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Met groot genoegen kan, ik melden dat onze JOTA-groep, de Soe-
kwagroep uit Amersfoort bij de landelijke wedstrijd de eerste 
prijs in de wacht heeft gesleept. Dit is toch wel voor een 
groot deel te danken aan de grote medewerking van een aantal 
leden van onze afdeling. De officiële prijsuitreiking is op 
zaterdag 11 januari om 19.15 uur in het wijkgebouw Lourens
Costerplein 14 in Amersfoort. Als het goed is hebben alle 
JOTA- medewerkers van de VERON een uitnodiging gehad om de
prijsuitreiking mee te maken.

- Op onze laatste vergadering moest ik helaas constateren dat 
de belangstelling minimaal was; hoe ik ook telde, ik kon niet 
meer dan 10 leden ontdekken. Hoewel het misschien wel gezellig 
is om met z'n allen om één tafel te kunnen zitten, is dat niet 
de bedoeling van de maandelijkse bijeenkomsten, of had u niet 
in de gaten dat het nu op een donderdag was? Het stond toch
duidelijk in het novembernummer van het Gagelnieuws en het
decembernummer van het Electron! Desondanks hebben we een zeer
interessante avond gehad. Onze spreker OM van Werkhooven, die
bovendien nog te kampen had met een platgeslagen duim, hield 
een heldere verhandeling over digitale I.C.'s, en met name
poortschakelingen. Gezien de papieren die hij bij zich had,
had hij nog meer willen vertellen, maar misschien houden we 
dat nog tegoed. In ieder geval bedankt Peter !!!

- Het programma voor de komende maanden ziet er nu als volgt 
uit !!

- vrijdag 14 februari: Onze jaarvergadering, waarvan we 
hopen dat er weer net zo veel mensen komen als verleden 
jaar, toen de zaal bijna uitpuilde.
Tevens hebben we onze jaarlijkse verkoping van overcomplete
amateurspullen en andere electronica-artikelen. Evenals vorig 
jaar is 10% van de verkoopprijs voor de afdelingskas, en dat 
kan GIJS best gebruiken. Als u iets te verkopen hebt, wilt u 
er dan een briefje bij doen met de naam van de verkoper en het
bedrag dat u er minimaal voor wenst te ontvangen, en wil ieder-
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een die iets wil kopen voldoende klein geld meenemen, anders,
krijgen we weer wisselproblemen.

- vrijdag 14 maart ; Een lezing over Slow scan TV!

- vrijdag  9 mei   ; Een lezing over de amateur satellieten.
                                                     (Oscar)
- vrijdag 18 april ; Een lezing over weersatellieten!

De sprekers zijn op dit moment nog niet bekend, maar er wordt 
aan gewerkt! Wilt u in ieder geval bovenstaande data vrijhou-
den, want nog steeds geldt; hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
De vergadering in mei is waarschijnlijk weer de laatste voor 
de zomer, maar voor het zover is staat er nog heel wat te ge-
beuren!

                        73, Hans Moorhoff , secr. 
                            Lindenlaan 4, Leusden 2921.
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We hadden in januari weer een bijzonder interessante avond, eerst
hield Henk de Ronde (oJMD) een praatje over het maken van oscil-
latoren, met name wat betreft de stabiliteit hiervan.
Om een en ander toe te lichten had hij behalve een oscillator, 
ook nog een zelfgemaakte frequentie-teller meegenomen. Hierna kre-
gen we een lezing met demonstratie over amateurtelevisie door Ton
Bleeker (oTBW). Op de camera na was alles home-made! Ton vertelde
dat, het erg eenvoudig is om ATV te ontvangen, met behulp van een
normale televisie-ontvanger, die dan wel met een "tweede net"-tuner/
convertor moet zijn uitgerust. De moderne ontvangers zijn meestal
zonder meer af te stemmen; u moet dan beneden kanaal 21 zijn!
(Kanalenkiezers welke met behulp van een uittrekbaar laatje kun-
nen worden afgesteld.)De oudere ontvangers kunnen veranderd worden
door over de drie afstemcondensatoren in de kanalenkiezer con-
densatoren te zetten van 3 pF! Wel oppassen dat de oscillator niet
afslaat!!! Als de operatie goed gelukt is dan vindt u de zender 
Lopik (kanaal 27) ergens op een hoog nummer van uw ontvanger terug.
Eventueel de zaak wat bij trimmen.
Ton vertelde dat hij vaak zondagsmiddags vanaf ongeveer 14.00u 
in de lucht is, en hij is gaarne bereid zijn antenne in uw rich-
ting te draaien! Uiteraard moet u dan wel een goede 70cm-antenne
hebben; via een centraal-antenne systeem lukt het beslist niet. 
+ + + Op deze avond werd ook nog gesproken over de mogelijke in-
stelling van een noviciaatsmachtiging. Alle aanwezige leden hebben
een vragenlijst ingevuld, en de niet-aanwezigen hebben een circu-
laire thuisgekregen! Helaas moet ik constateren dat van de per post
verzonden circulaires: nog niet de helft is teruggekomen! 
Van alle gelicenseerden in onze afdeling heeft 62% een formulier
ingevuld, en van de niet-gelicenseerden slechts 46%. Hierbij zijn
de mensen met een bedieningsbevoegdheid onder de gelicenseerden
gerangschikt.
Het resultaat van deze enquête was dat de overgrote meerderheid;
69% van de gelicenseerden en 81% van de niet-gelicenseerden, vóór
invoering was van een noviciaatsmachtiging, met voorkeur voor de
10-meterband, kristal gestuurd en een vermogen rond de 5 watt. Alle
antwoorden zijn apart gerubriceerd en doorgezonden naar het HB.

(Gagelnieuws - februari 1975 - 1)



Bovendien iedereen die de moeite heeft gedaan om nog extra opmer-
kingen te maken, of zelfs hele brieven hebben gezonden; alle brie-
ven en opmerkingen zijn onverkort overgenomen en doorgezonden naar
het HB.
+ + + + Voor iedereen die foto's besteld had van de JOTA, deze 
komen echt nog, maar ze worden afgewerkt door één van de pad-
vinders en die zit voor zijn eind-examen. Waarschijnlijk worden 
ze binnenkort afgeleverd!
+ + + + Zoals al eerder vermeld hebben wij op VRIJDAG 14 FEBR! 
onze jaarvergadering. Volgens artikel 9 van het afdelingsreglement
treedt het gehele bestuur af, doch stelt zich wederom herkies-
baar! Uiteraard kunnen er tegenkandidaten gesteld worden, dus 
als u iets voor een bestuursfunctie voelt!?!
We hopen de vergadering snel af te doen, zodat er nog veel tijd
overblijft voor de verkoping! Wat voor u misschien waardeloos is,
kan voor iemand anders net dàt zijn, wat hij lang zocht!!! 
Denkt u erom (klein) wisselgeld mee te nemen!
+ + + + Op vrijdag 14 maart hopen we een lezing te hebben over
Slow-scan TV, hoewel dat nog op erg losse schroeven staat i.v.m. 
het ontbreken van een spreker hiervoor, maar we houden moed! !
   De bovenstaande bijeenkomsten zijn zoals gewoonlijk in het
NKV-gebouw, Lieve Vrouwestraat 44 in Amersfoort.
+ + + + Op onze vorige bijeenkomst is besloten dat onze QSL-ma-
nager, OM Sanderse (oOD) voortaan ook de uitgaande kaarten zal
verzorgen. De kosten hiervan komen ten laste van de afdelingskas!!!
Wilt u wel de kaarten op alfabetische volgorde leggen?

                                             73 Hans Moorhoff.

                       + + + + + + + + + + + +

ATTENTIE AFDELINGEN : CENTRUM, AMERSFOORT en 'T GOOI

Bovengenoemde afdelingen organiseren op vrijdag 21 maart a.s. 
een; Amsat OSCAR -avond ! !
   OM Dekker (oWLB) en OM List (oJOZ) zullen u alles over de 
   Oscar 6 en 7 vertellen, terwijl er ook dia's vertoond zullen
   worden en geluidsbanden gedraaid. Deze avond màg u niet mis-
   sen. Aanvang 20.00u in 't Hof van Holland, aan de Kerkbrink 1, 
   in Hilversum; plm. 5 minuten van het station.

                       + + + + + + + + + + + +
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   Op 14 februari hebben we weer onze jaarlijkse "happening" 
gehad met de jaarvergadering, gevolgd door de verkoop van over-
tollige amateurspulletjes. Nadat de voorzitter de vergadering 
had geopend, werd het jaarverslag voorgelezen. Hoewel er enig
verschil van mening bleek te bestaan over het aantal geslaagden 
voor de zendcursus werd het jaarverslag ongewijzigd goedgekeurd.
Vervolgens deed de penningmeester uit de doeken, hoe de finan-
ciële toestand van de afdelingskas was. Deze was beslist niet
slecht! De kascontrolecommissie zal zich nog met de materie
bezighouden.
   De hierna volgende bestuursverkiezing was vrij snel achter de
rug, omdat niemand zich kandidaat stelde, met als gevolg dat het
bestuur aanbleef. Omdat echter, volgens art. 8 van het afdelings-
reglement, het bestuur moet bestaan uit een oneven aantal personen,
werd aan OM Seckel, PAoSEC verzocht als lid van het bestuur zitting
te nemen, hetgeen hij, na enige aarzeling, deed. Alle aanwezigen
waren het er (uiteraard) mee eens. Van harte welkom in het bestuur
Pim! Het bestuur bestaat thans dus uit
- Voorzitter: W.J. Koolstra, PAoPHK, Frans Halslaan 3, Baarn; 
- Penn.meester: G.J.v.d. Goot, PAoGYS, Viottalaan 8, Baarn; 
- Secretaris: J.M. Moorhoff, NL 4191,  Lindenlaan 4, Leusden-C;
- Lid: F.E.A.M. Vorstermans, NL 368, Postbus 399, Amersfoort;  
- Lid: W.H.L. Seckel, PAoSEC, Prins Frederiklaan 22, Amersfoort.

   De rest van de avond werd doorgebracht met de verkoping, 
waarbij Fred Vorstermans als afslager dienst deed. Vele artikelen
wisselden van eigenaar, oude oliecondensatoren, teertrafo's, zakken
met weerstanden, voedingen, etc.
De opbrengst voor de afdelingskas was f 125.25!

   Vrijdag 14 maart hebben we weer onze bijeenkomst in het NKV-
gebouw, Lieve Vrouwestraat 44 te Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. 
In tegenstelling tot eerdere berichten zal op deze avond o.m. Jan
Lourens, PAoBN, een bekende oldtimer, voor ons een praatje komen
houden over de "Goede oude amateurtijd" tussen 1923 en 1940 (toen
had je nog lange golf amateurs). Tevens vertelt hij het een en 
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ander over het behalen van diverse certificaten op 2 meter (Jan 
is VHF certificaten manager).

   Vrijdag 21 maart is er een gecombineerde avond van de afde-
lingen 't Gooi, Amersfoort en Centrum, die gehouden wordt in het 
Hof van Holland, Kerkbrink 1 te Hilversum.
Op deze avond wordt er een lezing gehouden over de AMSAT/OSCAR 
door de OM's William Dekker (oWLB) en List (oJOZ), verlucht met
dia's en geluidsbanden. Dit is uw kans om iets over de OSCAR 6& 
7 te weten te komen, het is uitgesloten dat deze heren ook nog 
naar Amersfoort komen. Ter informatie van nieuwe leden; de AMSAT
Oscar's zijn amateursatellieten. Het Hof van Holland ligt onge-
veer 5 minuten van het "grote" station van Hilversum.
   Van Scouting Nederland ontving ik een landelijk rapport van de
afgelopen 17e JOTA. Voor liefhebbers is dit bij mij ter inzage,
hoewel er voor ons weinig instaat. Wel belangrijk is de datum van 
de volgende JOTA, dit is op 18 en 19 october. Bovendien wordt er 
van 29 juli tot 7 augustus de 14e Wereld Jamboree georganiseerd 
in Lillehammer in Noorwegen, met als Jamboree-station "LC 1 J".
   Gelijkertijd wordt er in de buurt van Amersfoort de Jamborette
Amersfoort gehouden, waar ook weer een station ingericht wordt.
   We hebben ook weer operators nodig.............
Nadere mededelingen hierover volgen nog.

                                          73 Hans Moorhoff, secr.
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   Op de bijeenkomst van 14 maart hebben we met groot genoegen
kunnen luisteren naar de verhalen van o.m. Jan Lourens, PAoBN, 
uit Oosterbeek over zijn amateurbelevenissen van lang voor de
oorlog. We hebben heel wat kunnen aflachen!
De thuisblijvers onder de lezers hebben dan ook veel gemist.
   Ook vertelde Jan over het behalen van certificaten voor 
twee meter. Jan had een koffertje meegebracht dat uitpuilde 
van de door hem behaalde certificaten en diploma's. Sommige 
waren gemakkelijk te behalen, maar er waren er ook bij waar 
hij jaren over gedaan had!
   Ook konden wij in de pauze verwelkomen Hopman van Dijk van
de alom bekende "Soekwa-groep" uit Amersfoort. Hij kwam aandacht
vragen voor de te houden "Jamborette!" op 29 juli t/m 7 augustus.
(zie ook Gagelnieuws maart: blz.5). De plaats van handeling schijnt
Soestduinen te zijn. Voor het in te richten amateurstation heeft
reeds een lid zijn transceiver en antenne beschikbaar gesteld. 
Wie geeft zich op als operator? Er wordt in principe niet 
's nachts gewerkt. Er wordt verbinding gemaakt met het "Wereld-
Jamboreestation": LC 1 J in Noorwegen en uiteraard met de rest 
van de wereld.
   Op 21 maart hadden we samen met de afdelingen "'t Gooi" en
"Centrum" een zeer interessante lezing in Hilversum over amateur-
satellieten. Het moeilijke punt van QSO's via de "Oscar-satellieten"
schijnt de ontvangstkant te zijn: U moet wel in staat zijn om 
het bakensignaal van OSCAR met voldoende sterkte te kunnen ont-
vangen. Opgemerkt werd, dat de gevoeligheid van de meeste "fabrieks-
transceivers" onvoldoende hiervoor was, en een extra voorversterker
onontbeerlijk was.
   Vrijdag 18 april (dit is de derde vrijdag van de maand!) hebben
we weer onze bijeenkomst in het NKV-gebouw, Lieve Vrouwestraat 44 
in Amersfoort. Op deze avond komt Herman Scheper, PAoBAB, wat ver-
tellen over transistoren.
   +++ OPROEP !!!!! +++ Wie wil op onze bijeenkomst op 9 mei a.s.
iets komen vertellen? We hebben nog geen spreker kunnen vinden. 
Is eriemand onder de leden die iets kan vertellen over bijv.:
weersatellieten, RTTY (telex via radio)? Uiteraard ook een ander
onderwerp is welkom, en hoeft niet persé avondvullend te zijn.
Gaarne zo spoedig mogelijk aan mij opgeven i.v.m. opname in het
volgende Gagelnieuws.        73, Hans Moorhoff, tel (03496-1790)
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   Op de redelijk bezochte bijeenkomst van 18  april konden we 
ons verdiepen in de transistorengeheimen, ons op een zeer dui-
delijke manier voorgeschoteld door Herman Scheper, PAoBAB.
   Eerst werd er een instructiefilm over transistoren, thyristors 
en ander aanverwant spul gedraaid van een bekende lampjesfabriek.
Vervolgens liet hij aan de hand van transistorkarakteristieken, 
die hij m.b.v. een overhead-projector op het scherm projecteerde,
zien, hoe alles met elkaar verband had. Ook de FET en MOSFET 
kwamen aan de orde.
   Aan het einde van zijn betoog deelde Herman overdrukken uit 
van diverse datasheets van zendtorren, en een schema van een 
door hem zelf gemaakte 2-meter-eindtrap met een input van 100mW 
(HF) en een output van 10 watt! De gebruikte transistoren zijn 
2 N 3866, 2 N 3375 en als eindtor 2 N 3632 (of BLY 89).
   Gezien de eenvoud van het ontwerp: 9 trimmertjes, 3 c'tjes en 
wat koperdraad en de bovengenoemde torren, lijkt het zeer ge- 
schikt voor de beginnende amateur. Er is hiervoor een voeding 
nodig van 13,8 V, 1,2 A.
   Als er nog amateurs zijn, die de eerder genoemde afdrukken ook
willen hebben, dan graag even een berichtje aan uw secretaris
(s.v.p. f  0,60 aan postzegels bijsluiten).

   Verder werd op deze avond het woord gevoerd door OM Tuithof, 
in verband met de Jamborette van 26 juli t/m 9 augustus. Ook een
twee-meter transceiver werd beschikbaar gesteld, zodat tijdens de
Jamborette op alle banden van 80 tot 2 meter gewerkt kan worden. 
Ook is er een RTTY-outfit aanwezig voor de communicatie met de
Jamboree in Noorwegen, dit i.v.m. de kampkrant, die zowel in
Noorwegen op de Jamboree als bij ons op de Jamborette dagelijks
wordt gemaakt. Tevens wordt er een luisterstation ingericht. Er 
zijn grootse plannen, wat betreft het antennepark. Overigens, het
kamp wordt gehouden op terrein de "Paltz", Heezerspoor te Soest-
duinen, gem. Soest. Bij de PTT RCD is de call PE 2 JAM voor deze
happening aangevraagd, maar het is thans; nog niet bekend, of dit
verzoek wordt ingewilligd. OM Tuithof heeft hier kennelijk veel
vertrouwen in, want hij had al een groot bord gemaakt met de emble-
men van de VERON en Jamborette Amersfoort en het opschrift: Amateur-
radiostation PE 2 JAM. In ieder geval weten we volgende maand meer!
Tot slot, wil ik er op wijzen dat het niet de bedoeling is dat al-
leen de afdelingssecretaris het Amersfoortse gedeelte in dit blad
vult...                                     Hans Moorhoff, NL 4191.
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Ondanks het feit dat het vorige Gagelnieuws verscheen ná onze
laatste vergadering waren er toch een tamelijk groot aantal 
amateurs aanwezig. Op deze avond vertelde OM Kannemans over 
zijn "scanner" die hij aan het maken was. Het is een zeer lis-
tige ontvanger, die continu een aantal vooraf ingestelde kanalen
afzoekt, en stopt met zoeken, zodra er een signaal ontvangen 
wordt. Met zo'n apparaat kun je rustig in je shack zitten prut- 
sen, zonder steeds de band te moeten af zoeken, om te horen, of 
er nog wat te beleven valt! In de pauze werd het apparaat door 
velen aan alle kanten bekeken (zou dat misschien komen door de 
mooie wandelende lichtjes?).
Na de pauze verwaterde het praatje, omdat er nog wat besproken 
moest worden voor de komende Jamborette, sorry for that OM! 
In ieder geval nog hartelijk bedankt!
Zoals in het vorige nummer reeds gemeld was dit de laatste bij-
eenkomst voor de vakantie. De data voor het volgende seizoen:
19 september - 17 october - 14 november
19 december - 16 januari - 20 februari.
19 maart - 16 april - en 21 mei, dus 
steeds op de derde vrijdag van de maand, behalve in november, 
dan op de tweede. Het programma voor september staat nog niet 
vast, heeft u soms ideeën voor het komend seizoen laat het ons 
dan weten! De plaats, van de bijeenkomsten blijft het:
NKV-huis, Lieve Vrouwestraat 44, hoek Markthalstraat, in A.

JAMBORETTE AMERSF00RT =====================
Zoals reeds in het vorige Gagelnieuws was vermeld, wordt er van 
29 juli a.s. t/m 7 augustus a.s. een internationaal padvinders- 
kamp gehouden in Soestduinen, gelijktijdig met de "Wereldjamboree"
in Noorwegen. Door onze afdeling wordt daar een station ingericht 
en bemand. Ongeveer 10 amateurs hadden reeds toegezegd hieraan 
mede te werken; zij zullen nog nader bericht krijgen. Indien 
iemand zich meent wel opgegeven te hebben maar verder niets 
hoort, laat het mij dan even weten! Waarschijnlijk verstrekt de
PTT/RCD niet de  speciale call maar zal gewerkt worden met de
"gewone" call: PAoIY/a van Peter van Werkhooven.

(Gagelnieuws - juni 1975 - 1)



De outfit zal bestaan uit drie HF-transceivers en één twee-meter
transceiver, op de open dag op zondag komt er dan nog een in-
praatstation bij op twee meter. Bovendien komen er twee complete
RTTY(telex)installaties en een luisterstation. Voor het antenne-
park is gepland een beam voor de HF-banden, een dipool richting
Noorwegen, een long-wire voor 40 meter, een groundplane voor
20/15/10 meter een beam voor twee meter en een 70 cm antenne 
voor de ontvangst van amateurtelevisie, waarvoor waarschijnlijk 
Ton Bleeker (oTBW) uit Woudenberg de plaatjes zal zenden op zondag.
Het station is uitsluitend te bezoeken op de "open dag" op zon- 
dag 3 augustus. Het kamp wordt gehouden op terrein "De Paltz",
Heezerspoor te Soestduinen, en is te bereiken via de weg Amers-
foort - Utrecht en dan voor Soesterberg de afslag richting
vliegveld, dit is een: betonweg. Na ongeveer een kilometer 
ligt aan de linkerzijde het Heezerspoor, dit is voorbij het 
landgoed "de Paltz". Eén en ander zal met borden worden aan-
gegeven. Het inpraatstation is in de lucht vanaf 9.30u en 
luistert rond de frequentie 145.000 MHz.

Tot ziens maar weer en iedereen een zonnige vakantie toegewenst! 

                                       Hans Moorhoff
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   Nu de vakantietijd weer voorbij is, gaan we ons weer voorberei- 
den op het winterseizoen. We hopen dat iedereen een prettige tijd
heeft gehad, en dat u weer met frisse zin allerlei activiteiten 
gaat ontplooien.
   Voor een aantal leden van onze afdeling is de activiteit ook 
in de vakantie groot geweest. Zoals u uit het Gagelnieuws en uit
Electron hebt kunnen vernemen, is er door onze afdeling een ama-
teurstation gerund op het internationale padvinderskamp "Jambo-
rette Amersfoort" te Soestduinen. De bedoeling was om een dagelijkse
RTTY (telex) verbinding te onderhouden met het Jamboreestation 
in Noorwegen. Helaas is dat slechts eenmaal gelukt, en nog wel 
op de dag voor de officiële opening. Er werd toen tevens een sked
(scheduled transmission) afgesproken voor de volgende dag, maar die
werd niet nagekomen. Bij informatie met SSB hoorden we dat de RTTY-
operator er niet was, en zo hadden ze elke dag een andere smoes 
(apparatuur stuk, of geen operator beschikbaar).
   Trouwens, op de eerste dagen na, was de activiteit van het Jam-
boreestation op SSB ook nihil. Wij waren niet de enigen die daar
over klaagden, we hoorden vele stations naar LC 1 J roepen, echter
zonder resultaat. Het lag beslist niet aan de condities, want er
werden veel Noorse stations door ons gewerkt, ook in de nabijheid
van de Jamboree, en die mensen begrepen er ook niets van. M.i.
hadden ze de boel daar slecht georganiseerd, hetgeen een grote
teleurstelling was voor de padvinders in Soestduinen.
   Ondanks deze tegenslag hebben we ons beslist niet verveeld. Zo
werden er op twee meter 35 verschillende stations gewerkt, waaronder
twee G8- en een DB4-station. Op 80 meter 14 PAo, 2 ON- en twee
DK-stations. Op de DX banden was de activiteit groter, zo werd 
met SSB met 50 stations gewerkt, uit 23 landen, waaronder 5 scout-
stations. Met CW werden 15 stations gewerkt uit 10 landen en met
RTTY "slechts" 6 stations.
   Enkele bijzondere calls: TF 5 TP (IJsland), 9M2 FK (een scout-
station in Maleisië), uiteraard LC 1 J, W 2 GQN/LA (op de Jamboree
in Noorwegen),PY2 BHP (een scout-station in Sao Paulo, Brazilië),
CT 1 AEP (portugese JOTA organizer in Lissabon), VE3 HEY/p (een
Canadese militair van het V.N.-leger op de Golanhoogvlakte in
Israël) M1 BS en M 1 C uit San Marino (de eerste als scout-station).
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   Tot slot met RTTY: OD 5 HC uit Beiroet in Libanon.
Op do bezoekdag van het kamp hebben meer dan 800 mensen ons station
PAoIY/a bezocht.
   Grote belangstelling trok de televisie uitzending van PAoTBW, Ton
uit Woudenberg, die in zijn "studio" (aldus de Amersfoortse courant)
een speciaal Jamborette-programma maakte. Trouwens in de plaat-
selijke pers werd ruime aandacht geschonken aan het radiostation,
compleet met foto's.
   Het is ondoenlijk om alle medewerkers van PAoIY/a persoonlijk 
te bedanken, maar ik maak graag een uitzondering voor mevrouw en 
OM Tuithof, voor de uitstekende voorzieningen en de verzorging 
van de inwendige mens. De koffiepot was continue in bedrijf!

   Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op vrijdag-
avond 19 september a.s. op het oude adres: NKV-gebouw, Lieve Vrou-
wenstraat 44, hoek Markthalstraat in Amersfoort, aanvang 20.00u!
   Dit zal een praatavond worden, waar vele dingen ter sprake 
zullen komen, o.a. het winterprogramma en de zendcursus. De be-
doeling is, dat er aparte cursussen gehouden gaan warden voor de 
D-machtigingen, en voor de A/B/C machtigingen.(Voor A/B met sei-
nen.) Plaats en tijdstip van de cursussen staan nog niet vast, 
maar wilt u meedoen, dan moet u zich nu al schriftelijk opgeven 
bij mij, onder vermelding van welke cursus u wenst mee te doen. 
De cursusboeken zijn verkrijgbaar bij het VERON-verkoopbureau en
binnenkort bij Fred Vorstermans (zie advertentie op de omslag). 
Voor ABC f 25,- en voor D f 15,-. Er wordt van u wel een bijdrage
gevraagd voor de zaalhuur, trouwens, wie weet een geschikte
ruimte??? De cursus is uitsluitend toegankelijk voor VERON-leden:
heeft u kennissen o.i.d. die ook mee willen doen, dan moeten zij
eerst lid worden. Documentatie en aanmeldingskaarten bij mij of 
Fred Vorstermans verkrijgbaar! Ik wil u er wel op wijzen, dat de
cursusavond geen leuteravond is, er zal hard gewerkt moeten wor-
den, maar dan kunt u ook een gunstig resultaat verwachten. Voor 
de ABC-cursus is de kennis van de grondbeginselen van de alge-_
braïsche bewerkingen gewenst, i.v.m. het hanteren van de diverse
formules. We hebben nog 65 niet-gelicenceerden in onze afdeling, 
dus kan het een flinke klas worden... Trouwens, de C-mansen 
krijgen de gelegenheid zich voor het A/B papiertje te bekwamen.
   Onze afdeling wil ook weer wat aan vossejagen gaan doen: in
vroeger jaren was de Amersfoortse slotjacht een begrip in Neder-
land, er zijn plannen voor de gezamelijke bouw van peilontvangers.
   We hopen dat we op 19 september weer veel mensen op de bijeen-
komst hebben! Hopelijk ben ik dan in het bezit van de aanvullingen
voor het jaarboek (zie Electron sept. blz.477). Bonnetje in ieder
geval meenemen! 
                               Hans. Moorhoff,PAoHLM,
                               Lindenlaan 4,Leusden 2921.
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   Op het moment dat u dit blad onder ogen krijgt is de zend-
cursus weer begonnen. Op de vorige vergadering gaven zich 5 mensen
op voor "C", 5 mensen voor "A/B" en drie mensen alleen voor de
seincursus. Voorlopig wordt er geen "D" cursus gegeven, omdat er
maar één kandidaat voor was, en die doet nu mee bij "C".
De "theoretische" lessen worden gehouden op woensdagavond in het
Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22 in Amersfoort. 
De morselessen zullen daar worden gehouden op dinsdagavond, maar 
de laatste zijn nog niet begonnen, dit in afwachting van cursus-
materiaal, dat wij met medewerking van de Luchtmacht Technische 
en Electronische school in Schaarbergen kunnen verkrijgen. De
morse-cursus krijgt hierdoor een professionele opzet!
U kunt zich overigens nog steeds voor de cursus opgeven bij onder-
getekende. De lessen worden gratis gegeven! U dient wel in het 
bezit te zijn van het VERON-boek "Kursus Zendexamen" (niet voor 
"D" !) en uiteraard het nodige schrijfpapier.
U wilt toch óók gelicenseerd amateur worden ! Nou dan !!!!!

   De eerstvolgende maandelijkse bijeenkomst is op vrijdag 
17 oktober op het vanouds bekende adres NKV huis, Lieve Vrouwen-
straat 44, hoek Markthalstraat in Amersfoort. Aanvang 20.00u
Op deze avond zullen dia's worden vertoond door OM Tuithof, die 
hij heeft gemaakt op de Jamborette in Soestduinen.
Een ander zeer belangrijk punt is, dat er onderdelenpakketten
van peilontvangers verkrijgbaar zullen zijn, e.e.a. verzorgd 
door Fred Vorstermans. Het schijnt een beproefd ontwerp te zijn 
van PAoVOK uit Drachten, die verscheidene malen artikelen over 
dit onderwerp heeft geschreven in Electron. De prijs van boven-
genoemd onderdelenpakket is f 35,- inclusief, print, kastje e.d.
Verder zal er op deze avond nog worden gesproken over de JOTA 
die 's nachts gaat beginnen. Dit jaar wordt er meer het spel-
element ingevoerd. Dit spel wordt namens scouting Nederland 
geleid door het station: PAoSEC/a vanuit het padvindersgroepshuis
van de Soekwagroep, Laan 1914 te Amersfoort. Frequentie: 3600 KHz.
Bovendien zal er door Nederland een busje gaan rijden met het
station PAoIY/m teneinde de verschillende scoutstations te be-
zoeken. Aanroep-(inpraat)frequentie 145.000 MHz.
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Van groot belang is het volgende:
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft bij uitzondering
goedgevonden, dat gedurende de JOTA bij de officieel geregistreerde
stations (JOTA) is toegestaan, dat padvinders via een amateurzen-
der mogen spreken!
Wel dient een officieel gelicenseerd amateur de verbinding op te
bouwen, technische gegevens uit te wisselen en het QSO te beëin-
digen. De padvinders mogen dan hun gegevens uitwisselen betref-
fende hun groep e.d. De gelicenseerde amateur blijft echter 
volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken! De officiële 
tekst van de Ministeriële beschikking zal op de 17e aanwezig 
zijn.
De aanvullingen voor de Jaarboekjes zijn helaas nog steeds niet
aangekomen, volgens het verkoopbureau was de publicatie hierover 
in Electron erg voorbarig. Het kan nog wel even duren! 
U wordt nog ingelicht.
Iedereen maar weer tot ziens
                                   Hans Moorhoff, PAoHML 
                                   Lindenlaan 4, Leusden 2921,
                                   tel (03496) 1790.
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Op de oktoberbijeenkomst kregen wij het aangekondigde praatje
praatje van Fred Vorstermans over de twee-meter peildoos.
Alleen bleek op het laatste moment de print van PAoVOK niet ge-
leverd te kunnen worden voor deze bijeenkomst. Gelukkig kon Fred 
bij diverse verkooppunten van het VRZA-verkoopbureau beslag leggen
op een aantal printen van een ontwerp van PAoWDW. Fred heeft er heel
wat kilometers voor moeten rijden!
De liefhebbers werden dus niet teleurgesteld en de onderdelen-
pakketjes gingen vlot van de hand voor f35,-. Te zijner tijd zal
gelegenheid worden geboden om de ontvangers af te regelen op een
van onze bijeenkomsten.
De eveneens aangekondigde diavoorstelling van de Jamborette door 
OM Jan Tuithof werd afgelast, omdat Jan nog druk bezig was voor de
JOTA, en dat ging immers een paar uur later van start!
De JOTA was overigens een redelijk succes, temeer daar dit jaar de
padvinders voor het eerst hun zegje mochten zeggen door de ether!
Een tegenvaller was wel het volkswagenbusje waarmee PAoIY met "aan-
hang" de diverse Nederlandse JOTA stations bezocht. De remmen lieten
het namelijk afweten, en zo moest de hele handel weer in een ander
busje overgebouwd worden. Wel moest geconstateerd worden dat de
organisatie van Scouting Nederland niet 100% was, maar dat zal
volgend jaar ook wel beter gaan.

De volgende bijeenkomst is dit maal op de tweede vrijdag, dus op 
14 november. a.s. op ons vaste honk: NKV-gebouw, Lieve Vrouwestraat
44, hoek Markthalstraat, aanvang 20.00uur. De volgende bijeenkomsten
van het seizoen zijn verder steeds op de derde vrijdag van de maand.
Noteert u het even? We zitten trouwens nog steeds om sprekers ver-
legen, wie kan iets vertellen, of weet iemand die dat kan? Op de
komende bijeenkomst krijgen we de uitgestelde diavertoning van OM
Tuithof te zien!
                                       73 Hans Moorhoff PAoHML
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BESTUURSMEDEDELINGEN
   Op de vorige bijeenkomst hebben we alsnog de diavertoning kun-
nen zien over de Jamborette in Soestduinen. Deze vertoning was 
twee maanden geleden uitgesteld omdat de "operator" Jan Tuithof 
op de geplande avond nog zeer druk was met de voorbereidingen 
van de JOTA, die een paar uur later  van start zou gaan. We konden
nog eens aanschouwen wat voor een werk er was verzet in de moor-
dende hitte! Maar toch was het leuk.
   Op de komende bijeenkomst, die wordt gehouden op 19 december, 
op het bekende adres: NKV-gebouw, Lieve Vrouwenstraat 44, hoek
Markthalstraat in Amersfoort, is er de gelegenheid om uw pas ge-
bouwde peildozen af te regelen. Sommige mensen dachten dat dit 
reeds vorige maand zou geschieden, maar dit was echt niet afge-
sproken! Bovendien zal onze voorzitter: OM Koolstra, het een en 
ander uit de doeken doen over propagatie (voortplanting radio-
golven). Dit belooft een zeer interessante avond te worden. Er 
zit meer aan vast dan zo op het eerste gezicht lijkt. Wout kan 
het weten, want hij heeft jarenlang in het "vak" gezeten. Sommigen
van U kunnen zich nog wellicht zijn lezing herinneren van enkele
jaren geleden over dit onderwerp.
   Op 16 januari wordt onze huishoudelijke vergadering gehouden, 
met de jaarlijkse bestuursverkiezing. Onze voorzitter OM Koolstra,
PAoPHK heeft mij gezegd, dat hij graag door iemand andere zou wil-
len worden opgevolgd. Hij heeft er nu 6 of 7 jaar opzitten!!!
   Over de herkiesbaarstelling van de andere bestuursleden is 
thans nog niets bekend. Laat u zich echter niet weerhouden can-
didaten te stellen! Verder zal op deze avond de jaarlijkse verkoop
van overtollige amateurspullen worden gehouden. 10% van de verkoop-
prijs is voor de afdelingskas.
   Tevens zullen op deze avond de eventuele voorstellen worden be-
sproken voor de Verenigingsraadvergadering op 10 april '76. Heeft  
u voorstellen, laat mij dat graag schriftelijk weten!
   Rest mij nog u allen prettige feestdagen toe te wensen en een
zeer voorspoedig 19761
                                73 de Hans Moorhoff, PAoHML
                                   Lindenlaan 4, Leusden 2921.       
                                   Tel. (03496) 1790
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