weer: Burgemeester van Randwijckhuis,
Diamantweg 22, Amersfoort. Aanvang ca. 20.00 uur.
Zaal open vanaf 19.30 uur.

JUNI  - verkoping

Op deze verenigingsavond (23 juni) is er weer de
jaarlijkse verkoping. Evenals vorig jaar is Willem
(NL10330) de afslager. Iedereen heeft de gelegen-
heid om zijn spulletjes te koop aan te bieden.
Houdt er rekening mee dat 10% van de verkoopprijs
voor de afdelingskas is. Alle artikelen  moeten
zijn voorzien van naam en eventueel minimum ver-
koopprijs.

George - PA 3 BIX, afdelingssecretaris

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 28 APRIL

De voorzitter opende deze avond met een  oproep
voor deelnemers aan een werkgroep, die samen met
het bestuur de komende velddag zou organiseren.
Deze werkgroep kon dan uit drie locaties  kiezen,
te weten: bij Arthur (PA3BRN), een terrein in de
buurt  van  Spakenburg  en  het  Belgenmonument. Na
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afloop van de avond waren er maar 2 aanmeldingen
voor deze werkgroep en leek de velddag niet  door
te gaan, in dit nummer kunt u een artikel hierover
aantreffen, met een happy end.
Hierna kreeg de spreker van deze avond, Frank
(PA3BFM), de  microfoon. Frank schrijft iedere
maand in het Electron stukjes over de  6 meter
band. En deze avond kwam hij ons hierover iets
vertellen. Hij was vroeger erg actief op de
kortegolf in  CW op de 160 meter, maar sinds men
ook op de 50 MHz mag uitkomen, is hij ook op deze
band regelmatig te horen en kan dus uit eigen
ervaring veel over deze band vertellen.
De 6 meter band ligt op de grens van HF en VHF en
vertoont eigenschappen die een combinatie zijn van
beiden. Nu we weer in een tijd zitten van stijgende
zonnevlekkenactiviteit zijn er regelmatig zeer
interessante DX-mogelijkheden, daar er dan een
sterke F2-propagatie is. Afrika en Amerika behoren
dan tot de mogelijkheden. Ook via back-scatter en
sporadische-E, ook multi-hop, zijn hele leuke
verbindingen mogelijk richting Azië en het Midden-
Oosten.
Frank keek in dit  verband terug naar wat er
gewerkt was tot nu toe, dit werd ondersteund door
een bandje van PE0HIP. Hij vertelde ook iets over
de verwachtingen die men voor dit jaar heeft.
Er werd verteld welke  apparatuur men voor deze
band kan kopen. Er werd in dit verband gesproken
over bedragen boven f1000,-. Hij wees in dit
verband ook op de tijdelijke aard van de toe-
wijzing en vertelde dat het met het oog hierop erg
verstandig is om te kijken of men de apparatuur
later voor een andere band kan gebruiken.
Gelukkig is er een alternatief en dat is de zelf-
bouw. (In onze afdeling bestaat de mogelijkheid om
voor deze band iets te bouwen in de zelfbouw-
groep. - Red.)
Frank vertelde ook iets over  antennes. Deze kan
men kopen, maar zelf bouwen is ook zeer goed
mogelijk. Veel van de spullen kan men in elke Doe-
Het-Zelf zaak  kopen. Het aanpassen kan gebeuren
met b.v. een gamma-match.
Degenen die niet geweest zijn hebben toch wel een
zeer interessante lezing gemist.
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VHF NIEUWS

VOORJAARSEXAMENS    

Was  dit stukje vorige maand al erg kort, ditmaal
is het nog erger. Maar... ik begin alweer last te
krijgen van de eerste tekenen van de sporadische E
koorts. Tegen de tijd dat u dit leest is de eerste
opening misschien al een feit! Het eerste weekend
van  juni ben ik er waarschijnlijk niet, dus de
kans op een goede opening is dan extra groot!
In april was GW0KZG/mm actief vanuit verschillende
"natte" vakken op de Noordzee. Helaas waren de
condities niet al te best en in het midden van het
land was van hem slechts zelden  iets  waar  te
nemen. Dan is het des te leuker om een station uit
de kop van Noord Holland te horen vragen, of
GW0KZG/mm ook na de voetbalwedstrijd van die avond
QRV zal zijn... In ieder geval was GW0KZG/mm begin
april onder meer actief vanuit de interessante
vakken JO12, JO13, JO04, JO14, JO24, JO34, JO05,
JO15, JO25 en JO35. 
Ook wel aardig (maar zeker geen DX!) waren de
treinmobiele activiteiten van Arie (PE1LRO) en
ondergetekende op 17 april onder de call PI4RNS/m.
Hoewel we alleen op maandagochtend actief waren,
wisten we toch ruim zestig verbindingen te maken.
Gedurende de middaguren konden we helaas niet meer
QRV zijn, omdat we wat technische problemen had-
den. Met excuses aan iedereen die die middag voor
niets heeft zitten luisteren! We hopen het binnen-
kort nog eens over te kunnen doen. Tot zover het
weinige nieuws van deze maand.      Dolf - PE 1 AAP

VOORJAARSEXAMENS
De examens in het Opnemen en Seinen van Morse
tekens zijn van 9 mei t/m 19 mei. Wij wensen de
mensen die opgaan voor het examen veel succes.
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50e VERENIGINGSRAAD TE ARNHEM 

Op 22 april vertrok een kleine delegatie vanuit de
afdeling Amersfoort naar Arnhem om aan de 50e ver-
gadering van de Verenigingsraad deel te nemen. Uw
scribent vertoefde samen met twee heuse VERON
bobo's in de door Gerard (PD0PDN) bestuurde VIP-
car. Waren vorig jaar nog ongewenste resonantie
verschijnselen waarneembaar in de cabine, ten ge-
volge van een lekke uitlaat; dit jaar was een en
ander  piekfijn gerepareerd. Zelfs de accu was
daags ervoor vervangen, voor een prijs, wat het
vermoedde rechtvaardigd als dat er een "electro-
car-tractiebatterij" geplaatst was! In ieder geval
was de auto een stuk rustiger als vorig jaar.
Volgend jaar mag je weer mee Gerard, hi.
Te Arnhem voegden Evert (PA3AYQ) en Peter-Paul
(PE1FFB) zich bij ons, zodat de afvaardiging com-
pleet was. Voor de geschiedschrijving nog even de
namen van de door u afgevaardigde personen: Gerard
(PD0PDN), Peter-Paul (PE1FFB), Evert (PA3AYQ) en
Eddy (PA0RSM).
Voorts waren aanwezig vanuit afdeling Amersfoort,
in verband met bestuursfuncties: Kees (PA0QC),
algemeen voorzitter; Janny (PA3BOR), lid van be-
stuur; Jaap (PD0DBD), bibliotheekcommissie; George
(PA3BIX), kandidaat lid bibliotheekcommissie; Dolf
(PE1AAP), VHF-commissie. U ziet Amersfoort blaast
z'n partij in de VERON!
Klokslag  11.00 uur opende de voorzitter  (PA0QC)
de vergadering met als eerste ingekomen brief, de
felicitatie vanuit de afdeling Amersfoort voor het
behalen van de 50e VR (applaus).
Na enkele huishoudelijke mededelingen, werd een
stemcommissie samengesteld bestaande uit drie per-
sonen, waarin o.a. ook Peter-Paul (PE1FFB) gekozen
werd.
De overige ingekomen stukken hadden betrekking op
de nog te behandelen agendapunten, zodat ze hier-
aan toegevoegd werden.
De  afdeling  Kanaalstreek  kreeg  vervolgens   het
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woord. De delegatie had vorig jaar de vergadering
verlaten, na een voor hen teleurstellend verloop
rond de JO-JO-locator. Het bestuur van de afdeling
Kanaalstreek betreurde de vorig jaar gedane
(emotionele) uitspraken en zegde het hoofdbestuur
het  volledige vertrouwen toe. Waarmee deze zaak
was afgedaan.
Onder staande ovatie betuigde de vergadering haar
instemming om Piet van Weerlee (PA0YZ) tot erelid
van de VERON te benoemen. Velen zullen Piet kennen
als de man van het bekende VERON blik, first
operator van PA0AA, evenementen organisator (IARU,
Noordwijk) en als HB-lid. Een lange staat van
dienst, waarvan het erelidmaatschap een bekroning
vormt.
De notulen en alle verslagen van de commissies
werden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
De kascontrolecommissie werd "decharge" verleend.
Voor 1990 wordt deze commissie gevormd vanuit de
afdeling Woerden en de afdeling Friese Meren, als
reserve  treedt ditmaal op de afdeling Zuid
Limburg.
In verband met het ontbreken van tegenkandidaten
werden drie nieuwe commissievoorzitters bij accla-
matie benoemd: PA0HVA, VHF-commissie; PE0DTA, op-
leiding zendexamens; PA3BIX, bibliotheekcommissie.
Voor de bestuursledenverkiezing was een schrifte-
lijke stemming noodzakelijk, omdat er meer
kandidaten waren dan vacatures. Alle leden werden
herkozen en voor de vacature die was ontstaan door
het vertrek van PA0EHG werd PA0HVA gekozen. PA0OKA
had zich met 307 stemmen helaas niet weten te
plaatsen (favoriet bij de afdeling Amersfoort met
13 stemmen).
De jaarlijkse rede van de  voorzitter behandelde
ook ditmaal een kleurig palet van onderwerpen, die
zoals we van hem gewend zijn, in de juiste pen-
seelvoering, een goed beeld oproepen van de acti-
viteiten van de VERON.
De volgende onderwerpen passeerde de revue:
- 50e VR vanaf 1945, enkele jaren meer als één VR;
- VERON 1989 een goedlopende vereniging;
- 60 jaar zendamateur (1e silent key PA0BZ); 
- 1990 HDTP tentoonstellingen (VRZA tegen);
- VERON voorstel m.b.t. gebruik (P.)60 prefix. 
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Terugblikkend op 1988: 
- 50 MHz SSB (VERON wenst gehele band SSB); 
- Packet Radio op één lijn (23 cm/70 cm);
- immunisatie (PTT telefoon/EEG normen); 
- Electron drukwerkcorrector = zendamateur; 
- BDU drukcontract verbeterd; 
- nieuwe machtigingsvoorwaarden (stralingseisen
  geen vooroverleg); 
- Servicebureau nieuw contract (geen consignatie);
- VERON-fonds gehandicaptencursus; 
- bibliotheek (moet amateurwerk blijven, soms
  wat afremmen); 
- dag voor de amateur (1990 in Apeldoorn;
  kortingbon); 
- VR-voorstellen (meer beleidszaken); 
- IARU (Spanje 1990/WARC voorbereiding); 
- CEPT-licentie (definitieve EURO-licentie). 
Na  dit geestelijke voedsel, ving de lunchpauze
aan. Gegeven de gretige aftrek van de, overigens
voortreffelijk verzorgde catering, was de  rede
niet zwaar op de maag gevallen.
Na de pauze werden de 19 ingebrachte voorstellen
behandeld.

voor-                      uitslag uitslag
stel omschrijving         VR     A03-AMF
 1 contributie regeling 65+ verworpen tegen
 2 idem, studerenden verworpen tegen
 3 10 jaar bestuurstijd verworpen tegen
 4 DYLC opheffen ingetr.  verdeeld
 5 HB opdr.v.eind v/h jaar aangenomen voor
 6 meer info aan afd.-best. verworpen tegen
 7 toegangsg. Dag v/d/ amat. teruggetr. voor
 8 VERON PR teruggetr. voor 
 9 AA-bulletin aan afd. ingetr.   tegen
10 HDTP gratis roepn.l. verworpen tegen
11 Electron gratis roepn.l. verworpen tegen
12 Electron roepnamenlijst verworpen tegen
13 VERON/VRZA roepnamenl. verworpen verdeeld
14 eenvoudige bouwprojecten aangenomen voor 
15 opbouw machtigingsgelden teruggetr. voor  
16 meer als 2x p/j CW-exam. teruggetr. voor 
17 noodfreq. 144.500 MHz teruggetr. tegen
18 bediening PI4 teruggetr. tegen
19 intruders 145.000 MHz teruggetr. tegen
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Het stembureau kreeg tijdens de stemming onder-
steuning van de afd. Eindhoven per (Philips) home-
computer. 
Met betrekking tot voornoemde stemming zijn de
volgende discussie aantekeningen gemaakt:

VOORSTEL 1 EN 2 (contributie regeling)
Een algemene regeling is moeilijk, met betrekking
tot het vaststellen wie wel en wie niet. Een
individuele regeling vindt meer geh(oor) bij het
HB. In dergelijke gevallen is aanspraak op het
VERON-fonds mogelijk.

VOORSTEL 6 (meer info aan afd. besturen)
Met betrekking tot de informatie voorziening wordt
geen onderscheid gemaakt tussen een bestuurslid en
een "gewoon" lid. Het HB wenst geen (beter ge-
informeerde) tussen laag.

VOORSTEL 7 (toegangsgeld dag voor de amateur)
Het HB onderzoekt een reductie regeling voor de
leden, gedacht wordt aan het VERON-pasje. Tevens
wordt een andere centraal gelegen plaats gezocht,
die beter per openbaar vervoer is te bereiken
(Apeldoorn - Amerikahal). Het evenement zal
mogelijk worden uitgebreid met een vlooienmarkt.
Met deze toezeggingen besloot de afd. Noord Lim-
burg het voorstel in te trekken.

VOORSTEL 10, 11, 12 EN 14 (roepnamenlijst)
De kwaliteit met betrekking tot de drukkwaliteit
kwam o.a. te sprake, de VRZA lijst werd door velen
mooier gevonden. De toevoeging van Postcode en
afdelingsnummer maakt de leesbaarheid niet beter.
Het HB zegde toe een verbeterde roepnamenlijst uit
te geven. Het streven om een gezamenlijke uitgave
met de VRZA te maken, vond veel sympathie bij de
VR; echter  de beide verenigingen zijn er helaas
nog niet aan toe.

VOORSTEL 14 (eenvoudige bouwprojecten)
Een voorstel van de afdeling Amersfoort werd
voorgelezen. Hierin werd b.v. voorgesteld om al
reeds eerder gepubliceerde eenvoudige bouwprojec-
ten  te  herplaatsen. Iedereen  was het roerend met
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elkaar eens en het voorstel  werd aangenomen. Het
HB memoreerde, wie doet het? Misschien kan de
afdeling Amersfoort haar steentje (kei) bijdragen! 

De overige voorstellen zijn met geringe discussie
in stemming gebracht. De standpunten zijn te lezen
als toelichting op de voorstellen in "'t Geruis"
van maart 1989, blz. 4 t/m 9.

RONDVRAAG

CW-EXAMEN
Het HB neemt het voorstel over om een scheiding te
maken tussen seinen en opnemen (tentamen systeem;
positief resultaat blijft staan en hoeft niet
geherexamineerd te worden).

OPERATING PRACTICE
Het HB wil in het KAO bepleiten  dat ook op andere
2 meter frequenties geoefend mag worden.

GESPROKEN ELECTRON ENQUÊTE
Een derde van de enquête reacties is binnen. De
afronding vindt zo spoedig mogelijk plaats.

GERUCHT AFSCHAFFEN CW
Geen sprake van, mogelijk misverstand t.g.v. ARRL-
enquête met betrekking tot C-licentie in het
buitenland. Principieel onmogelijk volgens ITU op
frequenties lager als 30 Mhz.

LIDMAATSCHAP YL
Iedere YL automatisch lid maken van DYLC, zodat
alle YL's gratis de info ontvangen. Het adminis-
tratie nummer dat wordt verstrekt kan worden
gebruikt bij contesten.

NL LIJST OP FLOPPY 
Wordt onderzocht.

160 METER; 5 KHZ KWIJT
Geen overleg met VERON geweest, is het gevolg van
een "footnote" van de WARC. Voor Nederland pri-
maire status voor het resterende deel. Er zijn nog
landen met een ander gebruik.
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VELDDAG                       

PI3VNL 
Mededeling, is sinds 22 april 1989 operationeel op
R0x.

ELECTRON UITZENDSCHEMA 
Afdeling  Eindhoven is erkentelijk voor de snelle
en actuele plaatsing van de uitzendschema's van
PI7CWE.

SERVICEBUREAU 
Het nieuwe contract geldt vanaf 1 juni 1989. Het
oude contract blijft derhalve nog twee maanden
geldig.

DODENHERDENKING LUSTRUMJAAR 
Het Hoofdbestuur meldt dat in 1990 (het lustrum-
jaar) een dodenherdenking zal worden gehouden te
Radio Kootwijk.

De 51e verenigingsraad wordt op 28 april 1990
gehouden te Arnhem (Het Dorp).

 Namens uw afvaardiging,
 Eddy - PA 0 RSM        

Op de laatste verenigingsavond is de interesse voor
de velddag gepeild. Er kwamen toen maar twee
aanmeldingen en het leek er op dat de velddag niet
zou door gaan. Na afloop van de verenigingsavond
was er echter nog een beraad onder  de mensen die
de weg naar de snackbar wisten te vinden. Een
aantal  mensen heeft zich toen alsnog aangemeld
voor de velddag. De velddag gaat dus door.   Er was
afgesproken om de  velddag bij het Belgenmonument
te organiseren, dit bleek echter moeilijk in korte
tijd te organiseren te zijn. Na overleg is daarom
besloten om, evenals vorig jaar, de velddag bij
Arthur (PA3BRN) in Voorthuizen  te houden. Achter
de  boerderij  is  daar  een beschut veld waar vol-
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VOSSEJACHT                    

doende ruimte is om een aantal tenten en antennes
kwijt te kunnen. Het adres is Brugveenseweg 37 in
Voorthuizen. De bedoeling is, dat ieder zijn eigen
tent of caravan en ook de barbequespullen mee-
neemt. Zaterdagavond is er een gezamenlijke
barbeque. Op de komende verenigingsavond (26 mei)
zetten wij de laatste puntjes op de i. De nu aan-
gemelde deelnemers zijn: PE1JDX, PE1LID, PE1AAP,
PA3EQS, PA3ESB, PA3BIX, NL5557, NL9723 en NL8599.
We hopen dat er de komende verenigingsavond nog
meer mensen bij komen.

George - PA 3 BIX

Zaterdag 29 april was er weer een loop-vossejacht,
dit keer niet in Amersfoort, maar in de omgeving
van Barneveld. De belangstelling was dit keer
bijzonder goed. Acht equipes verschenen aan de
start.
Vos was Jan (PE1JDX), samen met PA0JEB en PA3BRN.
Zij hadden zich ergens verstopt in het Schaffe-
laarsebos, aan een slootkant. De jacht was niet
echt moeilijk, maar er deed zich toch een leuk
verschijnsel voor, er was n.l. een J-antenne ver-
ticaal opgehangen bij een vogelkooitje in een boom
en deze was horizontaal beter te ontvangen dan
verticaal. Ook  bleek dat veel jagers niet alleen
op het signaal afgaan, maar  ook op het oog. Dit
kon soms kostbare minuten kosten.
Als eerste eindigde Dolf (PE1AAP), op de tweede
plaats Godfried (PD0DDR)  en op de derde plaats
Koos (PA3BJV).
Na afloop werd de vossejacht besloten in een klein
kroegje, waar ook nog de inwendige mens kon worden
versterkt.
Afsluitend kan gezegd worden, dat deze jacht bij-
zonder geslaagd was  en  voor herhaling vatbaar is.

Amersfoortse Ronde, 30 april 1989       
Vrij naar een verslag van Jan - PE 1 JDX
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VERSLAG EXCURSIE NAAR BURUM   

De excursie van 8 april 1989 was een vervolg op de
lezing die Eddy (PA0RSM) gegeven heeft in 1988.
Om circa 8 uur werd vertrokken met vijf auto's uit
Amersfoort  vanaf het Belgenmonument. Een zesde
auto met PE1LID, PA3EQS en PA3ESB zou aansluiten
bij Harderwijk. Door een misverstand ging de
Amersfoortse colonne van de snelweg af en de
Veluwse ploeg erop. Dit  gaf nogal was hilariteit
en stof om over te praten over de band. (Je moet
toch wat te zeggen hebben nietwaar? En anders zijn
de sets voor niets meegenomen.) Enfin bij de Ko-
lummerbrug in de polder was de laatste auto weer
aangesloten en ging de stoet verder.
Onze reisleider Eddy vertelde ons tijdens de rit
ook het nodige over de omgeving en met name over
Friesland. George (PA3BIX) had een suggestie voor
het vele water: "Friezen zijn van die..."
Om 10.32 uur arriveerden wij zoals gepland op het
satelliet station. Er was goed voor ons gezorgd,
want er stond koffie en gebak klaar. En terwijl wij
dit nuttigden begon Eddy met een vervolg op de
lezing in Amersfoort. Wat ik  erg knap vond, was
dat hij onderwijl ook  nog zijn gebak nuttigde.
Daar had hij blijkbaar veel ervaring mee. Een
uitvoerige explicatie van de propagatie op de zeer
hoge frequenties volgde. Een paar getallen die mij
bijgebleven zijn: de output van de zender is een
kilowatt en  een versterking van de 32 meter
schotel is 60 dB. Dit geeft een uitgestraald
vermogen van 100.000.000 Watt! Maar dit is wel
nodig ook om een gegarandeerd goede verbinding met
de satelliet op 36.000 km  afstand te waarborgen.
Er zijn een heleboel oorzaken waardoor de traject-
demping nogal varieert en dan moet dat gecompen-
seerd worden. Vandaar het grote vermogen dat opge-
straald kan worden. Dit werkt als volgt. Er wordt
constant gemeten hoe sterk het signaal van de
satelliet is en afhankelijk hiervan wordt een ver-
zwakker  geregeld. Ook  wordt  de  schotel constant
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GEZOCHT HISTORISCH MATERIAAL

bijgeregeld om de satelliet te volgen. Zou je dit
niet doen dan loopt de satelliet met twee uur uit
de openingshoek van 0.1 graad van de schotel. Het
was 's middags tijdens het rondlopen dan ook leuk
dat je dit met het oog kon zien al waren het maar
millimeters dat het enorme gevaarte draaide.
Om 12.30 uur aten wij onze meegebrachte lunchpak-
ketten op en om ± 1 uur begon de rondleiding. Het
was een verrassing om te zien wat er aan appara-
tuur onder de schotels in de grond zit. Het woord
fabriek is op zijn plaats gezien de hoeveelheid
apparatuur. Zeker bij oude schotels  waar men bij
de apparatuur niet op een centimeter had gekeken.
Bij de nieuwere schotels was de apparatuur al veel
kleiner geworden. En bij  de laatste schotel voor
de pretsector (is tv, e.d.) die  geplaatst werd,
zat de apparatuur al in een kleine container. Al
met al een geweldige dag. Ook het weer was goed.
Teruggekeerd in de conferentie zaal bedankte Koos
(PA3BJV) Eddy heel hartelijk voor al het gebodene.
Zijn opmerking: "Dat dit een van de beste lezingen
en excursies was, die we ooit in Amersfoort gehad
hebben," kan ieder die erbij was beamen. Zowel
Eddy, als de 2 dames van de huishoudelijke dienst
ontvingen van Koos een presentje. Hierna trok
iedereen weer huiswaarts om 4 uur. En circa half
zeven zal iedereen wel weer thuis zijn geweest.

Henk - PA 3 ESB

De VERON viert volgend jaar haar 45-jarig bestaan.
Onze afdeling zal ongeveer net zo oud zijn, maar
hierover is haast niets bekend. Wij zoeken nu ma-
teriaal dat iets meer verteld over onze afdeling,
zoals b.v. krantenknipsels (met bron en data),
foto's, oude Electrons, nieuwsbrieven, enz. (Wij
hebben wel de gezamenlijke uitgave van het Gagel-
nieuws en alle tot nu toe verschenen convo's.) U
kunt uw materiaal inleveren bij de  bestuursleden
of sturen naar ons correspondentie adres.
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AGENDA                        

 KOPIJ VOOR 't GERUIS
 Uiterlijk de laatste dag van de maand kan  kopij
 worden  ingeleverd  voor  het  nummer   van   de
 volgende  maand.  Aanbieders  van  artikelen  en
 schema's worden uitdrukkelijk gewezen op de  be-
 palingen van de auteurswet.
 Overname  van artikelen is alleen toegestaan met
 bronvermelding. Artikelen met (C) moet men  toe-
 stemming vragen aan de auteur of uitgever.

 AMERSFOORTSE RONDE
 Elke zondag op 145.450 MHz.  Om  20.15  uur  het
 RTTY-bulletin en om ± 20.30 uur lokale  tijd  in
 phone. Uw inbreng wordt zeer op  prijs  gesteld!

 QSL-KAARTEN
 Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?
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MEI
 9-19 examens opnemen en seinen in Utrecht
11-15 VERON Pinksterkamp (Electron, blz. 243)
   21 Hobbyscoop Ballonvossejacht
   26 verenigingsavond, zelfbouwavond met een
      lezing + demonstratie
   27 loop-vossejacht, start  om 20.00 uur, verdere
      info bij Willem (NL10330)
   27 Friese Radiomarkt te Beetsterzwaag
      (Electron, blz. 241)         
JUNI
  3-4 IARU velddag (HF: Electron, blz. 203;
      VHF: Electron, juni), zie ook op blz. 12
 9-11 UHF/SHF bijeenkomst in Denemarken
      (Electron, blz. 252)
   17 Radio-vlooienmarkt Twente
      (Electron, blz. 241)
   23 verenigingsavond, verkoping
23-25 40e Hamradio, Friedrichshafen
      (Electron, blz. 215)
JULI
  1-2 DARC Internationale Vossejacht  Kampioenschap
      in Lubeck
AUGUSTUS
   20 Nationale Vossejacht Kampioenschappen,
      Arnhem
24-27 DNAT in Bentheim 

George - PA 3 BIX 




