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                   MAART 1978.

    Redaktie:
    Hans Moorhoff, PAoHML, 
    Lindenlaan 4, 
    3831 XP Leusden, Telefoon (033) 41790 
=============================================================
Dank zij de welwillende medewerking van de PTT om mij een
postcodeboek te verstrekken is thans het gehele ledenbestand
van de afdeling om gecodeerd met de nieuwe postcode. Alle
officiële abonnees van dit blad krijgen nu hun exemplaar
geadresseerd door de afdelingsadresseermachine, h.i. Er
zitten wel enkele adresplaatjes tussen met uitgeslagen
"o"tjes, maar dat komt ook nog wel goed! Het is een hele
verbetering, het adresseren van ongeveer 200 convo's is 
nu in een kwartiertje gefikst. Wel wil ik de lezers vragen 
om te controleren of hun adres, tenaamstelling e.d. juist 
is. Zo niet, dan graag even een berichtje (bijvoorbeeld 
door middel van de portvrije PTT postcodekaarten). 
Bij voorbaat dank!
                                             Hans, PAoHML.
=============================================================

TERUGBLIK.

De vorige bijeenkomst op 17 februari werd een groot succes.
Op deze avond vertelde OM Arthur Bauer, PAoAOB over zijn 
hobby; het verzamelen en in werkende staat brengen en soms
gebruiken van antieke Duitse radioapparatuur. Hij had enkele
apparaten en enkele losse delen hiervan meegenomen ter
bezichtiging. Opvallen was hoe degelijk alles gebouwd was.
Ook electronisch zaten er verschillende snufjes in die tegen-
woordig nog geen gek figuur slaan. O.a. werd een kristal-
filter met regelbare bandbreedte behandeld, een regelbare
afgestemde kring met constante Q factor e.d. Zelfs bestonden
er in die tijd (de veertiger jaren) al een soort printen,
terwijl het cassettebouwsysteem ook reeds toegepast werd. 
Een grote trekpleister was een codeer / decodeerapparaat 
voor militair gebruik. Het apparaat zag er uit als een 
soort schrijfmachine. Het was een zeer ingenieus apparaat 
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waarvan er nog maar enkele stuks bestaan en Arthur was er
uiteraard zeer trots op. Als bijvoorbeeld de letter A werd
aangeslagen dan ging op een lampenbord een letter branden,
bijvoorbeeld de M. Die letter werd dan overgeseind aan de
tegenpost. Werd er dan bijvoorbeeld weer een A aangeslagen,
dan lichtte bijvoorbeeld de Q op. Het geheel werkte o.a. met
roterende schakelwalsen en de code was ook nog afhankelijk
van het tijdstip. (Aan het begin werd het apparaat op "nul"
gezet, teneinde een gelijkloop te kunnen krijgen met het
decodeerapparaat van de ontvangende post.) Het blijkt wel 
een dure hobby te zijn die in de honderden zo niet duizenden
guldens loopt. Arthur had ongeveer 50 zenders (als ik het
goed begrepen heb) en had derhalve bij de Radiocontroledienst
een groot aantal sticker aangevraagd die mensen ook blij...
Je moet trouwens wel een begrijpende echtgenote hebben bij 
zo een hobby!
Rond kwart voor elf kwam er een eind aan de lezing, hoewel
Arthur misschien nog wel uren had kunnen doorvertellen. De
lezing werd op grote prijs gesteld wat o.a. te merken was 
aan de opvallend grote stilte en aandacht van de aanwezigen.
Hartelijk dank Arthur! Hans, PAoHML
=============================================================

=============================================================
= KOMENDE BIJEENKOMST OP VRIJDAG 17 MAART.                  =
= PLAATS: RECREATIEZAAL VAN DE "EEMGAARDE",DORRESTEINSEWEG  =
= IN AMERSFOORT. AANVANG 20.00 UUR                          =
=============================================================

Op deze avond zal OM Henk de Ronde, PAoJMD wat komen vertel-
len over het bouwen van en het meten aan UHF en SHF appara-
tuur, dus niet speciaal over antennes zoals in de vorige 
convo en in Electron werd vermeld, hoewel er toch waarschijn-
lijk wat verteld zal worden over zijn 23 cm antenne, naar ik
meen.

Verder worden op deze avond de voorstellen voor de VR be-
sproken, die elders in dit blad afgedrukt staan en eventueel
andere zaken betreffende de VR. Zoals U weet had onze afde-
ling géén voorstellen voor de VR, maar wel een aantal vragen.
De vraag over de geldigheidsduur van de "D" machtigingen is
reeds beantwoord door de brief van de PTT, afgedrukt op pa-
gina 7 van de vorige convo. Verder waren er nog vragen over
de relaiszendercommissie en over het gebruik van zelfbouwsets
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door D amateurs. (Was een voorstel van onze afdeling voor de
VR van 2 jaar geleden.) Naar aanleiding van deze vragen werd
een brief ontvangen van "ons" Hoofdbestuurslid OM Arie
Dogterom, PAoEZ, die hieronder grotendeels is overgenomen:
Citaat:
In de PTT besprekingen is de zelfbouwapparatuur voor de D-
machtigingen wel degelijk aan de orde geweest, maar een en
ander stuitte op grote onwil bij de RCD. Als er iets gaat
veranderen is het, - maar dat is nog niet zeker - dat type-
goedgekeurde zenders zonder ontvangers ook worden toegelaten
(waarbij de D-man dus zelf zijn ontvanger kan bouwen), en met
redelijke zekerheid kan worden gezegd dat het de D-man zal
worden toegestaan duplex te werken mits het tegenstation 
niet op een D-kanaal zit. Voorts mag hij in de toekomst ook
met F2 werken (morse oefeningen), wat nu officieel nog niet
mag, al gebeurt het wel.
Interessant is dat de “D-verenigingen” op die PTT bespre-
kingen überhaupt niets zinnigs voor de D-amateurs wisten 
op te brengen. Alleen wilde de NCV 145.3 ook tot D-kanaal
verheffen (nota bene een RTTY frequentie, opm. van redaktie).
Wat de relaiszendercommissie betreft liggen de zaken op het
persoonlijke vlak niet altijd even gemakkelijk.
Formeel is het een door beide verenigingen ingesteld overleg-
orgaan, dat de besturen moet adviseren, wanneer het om relais
gaat. Hun contact met de PTT is dus altijd informeel en aan-
vragen worden, na advies van de commissie, door de VERON en
VRZA besturen ingediend. Het zijn dus deze besturen die de
verantwoordelijkheid dragen voor het toelaten van zo'n
relais. De machtiging en de verantwoordelijkheid voor 
het masjien heeft uiteraard de vergunninghouder.
Al geruime tijd is het bovendien zo dat ons bestuur, wanneer
haar om de handtekening wordt gevraagd, eerst met de afde-
lingen binnen de reikwijdte van de paal kontakt opneemt. 
(Dit mede naar aanleiding van de moeilijkheden met de Zeister
omzetter.) Dit dus bovenop de reeds geruime tijd geleden
gepubliceerde plannen (z.g. dekkingsplan). Een dergelijk 
plan wordt door de PTT gevraagd, waarbij zij qua plaats en
frequenties varen op de door de verenigingen voorgestelde
gegevens. Hebben jullie op de een op andere manier problemen,
dan kun je natuurlijk altijd een relaiscommissaris aanspreken
maar hij draagt, geen uiteindelijke verantwoordelijkheid,
want die draagt het HB.
Einde citaat brief van PAoEZ
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Als de afdeling met deze antwoorden tevreden is, dan 
laten we het er verder bij, zo niet dan zullen we zeker 
op de VR er op terugkomen.
Meerdere informatie over de VR, zoals de beschrijvings-
brief, waarin opgenomen de financiële zaken en allerlei
verslagen zullen vrijdag aanwezig zijn en kunnen de af-
gevaardigden naar de VR een exemplaar in ontvangst nemen.
Verder op de avond is er gelegenheid voor onderling QSO.

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

SEINCURSUS

Zoals besproken op de januaribijeenkomst zijn er plannen 
voor het houden van een Morsecursus. Adspirant cursisten
worden verzocht om zich, bij voorkeur schriftelijk, te 
melden bij de cursuscoördinator Jan Over, PEoJHO, Jacob
Catslaan 18, 3818 WK Amersfoort. Zijn telefoon is 033-15052.
Nog niet bekend is waar en wanneer de cursus wordt gehouden,
de voorkeur is echter voor dinsdagavond. De cursus zal niet
gratis zijn, er wordt gedacht aan een bedrag van f 25 voor 
de te maken onkosten voor leermiddelen e.d. Het bedrag moet
voor de aanvang van de cursus worden betaald. Uw opgave nu 
is nog vrijblijvend, dus nu nog niet betalen. Verdere infor-
matie volgt nog. De 4 docenten zijn met de voorbereiding
bezig!

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

AFDELINGSBESTUUR

De functieverdeling binnen het afdelingsbestuur is als 
volgt:
Herman Scheper, PAoBAB, voorzitter (was in functie gekozen)
Pim Seckel, PAoSEC, vice voorzitter 
Hans Moorhoff, PAoHML, secretaris en maandbladuitgever 
Wim Romijn, PAoARA, penningmeester 
en als leden:
Jules Kannemans, PEoJKA, tevens regionaal QSL-manager 
Jan Over, PEoJHO, tevens coördinator zendcursus
Jan Tuithof, NL 4405, o.a. JOTAorganisatie, materiaal 
beheer en dergelijke
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TOEKOMSTIGE BIJEENKOMST.

Op onze bijeenkomst van 21 april zal OM Koekkoek, PAoBBT 
uit Waddinxveen een lezing komen houden over microprocessors
en aanverwante zaken. Noteert u de avond vast?

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

LEDENBESTAND

De nieuwe leden van deze maand staan óók reeds in Electron,
ik zal u dus de opsomming besparen. Wel zijn thans een 
aantal leden afgevoerd, hieronder de namen: 

B. van Dalen, PAoDAL, van Brakellaan 40, Harderwijk
                           (gaat naar afd. N.O. Veluwe) 
H.G. Koffijberg, Putterweg 37, Garderen.
                           (gaat naar afd. Apeldoorn) 
F. Westerman, Nassaulaan 11 A, Doorn
H.A. Haasjes, Oude Arnhemsebovenweg 36, Doorn 
R. Faas, PEoJOB, Soesterweg 36, Amersfoort
T. Koelewijn, Lasstraat 5, Bunschoten-Spakenburg 
R.A. van Batenburg, Vermeerstraat 44, Amersfoort 
H. Nijntjes, PAoNY, Joh. Poststraat 10, Soest 
J. v.d. Pol, Neerijnen 22, Barneveld
J.G. Raaijen, NL 5055, Goudplevier 33, Leusden
J.W.K. van Wandelen, Barchman Wuytierslaan 42, Amersfoort 
A. Berkhof, NL 5006, Plevierstraat 4, Amersfoort

Verhuisd:

G.J. Horenberg, PE1BRI, van: Markt 17, naar: Kerkstraat 14 
in Harderwijk.
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=============================================================

GEVARIEERD NIEUWS

Ingrid en Arnold Berhout, PDoDJI hebben op 1 maart hun 
nieuwe zaak “ARNOLDDISK” geopend in het winkelcentrum 
“De Kerkelanden” in Hilversum, Kapittelweg 271. Ook van 
deze plaats gefeliciteerd en succes met de zaken!

+ + +

Van de Stichting Vrienden van het Burgemeester van Rand-
wijckhuis werd een bedankbrief ontvangen voor een gift van 
f 200 afkomstig uit de "koffiepot" van de zendcursus.

+ + +

Op zaterdagavond j.l. heeft waarschijnlijk de prijsuit-
reiking plaats gehad van de nieuwe wisselbeker voor het 
beste logboek van de afgelopen JOTA, voor de vierde maal
gewonnen door Scouting Soekwa, dit maal met name de
Rowanafdeling 315. Hopelijk hebben alle belanghebbenden 
nog op tijd de uitnodiging gehad.
Helaas was de datum van het feest nog niet bekend bij 
het verschijnen van de vorige convo. Bij de afsluiting 
van dit blad moet het feest overigens nog plaats vinden! 
Het zal weer best gezellig zijn.

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