
V.E.R.O.N. Afdeling Amersfoort - januari 1976
=============================================

Wegens problemen in Utrecht ontvangt U deze convocatie i.p.v. het
gebruikelijke Gagelnieuws.
     Onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar wordt gehouden op 
vrijdag 16 januari op ons vaste honk, NKV-Huis, Lieve Vrouwenstraat 44
hoek Markthalstraat in Amersfoort.
     Op deze avond houden wij onze jaarlijkse huishoudelijke vergade-
ring. Volgens het Afdelingsreglement is deze avond alleen toegankelijk
voor afdelingsleden.
     Zoals gebruikelijk treedt het Afdelingsbestuur af, en zullen er
bestuursverkiezingen worden gehouden.
     Onze huidige Voorzitter o.m. Koolstra stelt zich niet meer be-
schikbaar voor een nieuwe termijn, zodat wij dringend candidaten vra-
gen voor de Voorzittersfunctie. De andere bestuursleden stellen zich 
wel herkiesbaar. Door de sterke uitbreiding van ons ledental is het
noodzakelijk geworden, dat het Afdelingsbestuur wordt uitgebreid met 
nog twee leden, teneinde alles beter in de afdeling te laten verlopen.
Gedacht wordt ook aan het instellen van commissies, o.a. vossejacht-
commissie, e.d. Het is duidelijk dat hiervoor ook candidaten gezocht
worden. Stelt U zich dus beschikbaar en probeer Uw medeamateurs over 
te halen zich beschikbaar te stellen!!! Candidaten kunnen worden aan-
gemeld tot aan het begin van de avond (20.00 uur). Denk niet, dat 
het niets voor U is, maar probeer het ook eens een jaartje. Hoe meer
candidaten, hoe spannender de verkiezing kan worden!
     Tevens zal de komende Verenigingsraadvergadering ter sprake komen. 
In deze vergadering zullen o.a. statutenwijzigingen worden behandeld, 
met mogelijke wijzigingen in stemrecht. Het Hoofbestuur stelt voor om
leden in het bezit van een A, B, of C machtiging voortaan 3 stemmen te
geven, en andere leden (D machtiginghouders en ongelicenceerden) één 
stem. Het huidige Afdelingsbestuur vindt deze regeling toch wel te ver
gaan. Hoe denkt U hierover? Verder stelt het H.B. voor om te bepalen, 
dat het Hoofdbestuur en de Afdelingsbesturen voor tenminste 2/3 deel 
uit A, B, of C machtigingshouders moet bestaan. (In de huidige statuten
wordt alleen over houders van een amateur-radiozendmachtiging gespro-
ken). Dit laatste voorstel lijkt wel aanvaardbaar en biedt volgens het
Afdelingsbestuur voldoende waarborgen voor de Vereniging om te voorko-
men dat eventuele kwaadwilligen de overhand zouden kunnen krijgen, 
waar immers de statutenwijzigingen voor bedoeld zijn. Er worden trou-
wens ook candidaten voor een Hoofdbestuursfunctie gevraagd, dus als U 
er iets voor voelt...

     Na dit officiële gedeelte van de avond zal er alsnog gelegenheid 
zijn om de peildozen af te regelen.
     Het klapstuk van de avond is uiteraard weer onze jaarlijkse ver-
koping van amateur en eventuele andere spullen welke interesse van
amateurs genieten. Zoals gebruikelijk is 10% van de opbrengst voor de
afdelingskas. Neemt dus al Uw spullen mee en uiteraard de nodige 
centjes (ook wisselgeld graag!). Indien een bepaald artikel een 
minimum prijs moet opbrengen, dat dient dit van te voren vermeld te
worden, liefst met een briefje op dat artikel. Ook graag eventuele
technische gegevens vermelden.
     Wij hopen, dat alle leden komen! (132)

     Willen alle leden die met de laatste examens een call hebben
verworven dit doorgeven aan het Centraal Bureau van de VERON, Post-
bus 1166 in Arnhem. De gegevens komen dan vanzelf bij de afdelings-
secretaris terecht.

                                       73, Hans Moorhoff, PAoHML secr.
                                           Lindenlaan 4, Leusden 2921.
                                           Tel. (03496) 1790
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====================================================================
A F D E L I N G   A M E R S F O O R T=====================================
Ondanks het feit, dat de "noodconvocatie" voor onze huishoudelijke
vergadering bij de meeste leden pas op het laatste nippertje be-
zorgd werd, konden wij ons op 16 januari verheugen op een opkomst
van 48 leden, wat zeker als een record gezien kan worden. (37% 
van alle leden!)

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, werd door de secre-
taris het jaarverslag voorgelezen. Het jaarverslag werd goedgekeurd
met dien verstande, dat op verzoek van enkele leden een alinea 
over de "dag van de amateur" werd opgenomen. Enkele punten:
- Het ledental groeide in 1975 van 100 naar 131 !
- Het aantal gelicenseerde zendamateurs nam toe van 41 naar 54 !
Verder werd een kort overzicht gegeven van de maandelijkse bijeen-
komsten en werd aandacht besteed aan de Jamborette in Soestduinen.
Ook werden de zend-en morsecursus gememoreerd.

Aangezien de penningmeester verhinderd was, werd ook zijn jaarver-
slag door de secretaris voorgelezen. Het verslag werd goedgekeurd.
Het kassaldo bedroeg in het begin van het jaar f 580,10, hetgeen
tamelijk goed te noemen is. De grootste uitgaven gingen verleden
jaar naar zaalhuur (f 252,50). Voor convo's, porti e.d. werd 
f 184,45 uitgegeven, en aan diversen f 233,-. Dit laatste bedrag be-
treft uitgaven voor de zendcursus (banden voor de seincursus) en
materiaal t.b.v. de Jamborette. Dit materiaal is praktisch nog alle-
maal aanwezig en bijvoorbeeld voor velddagen e.d. te gebruiken.
(Deze laatste zin is niet aan het jaarverslag van de penningmees-
ter ontleend. oHML) De afdracht van het hoofdbestuur bedroeg 
f 654,50 en kwam volgens PAoGYS, nog net op tijd om een afdelings-
faillissement to voorkomen! Hierna werd de kascontrolecommissie be-
noemd. De OM's Claessen, PAoCLA en Smink, PAoVP werden bereid gevon-
den deze taak op zich te nemen.

Vervolgens werd overgegaan tot de benoeming van de "Amateur van 
het jaar van de afdeling Amersfoort". Wegens zijn vele werk, ver-
richt voor de afdeling, kwam de eer van deze benoeming toe aan OM
Jan Tuithof. Hij kreeg een envelop met inhoud, en een bos bloemen
voor zijn XYL, die ook het nodige voor de afdeling had gedaan. We
hoeven hier alleen maar te denken aan de vele liters koffie die in
Soestduinen gebrouwen werden!
Vervolgens kwamen de verkiezingen aan de beurt. Zoals in de vorige
convo werd vermeld, stelde OM Koolstra zich niet langer beschikbaar
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voor een volgende regeringsperiode. De andere bestuursleden waren 
wel herkiesbaar.

Bovendien moest het bestuur met twee leden worden uitgebreid 
voor een betere taakverdeling. Ondanks herhaalde oproepen hebben
zich geen candidaten gemeld en dus ging het afdelingsbestuur 
zelf naar candidaten zoeken (en bepraten, nietwaar BAB en SEC?).
Door het afdelingsbestuur werd als candidaat voor de functie van
voorzitter gesteld: Herman Scheper, PAoBAB. Aangezien iedereen met
deze kandidaat accoord ging en niemand een schriftelijke stemming
verlangde werd Herman tot Voorzitter benoemd.
Hartelijk welkom in het bestuur, Herman!

Nadat de nieuwe voorzitter achter de tafel had plaatsgenomen, 
bracht hij zijn dank over aan de scheidende voorzitter OM Kool-
stra, PAoPHK, voor de vele en langdurige werkzaamheden voor onze 
afdeling. OM Koolstra is 7 jaar voorzitter geweest!

Vervolgens kwamen de verkiezingen van de overige bestuursleden 
aan bod. Ook hiervoor had niemand zich kandidaat gesteld, zodat het
zittende bestuur met twee candidaten kwam, n.l. OM Jan Over, PEoJHO
en OM Jan Tuithof, NL 4405. Ook met deze candidaten ging de verga-
dering geheel accoord, en dus werden de heren benoemd, en bleef de
rest van het bestuur nog gezellig een jaartje zitten. Het bestuur
wordt dus thans gevormd door:
VOORZITTER: H.S.R. Scheper, PAoBAB (Herman), Burgermeester Hoytema
            van Konijnenburglaan 443, Scherpenzeel.
                                      tel.(05497) 1990
PENNINGMEESTER: G.J.v.d. Goot, PAoGYS (Gijs), Viottalaan 8, Baarn. 
                tel. (02154) 4863
SECRETARIS: J.M. Moorhoff, PAoHML (Hans), Lindenlaan 4, Leusden.
                tel. (03496) 1790. M.i.v. 28 februari: (033) 41790!                                          =========================
LEDEN; J.H. Over, PEoJHO (Jan), Jacob Catslaan 18, Amersfoort.
                tel. 033 - 15052
       W.H.L. Seckel, PAoSEC (Pim), Prins Frederiklaan 22, Amers- 
                foort. (033) 19907
       E.J.F.-Tuithof, NL 4405 (Jan), Woestijgerweg 168,Amersfoort. 
                (033) 11201.
       F.E.A.M. Vorstermans, NL 368 (Fred), Postbus 399, Amersfoort.
Winkeladres: RDS-Electronics, Haydnstraat 22 a+b, (033)29500.

Verder werd er nog gesproken over het instellen van commissies,
zoals vossejachtcommissie, NL commissie e.d. Dit zal later nog uit-
gewerkt worden. Overigens, Fred zit speciaal in het bestuur voor NL-
zaken, het is maar dat u het weet!
De komende Verenigingsraad vergadering werd ook behandeld, met
name de voorgestelde statutenwijzigingen (zie convo van januari).
Het idee van ongelijk stemrecht voor gelicenseerden en niet
gelicenseerden werd door de aanwezigen verworpen. De clausule dat
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Hoofdbestuur en afdelingsbestuur voor tenminste 2/3 deel moet
bestaan uit A, B of C-machtiginghouders vormt een voldoende waar-
borg voor bescherming tegen kwaadwillende lieden in onze ver-
eniging. Bovenstaande is aan het Hoofdbestuur ter kennis gebracht.
Tijdens de rondvraag stelde OM Jan Spierenburg het feit aan de 
orde, dat "D"-gelicenseerden alleen maar met type-gekeurde setjes
mogen werken, wat eigenlijk niet goed is. Besloten werd om een voor-
stel in te dienen voor de Verenigingsraad vergadering op 26 april.
De volgende tekst werd aan het hoofdbestuur gezonden:

"Wij verzoeken het Hoofdbestuur bij de PTT op aan te dringen, dat
voor de “D”-machtigingshouders wordt toegestaan om met niet-type-
goedgekeurde apparatuur te gebruiken, zoals voor andere amateurs.
Deze apparatuur moet uiteraard wel voldoen aan de speciale "D"-
eisen. Door de huidige handelwijze van de PTT worden de nieuwe
amateurs onnodig op kosten gejaagd, en leren zij er eigenlijk niets
van. Thans doet zich het verschijnsel voordat een kristalgestuurd
mobilofoonsetje, dat voor de "C"-amateur was goedgekeurd, wordt
afgekeurd voor een "D"-amateur. (Wèl voldoende aan de "D"-eisen)"
                        Namens het bestuur van de afd. Amersfoort,
                        w.g. PAoBAB, Voorzitter, PAoHML, Secretaris.

Na de pauze werd de jaarlijkse verkoping gehouden, die traditie-
getrouw werd geleid door Fred Vorstermans. De meest uiteenlopende
zaken werden aangeboden, variërend van oude condensatoren tot en 
met een 2 meter transceiver, die minimaal duizend gulden moest op-
brengen en (dus) niet verkocht werd. Er werd voor ongeveer f400,-
handel omgezet, zodat het batig saldo voor de afdelingskas f39,95
bedroeg. Het was inmiddels erg laat geworden en kwam weer niets van
het afregelen van peildozen. Besloten werd dat mensen die de peil-
doos willen afregelen, of er problemen mee hebben zelf contact op-
nemen met Fred Vorstermans om e.e.a. te regelen.
Onze volgende BIJEENKOMST wordt gehouden op VRIJDAG 20 februari.
Plaats van handeling het NKV-huis, Lieve Vrouwenstraat 44, hoek
Markthalstraat in Amersfoort. Op deze avond zullen de OM's ter
Harmsel (oTV) en Koolstra (oPHK)iets vertellen over "operating-
practice. Indien op bovengenoemde datum de stukken voor de VR binnen
zijn, kunnen die ook besproken worden, anders verschuift dat naar de
bijeenkomst op 19 maart. Ook kunnen dan de afgevaardigden naar de
VR gekozen worden.                    73 Hans Moorhoff, PAoHML.
====================================================================
Op de valreep ontvingen we van de afdeling Amersfoort nog het
navolgende bericht.
Op 9 februari werd het gezin van onze nieuwe voorzitter verblijd met
de geboorte van een tweeling, die luistert naar de namen:

Heleen Ageeth Elisabeth en Henriëte Barbara Christina.
Vanaf deze plaats wensen wij mevrouw en Herman Scheper hartelijk
geluk hiermede!
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Redactieadres : Paul Oor, Vleutenseweg 188, Utrecht. Tel.030-937410
====================================================================
A F D E L I N G   A M E R S F O O R T=====================================
BESTUURSMEDEDELINGEN
Op verzoek van enkele leden krijgt u voortaan een overzicht van 
de mutaties in ons ledenbestaand. Ook nieuw-verworven roepletters
zullen worden vermeld. Hier volgt dan de eerste lijst:

Nieuwe leden: R.A. van Batenburg, Vermeerstraat 44, Amersfoort /
F.J.Th. van Brussel, Ternatestraat 34, Amersfoort / C.A. Hogervorst,
Plesmanstraat 67, Soesterberg / H.A. Joman, Vermeerstraat 81, Amers-
foort / T. Koelewijn, Lasstraat 5, Bunschoten-Spakenburg / W.S.
Smets, PAoMTS, Korte Brinkweg 22, Soest / G. ter Velde, Trekvogel-
weg 75, Amersfoort / J.W.K.van Wandelen, Barchman Wuytierslaan 42,
Amersfoort /...

Alle nieuwe leden heten wij hartelijk welkom in de afdeling!
Verhuisd zijn de leden:
A.R.de Jong, NL 711 van de Oude Utrechtseweg naar de Nieuwbaarnstr.
26 in Baarn / D. Kraayenbrink, PAoKDR, verhuisde van Ermelo naar het
Brucknerlaantje 17 in Nijkerk / W.J.L. Poland, NL 4630 verhuisde van
de Spoorstraat naar de Vuurdoornlaan 8-11 in Nijkerk.

Bij de laatste zendexamens hebben onderstaande leden een call ver-
worven, hierbij dient te worden aangetekend, dat de PD-calls niet
volledig zijn, aangezien er nog geen officiële lijst van uit is.
Alle nieuwe machtiginghouders worden verzocht het Centraal Bureau in
Arnhem over hun nieuwe call in te lichten: deze gegevens komen dan
na één of twee maanden bij mij terecht, dus als U uw call ook snel
in deze opgave wilt zien, dan ook even een berichtje naar de
afdelingssecretaris...
PA2FRA (De eerste Nederlandse PA2!) F.M. Berggren, Janseniushof 102,
Hilversum (lid van onze afdeling op verzoek)
PDoADO F.W.de Feber, Vlasakkerweg 46, Amersfoort
PDoAGC D.H.van Keulen, Arnhemseweg 93, Amersfoort
PDoAJP C.F.J.Sarton, van Beeklaan 31, Hooglanderveen
PDoAML J,van Weert, Anton Mauvestraat 6, Amersfoort
PEoGJG G.J.Geleick, Schubertstraat 5, Bunschoten
PEoFLJ F.L.H.Janssen, Piet Heinlaan 35, Harderwijk
PEoJHO J.H.Over, Jacob Catslaan 18, Amersfoort

Alle nieuw gelicenseerden hartelijk gefeliciteerd!

Verdere mededelingen : zie ommezijde!
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Op de bijeenkomst van 20 februari werd de avond verzorgd door de 
OM's Ter Harmsel, PAoTV en Koolstra, PAoPHK. Zij deden uit de doeken
hoe nu eigenlijk een QSO goed moest worden afgewikkeld, zowel met
phone als met CW. E.e.a. werd gedemonstreerd met een bandopname.
Heel wat vreemde CW uitdrukkingen en afkortingen werden duidelijk
gemaakt. Ook konden er enkele te behalen certificaten bekeken wor-
den. OM Koolstra deelde mede, dat hij naar aanleiding van een QSO
met een Pools station een brief had ontvangen van de operator. 
Deze schreef dat hij waarschijnlijk medio juli ons land zal bezoe-
ken, en daarbij graag in contact zou willen komen met Nederlandse
amateurs. Hij is 25 jaar oud, is sinds 1970 gelicenseerd en werkt
als electronicus bij een halfgeleiderfabriek. Hij is zeer geïnter-
resseerd in de zeilsport, een van de redenen van zijn bezoek aan 
ons land. Zijn call is SP5EZI. Als iemand onder onze leden deze
Poolse amateur van dienst zou willen zijn, dan gelieve hij contact
op te nemen met: Mr. Rijssard, (voornaam Dick) Jakubowski Urocza
16/6 04-651 Warzawa, Poland. Dick leest en schrijft Engels.
Eventuele verdere inlichtingen bij OM Koolstra, tel.02154 - 5174.
Het schijnt niet voor onderdak te zijn.

Onze komende BIJEENKOMST is op 19 MAART a.s., weer in het NKVhuis,
Lieve Vrouwenstraat 44, hoek Markthalstraat.
Op deze avond moeten wij ons standpunt bepalen voor de komende
Verenigingsraad vergadering op zaterdag 10 april. Er zal daar 
over zéér belangrijke dingen beslist gaan worden, o.a. het stem-
recht, contributieverhoging, en diverse voorstellen van de afde-
lingen, en uiteraard de Hoofdbestuursverkiezingen. Tevens zullen 
we één of meer afgevaardigden moeten kiezen voor deze VR. Dit hoeft
niet per sé iemand van het afdelingsbestuur te zijn, maar daar wel
door zijn gemachtigd, en hij zal moeten stemmen, zoals door onze
afdeling gewenst is!
Op deze avond zal ook aandacht worden besteed aan contesten, met
name het contestregelement. In het weekend 6/7 maart is gebleken,
dat veel vooral nieuwe amateurs eigenlijk niet weten, wat ze met de
codenummers aan moeten, en de rapportering achteraf. Ter nadere in-
formatie is het nuttig om bladzijde 160 tot 162 uit het maartnummer 
van Electron te lezen!
Verder wordt iedereen die een peilontvanger heeft, hetzij een ont-
vanger uit ons peildozenproject, hetzij van een ander "fabricaat"
verzocht om die vrijdag mee te nemen. Fred Vorstermans zal nl. het
een en ander over peilen vertellen en er zal iets gedemonstreerd
worden. De plannen voor echte vossejachten nemen steeds vastere
vormen aan!
Tevens is er een plan, om eventueel in Amersfoort een verkooppunt
van het VERON verkoopbureau te vestigen.
Daartoe willen we graag weten, welke leden weleens of vaak iets 
in Eindhoven bestellen, en welke artikelen dat zijn. Bij weinig of
geen animo beginnen we er niet aan!
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Er zit namelijk een hoop werk aan vast. Gaarne wensen schriftelijk
opgeven bij mij, of mondeling op vrijdagavond.
Voor de rest van het seizoen alvast het volgende:

- Op 16 april (goede vrijdag, de zaal is de week eerder of later
niet beschikbaar) zal ons hoofdbestuurslid: OM
Valkhof, PAoALO vertellen over zijn belevenis-

         sen bij zijn bezoeken aan Australische en Ameri-
kaanse mateurs. Plaats: NKV-huis.

- Op 15 mei: is er een landelijke "Radio-Scouting Dag" in het.
wijkgebouw aan het Lourens Costerplein in Amers-
foort. Nadere info volgt nog.

- Op 21 mei: zal OM Dick Rollema, PAoSE, een bekend schrijver in
Electron, een lezing houden over "Het Staande Gol-
ven syndroom". Plaats NKV-huis.

- Op 5, 6 en 7 juni hebben we het VERON Pinksterkamp in Wapenveld.
- Op 16 juni zal Hans Weis, PAoWYS een lezing houden over zijn

QRP transceiver met directe conversie ontvanger.
Zoals gebruikelijk: in het NKV-huis.

Hierna vakantie. We gaan weer verder op 17 september. Op deze avond
verwachten wij OM Mazee, PAoALK, die zal spreken over ontvanger-
technieken.
Onlangs vernam ik van de algemeen secretaris dat de "Dag van de
Amateur" dit jaar waarschijnlijk gehouden zal worden op 13 novem-
ber op de Flevohof! Er is dan ook iets voor de XYL's en QRP's te
beleven.
                                        73 de Hans Moorhoff, PAoHML.

====================================================================
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Redactieadres : Paul Oor, Vleutenseweg 188, Utrecht. Tel.030-937410
====================================================================
A F D E L I N G   A M E R S F O O R T=====================================
BESTUURSMEDEDELINGEN
Op de afgelopen bijeenkomst op 19 maart werd, zoals aangekondigd
gesproken over de Verenigingsraad Vergadering op 10 april.
Het probleem over het stemrecht werd nogmaals doorgesproken, even-
als de contributieverhoging voor 1977. Aan de verdere punten konden
wij ons geen buil vallen. Aangezien zich niemand heeft gemeld om 
mee te gaan naar de VR is besloten dat OM Jan Over, PEoJHO, verge-
zeld door OM Rob Kelder, PAoKEL als afgevaardigden van onze afdeling
naar Hilversum zouden gaan. Ongetwijfeld kunnen we op 16 april een
kort verslag verwachten.
Verder werd er nog gesproken over de "administratieve" kant van het
werken in contesten. Er werd nogmaals benadrukt, dat, indien u num-
mers weggeeft aan een tegenstation, u ook moreel verplicht bent een
contest log op te sturen naar de contestmanager. U dupeert anders uw 
tegenstation, aangezien hij dan zijn geclaimde punten niet gehono-
reerd krijgt, en bovendien kost het hem tijd. Als u niet van plan
bent een log in te sturen, kom dan ook niet terug op een "CQ-
contest" roepend station! U hoeft niet per sé zelf aan de wedstrijd
mee te doen. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld slechts een uurtje
of zo mee te draaien. U zendt dan wel uw log in, maar dan als
"check-log". Uw tegenstation krijgt dan wel zijn punten.
Ook werd uit de doeken gedaan hoe een QRA-locatorkaart werkt. (Deze
benaming is eigenlijk fout en zou QTH-locatorkaart moeten zijn.)
Vervolgens kwam het peildoos-projekt aan de orde. Wim, PAoSEC had
zijn zender meegenomen. Helaas bleken slechts vier peildozen aan-
wezig te zijn, drie volgens het recept van Fred, en één volgens een
of ander Apeldoorns recept. Helaas bleek dat de drie eerstgenoemde
niets ontvingen, maar wel min of meer bleken te stralen! Er wordt
thans uitgezocht door een geleerde van onze afdeling wat wellicht de
principe fout van deze ontvanger is, want werken zullen ze!!!!
Overigens werkte de vierde peildoos uitstekend, zodat het niet aan
de zender van Pim verweten kan worden.
Aangezien er op de vraag in het vorige Gagel-nieuws betreffende het
al of niet oprichten van een steunpunt van het VERON-verkoopbureau
in Amersfoort geen enkele reactie is binnengekomen, neem ik aan dat
er geen behoefte voor zoiets bestaat en zullen we het maar vergeten.
Zoals eerder gemeld  is onze komende bijeenkomst op 16 april. Wij
zijn ons er van bewust dat dit voor sommige leden een bezwaar is aan
gezien dit op Goede Vrijdag valt. De zaal was echter niet op een 
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andere vrijdag beschikbaar, zodat we min of meer voor de keus ston-
den om een keer over te slaan of de bijeenkomst op de 16e te houden.
Zoals gebruikelijk komen we bijeen in het NKV huis, Lieve Vrou-
wenstraat 44, hoek Markthalstraat in Amersfoort. Aanvang 20.00u.
Wij hebben voor deze avond ons hoofdbestuurslid OM Valkhof, 
PAoALO bereid gevonden om zijn belevenissen te komen vertellen 
over zijn bezoeken aan Amerikaanse en Australische amateurs. 
Dit belooft een gezellige avond te worden aan we hopen dan ook 
op zoveel mogelijk leden.
Wilt u ook alvast reserveren zaterdag 15 mei a.s.!
Op deze dag zal de jaarlijkse landelijke Radio Scouting dag ge-
houden worden, ditmaal in Amersfoort en wel in het wijkgebouw
aan het Lourens Kosterplein. Dit is vooral van belang voor de
JOTA-enthousiasten. Het zal wel weer rond 10.00 uur aanvangen. 
Ook komt er een inpraatstation..
Zie ook het verslagje op bladzijde 228/229 van Electron.

Tenslotte: Nieuwe leden:
W.G.A.M.van Appelen, Puntenburgerlaan 8, Amersfoort.
S.L.W.van As, PAoSLW, Doornenburg 80, Barneveld.
H.A. Haasjes, Oude Arnhemsebovenweg 3, Doorn.
J.A.v.d. Ham, Arendshorst 112, Amersfoort.
F Knopper, Wiekslag 2, Ermelo.
H. Uijl, PAoUYL, Arendshorst 46, Amersfoort.

Alle leden heten wij hartelijk welkom in de afdeling!
Op de oproep in het vorige Gagelnieuws betreffende nieuwe calls 
is geen enkele reactie gekomen, zodat we kunnen aannemen, dat de
daarin vermelde calls compleet waren.
                                 73 Hans Moorhoff, PAoHML.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Ook deze maand, weer werd het ledental van de afdeling Amersfoort
uitgebreid, en ditmaal kunnen we de volgende leden welkom heten: 
A. Berkhout, Corn. Dopperstraat 145, Bunschoten-Spakenburg 
H.C. Bink, Charlotte de Bourbonlaan 38, Zeist
R. Boomsma, PDoA3G, Seringstraat 37, Amersfoort
P.J. Piek, PAoETE, Gaweinplaats 42,  Amersfoort
J.M.van Ree, Torenlaan 2, Doorn
R.J. Schouten, Noorderweg 22, Bussum.
De OM's Bink en Schouten zijn op eigen verzoek lid van onze af-
deling geworden. Verder vernam ik, dat OM. B. Stoffelsen, Garder-
broekerweg 68 in Kootwijkerbroek de call PDoAKY heeft gekregen.
Inmiddels zijn ook weer de examens achter de rug, en hopelijk is
onze afdeling weer een aantal gelicenseerden rijker geworden. In-
dien u een nieuwe call verworven heeft, wilt u dat dan opgeven aan
het Centraal Bureau, Postbus 1166 in Arnhem, en liefst óók aan de
afdelingssecretaris. 
Ondanks het feit dat onze vorige bijeenkomst op Goede Vrijdag viel,
waren er nog 25 leden gekomen om te luisteren naar het praatje van
OM Valkhof, PAoALO over zijn belevenissen in Amerika en Australië.
Hij wist e.e.a. zeer smeuïg te vertellen, en het was dan ook muis-
stil in de zaal, iets wat niet vaak voorkomt. Je hebt daar soms
merkwaardige amateurs. Zo had hij o.a.een bejaarde amateur ontmoet,
die in een huisje in de tuin een compleet ingerichte radiohut had
van een oorlogsschip waarop hij gediend had, en dat hij kon kopen
toen de schuit gesloopt werd. Aan het begin van de avond deed Jan
Over, PEoJHO verslag, van de gehouden Verenigingsraad Vergadering.
(Zie ook het verslag in het vorige Gagelnieuws van de hand van
PAoJSU.)

De komende bijeenkomst is op vrijdag 21 mei a.s. op het vaste adres:
NKV-huis, Lieve Vrouwenstraat 44, Hoek Markthalstraat. Op deze avond
hebben wij een zeer interessante lezing door OM Rollema, PAoSE over
"Het staande golven syndroom". Deze lezing gaat over de al of niet
vermeende nadelige gevolgen van Staande Golven op voedingslijnen 
van antennes. OM Rollema is hoofdredacteur van ons lijfblad Electron
en dus zéér deskundig! We hopen op een zeer grote opkomst! 
Zojuist hoorde ik, dat het Landelijk Bureau van Scouting Nederland
de call PA6RSN heeft gekregen, en waarschijnlijk hebt u dit station
op 15 mei kunnen horen op de Landelijke Radio Scouting dag, waarover
u vrijdag wellicht meer nieuws te horen krijgt!
                                        73, Hans Moorhoff, PAoHML
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Deze maand is geen opgave ontvangen, van het Centraal Bureau van
nieuwe leden of nieuwe calls, zodat we blijven steken bij 148 leden!
Op 21 mei jl. waren 35 leden getuige van de lezing; door OM Rol-
lema, PAoSE over "Het staande golven syndroom". Op heldere wijze
werd aangetoond dat het met de vermeende schadelijke gevolgen van
staande golven nogal meevalt. Voor de mensen die het allemaal nog
eens na wilden kijken, of meer wilden weten werd aangeraden het 
ARRL - Antenna - book te bestellen bij het VERON Verkoopbureau. 
(f 16,- wordt misschien binnenkort duurder.)

Onze komende bijeenkomst op 18 juni a.s. is de laatste bijeen-
komst voor de zomervakantie. Op deze avond verwachten wij een 
lezing van OM Hans Weis, PAoWYS uit Apeldoorn over zijn QRP-
transceiver met direkte conversieontvanger.
Tevens zal op deze avond waarschijnlijk een loterij gehouden wor-
den ten bate van de afdelingskas. Loten zijn aan het begin van de
avond te koop voor 50 cent per stuk, en de trekking zal in de pauze
zijn. Over de prijzen is nu nog niets bekend. Overigens als u zelf
een prijsje beschikbaar heeft, dan zijn wij u zeer dankbaar. Onze
bijeenkomst wordt nog steeds gehouden in het NKV-huis, Lieve
Vrouwenstraat 44 hoek Markthalstraat, of wist u dat niet...... ?

Mededeling van onze QSL-manager OM Ad Sanderse, PAoMOD:
Er liggen weer veel QSL-kaarten te wachten om opgehaald te wor-
den. U weet toch dat u de kaarten op de maandelijkse bijeenkomsten
in ontvangst kunt nemen en de uitgaande kaarten ter verzending 
kan aanbieden? Wilt u echter wel de kaarten op alfabetische volg-
orde leggen? Niet opgehaalde kaarten worden pas eventueel per post
verzonden nadat Ad een voldoende gefrankeerde enveloppe van U heeft
gekregen. Het beste kunt u even van te voren contact opnemen. Zijn
telefoonnummer is (033) 42497 en zijn adres Dashorst 18, Leusden-C.

Onze eerste bijeenkomst ná de vakantie is op 17 september, op het-
zelfde adres. (NKV-huis) We hopen dan een lezing te krijgen van OM
Mazee, PAoALX over ontvangertechnieken.

Het bestuur wenst u allen verder nog een zeer prettige vakantie toe!
                                         73, Hans Moorhoff, PAoHML 
--------------------------------------------------------------------
Wie o Wie. Wie kan de secr. van de afd. Amersfoort, Hans Moorhoff,
PAoHML helpen aan een goed ontwerp voor zijn QTH-kaarten, aangezien
hij zelf van elk tekentalent gespeend is! Bij voorbaat dank.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
  In de afgelopen maanden werd ons ledenbestand drastisch ge-
wijzigd. Er werden liefst 13 leden van de lijst afgevoerd, waar-
van 4 leden buiten de afdeling verhuisden. De overige 9 moesten
wegens wanbetaling geschrapt worden, wat toch een droevige zaak 
is. Eén van deze laatsten heeft zich kennelijk nog bedacht en is
thans weer lid geworden.......
Gelukkig mogen we ook weer een aantal nieuwe leden verwelkomen:
J. Companjen, Lindelaan 11, Hoogland.
R. Faass, PEoJOB, Soesterweg 36, Amersfoort.
J.D.v. Gelder, NL 612, Dolderseweg 164, Den Dolder. 
E.H. Hattuma, Postbus 52, Voorthuizen.
D. Koning, PDoBCV, Zangvogelweg 247, Amersfoort. 
W. Lagendijk, Kapelweg 165b, Amersfoort.
W.F.de Leede, Minstreelpad 75, Soest.
F. Roosendaal, PEoRSD, Ganzenstraat 76, Amersfoort. 
F.van der Velde, PAoFOC, Tjalkweg 4, Amersfoort. 
A.van de Wal, van Zuylen van Nieveltlaan 57, Barneveld. 
F. Westerman, Nassaulaan 11-a, Doorn.
  Alle nieuwe leden hartelijk welkom in de Vereniging!
     --------------------------------------------
De volgende leden verwierven een (nieuwe) call:
W.G.A.M.van Appelen, PEoVVA, Puntenburglaan 8, Amersfoort. 
P.v.d. Berg, PEoATX, Hanzemeen 12, Harderwijk.
J. Dijker, PEoDKR, Goudplevier 3, Leusden.
F.W.de Feber,PA2RNI (waar heb ik die letters meer gehoord, Frans?)
       ex PDoADO, Vlasakkerweg 46, Amersfoort, nu A-machtiging.
J.J.A.F. Kannemens, PEoJKA, Juliettestraat 17, Amersfoort. 
H.P. Lutgerink, PDoATQ, Kastanjestraat 28, Amersfoort. 
J.P.A.J. Spierenburg, PDoAUQ, Noordewierweg 29, Amersfoort.
  Voor zover bekend slaagden PAoBAB, PAoJPV en PAoVHJ voor de
A-licentie. Alle geslaagden hartelijk gefeliciteerd!
     --------------------------------------------
  Onze eerste  B I J E E N K O M S T  in het nieuwe seizoen is op
vrijdag 17 september op de bekende locatie: NKV-huis, Lieve Vrou-
wenstraat 44, Hoek Markthalstraat in Amersfoort. Aanvang 20.00u! 
Op deze avond mogen wij als spreker verwelkomen OM A.N. Mazee, 
PAoALX uit Wageningen. Hij zal voor ons een lezing houden over
"Ontvangertechniek" en daarbij iets vertellen over de volgende
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onderwerpen: amplitudemodulatie, enkelzijband, dubbelzijband,
frequentiemodulatie, mengen, spiegels en diverse soorten ontvangers
zoals recht-uit, superreg, super enzovoort...!
Voor de hierna volgende bijeenkomst op 15 oktober zoeken wij nog 
een spreker. Is er wellicht iemand, die een praatje kan houden 
over een voor radioamateurs interessant onderwerp?
  Dit wordt wel een avond, die korter is dan normaal, aangezien 
's nachts om 00.01 uur de JOTA weer van start gaat, en er vaak
nog veel op de late vrijdagavond moet gebeuren en derhalve de.
normale bijeenkomst rond 22.00 uur gesloten wordt.
  Voor de vele nieuwe leden een korte uitleg over de JOTA. De 
JOTA (Jamboree on the air) is een jaarlijks terugkerende hap-
pening, georganiseerd door de Wereldscoutingorganisatie (pad-
vinderij) en in ons land door Scouting Nederland, met het landelijk
bureau in Amersfoort. Tijdens het weekend 16/17 oktober is het de
bedoeling dat de padvinders en padvindsters van diverse landen 
met elkaar in contact treden via de radio.
Aangezien zij zonder zendmachtiging niet gebruik mogen maken van 
een amateurzendinrichting is de hulp van gelicenseerde amateurs
onontbeerlijk. Wel is toegestaan, door een speciale regeling 
van het Ministerie van verkeer en Waterstaat, dat de padvinders 
voor de microfoon mogen spreken. De verdere bediening en de op-
roep- en afsluitprocedures mogen echter alleen door gelicenseerde 
amateurs geschieden. Zoals het er thans uitziet, moet onze af-
deling een amateurstation inrichten voor het landelijke station,
onder de speciale call PA6RSN voor de "spelleiding" en een 
station voor de "Soekwagroep", een padvindersgroep, waar wij
jaarlijks te gast zijn. Voor deze happening zijn amateurs nodig 
voor de opbouw en de bediening van de stations. Verdere infor- 
matie over de JOTA wordt vrijdag verstrekt en verder in het
Gagelnieuws van oktober.
                                     73,de Hans Moorhoff, PAoHML

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + +
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BESTUURSMEDEDELINGEN
De afgelopen bijeenkomst verliep helaas niet zo als wij verwacht
hadden. De lezing over ontvangertechnieken was nogal warrig, en 
ik vrees, dat de mensen die het niet begrepen, dit niet durfden 
te vertellen. Ondanks dat heb ik toch wel de indruk dat de spre- 
ker zijn best deed er wat van te maken, maar de ene keer lijkt 
dit beter te lukken dan de andere keer. Wij wisten dit ook niet 
van te voren. Wij komen vaak aan onze sprekers door de rubriek
Afdelingsberichten van Elektron uit te pluizen, en als we dan 
een goede recensie tegenkomen, dan nodigen wij zo iemand uit. 
Het liefst zouden wij sprekers uit eigen kring hebben. Wie voelt
zich geroepen om eens een praatje te komen houden!
Onze komende bijeenkomst is op vrijdag 15 oktober a.s. op het
bekende adres NKV-Huis, Lieve Vrouwenstraat 44, hoek Markthal-
straat, aanvang 20.00 uur. Op deze avond zal OM Ad Sanders 
PAoMOD een praatje houden bij een diavertoning over zijn reis 
naar Amerika. Dit maal dus geen technische onderwerpen, maar 
het is beslist de moeite waard om te komen. Zoals op de vorige 
avond werd meegedeeld, gaat Ad ons als QSL-manager verlaten 
wegens een verhuizing naar Heerhugowaard. Op het moment dat u 
dit leest is zijn opvolging zeer waarschijnlijk geregeld. 
Meer hierover vrijdag.
Zoals u weet gaat ‘s nachts om 00.00 uur de JOTA weer van 
start, en hopelijk is dit jaar alles op tijd klaar. De meewer- 
kende amateurs zullen ditmaal inmiddels bericht hebben gehad 
over hun "werkuren" e.d. Er wordt een hele happening van 
gemaakt, de Amersfoorters onder de leden zullen het een kwart 
pagina beslaande artikel over de JOTA wel in de plaatselijke 
pers gelezen hebben, compleet met een foto van OM Henk de 
Ronde PAoJMD en OM Jan Tuithof NL 4405 achter de zender. Een 
mooi stuk promotion waarbij de VERON weer eens goed uit de 
verf komt. Voor belangstellenden staat het clubhuis van de
Soekwagroep aan de laan 1914 open op zaterdag 16 oktober 
van 17.00 uur tot 22.00 uur. Er zal dan een "bar" aanwezig 
zijn, en bij goed weer zal er gebarbequed worden. De grootste 
stunt zal wel de 2 meter antenne worden. Deze antenne wordt 
n.l. met een grote luchtballon ongeveer 35 meter omhoogge-
bracht zodat dan tenminste alle richtingen op gewerkt kan wor-
den. (Voor de pessimisten onder de lezers, het is een proffes-
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sionele ballon, gevuld net het veilige helium, waarvoor scouting
sponsors heeft gevonden.) 

OEFEN VOSSEJACHT

Eindelijk is het dan zo ver en wordt er een oefen vossejacht
georganiseerd op zondagmiddag 24 october, start om 14.00 uur
bij Hotel-Restaurant "De Pyramide van Austerlitz", gelegen 
aan de weg van Zeist naar Woudenberg, U weet wel, bij die grote
kermisachtige speeltuin. Er zullen op beperkte schaal peil dozen 
te huur zijn voor een gering bedrag. Wel moet er statiegeld wor-
den van f 10,00 per doos, hetgeen U natuurlijk weer terugkrijgt
bij inlevering van de onbeschadigde doos. Verdere info en even-
tuele wijzigingen zijn te beluisteren via PAoAA, het bekende ver-
enigingsstation van de VERON, op vrijdagavonden, 12.00 uur op 
o.a. 3600 kHz. Rest mij nog te melden, dat de vos is OM Jules
Kannemans, PEoJKA.

Op voorstel van een van de leden zullen er vrijdag naambadges 
te koop zijn, waarop Uw naam en call wordt vermeld. Deze dingen
zullen ongeveer f 1,25 gaan kosten. De bedoeling is dat U 
die dan ook draagt, zodat men weet met wie men spreekt op 
de bijeenkomsten. Het is uiteraard geheel vrijblijvend!

Deze maand kwamen er nog twee nieuwe leden bij:
J.W.M. Wagemans, P.C. Boutenslaan 69, Harderwijk, en
Scouting Nederland, Postbus 324, (Stadsring 139) Amersfoort, 
jawel die grote vereniging met vele duizenden leden. Helaas tel-
len ze voor onze afdracht maar als gewoon lid mee.
                                     73, de Hans Moorhoff, PAoHML
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Op de afgelopen bijeenkomst op 15 oktober werden wij vergast op een
uitstekende diavertoning met de nodige explicatie hierbij van onze
scheidende QSL-manager Ad Sanderse. Deze diavertoning ging over zijn
vakantiereis door de Verenigde Staten. Dat de vertoning zeer op
prijs werd gesteld, ondanks dat het nu geen "technische" avond be-
trof was wel te merken aan het feit, dat het muisstil was tijdens 
de voorstelling. Hierna trachtte Ad nog wat van zijn overtollige
amateurspullen te verkopen, zodat het niet met de verhuizing mee
hoefde! Wat hij niet kwijt geraakt is, zal wel op de eerstvolgende
verkoping bij de afdeling Alkmaar aangeboden worden neem ik aan.
Om ongeveer 22.00 uur werd de avond besloten, waarna de diverse
posten voor de JOTA bemand werden. Voor een verslag over de be-
levenissen bij de Soekwagroep verwijs ik naar het Decembernummer 
van het Gagelnieuws! Het landelijke station van Scouting Nederland
stond opgesteld bij OM Jan Tuithof, en zou 's nachts om 24.00 uur
voor het eerst in de lucht komen. Er werd inderdaad uitgezonden,
maar we kwamen nauwelijks hoorbaar in de lucht. De reden was, dat 
er in de shackmuur twee doorvoerisolatoren zaten; een voor de an-
tenne en een voor de aarde. Van hier liepen 2 draden naar de tuning-
box. De volgende dag bleek, dat een antenne iets anders is als een
aardleiding... De tuin zal wel verwarmd zijn geweest die nacht!
Het gekke was, dat de zaak tamelijk goed was af te regelen, met 
een redelijke SWR. Het was dus een echt "kassie belazer". 
Verder in het weekend ging het aanzienlijk beter. Het landelijke
station (PA6RSN) verzorgde verscheidene puzzel- en nieuwsuitzen-
dingen op een frekwentie van 3710 khz. Helaas werd er in het land
soms storing ondervonden van een Utrechts JOTA-station!! Die groep
deed zeker niet mee aan de puzzel...... Overigens wist u dat de
JOTA-frekwentie rond 3740 khz? Gelukkig maakte andere stations het
Utrechts stations erop merkzaam dat ze stoorden. Desondanks heeft 
de crew van PA6RSN zich in het weekend best vermaakt, en werden 
nog wat leuke verbindingen gemaakt met alle uithoeken van 
Nederland. Zoals wij dat gewend waren was de verzorging van de
inwendige mens door mevrouw Tuithof weer uitstekend.
Hartelijk dank Wil!

Zoals in het vorige Gagelnieuws vermeld werd, werd er op zondag 
24 oktober een oefenvossejacht gehouden. Ongeveer 12 jagers kwa-
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men aan de start, al dan niet vergezeld van familie. Na diverse
informaties is mij gebleken, dat onze voorzitter Herman Scheper 
BAB de vos in de kortste tijd had gevonden. Overigens was het 
nog geen wedstrijd deze keer. Er zullen beslist nog wel meer 
jachten komen!

QSL-MANAGER:
Zoals gemeld gaat Ad Sanderse ons als (QSL-manager verlaten wegens
een verhuizing naar Heerhugowaard. We zijn er gelukkig in geslaagd
om een opvolger voor hem te vinden in de persoon van OM Jules
Kannemans, PEoJKA, Juliettestraat 17 in Amersfoort. Telefoon
033-22049. Er waren meer aanmeldingen voor deze functie maar 
uit praktische overwegingen werd Jules gekozen.
Vanaf deze plaats wil ik Ad hartelijk bedanken voor het vele 
werk dat hij voor de afdeling heeft verzet!

BIJEENKOMST
Onze komende bijeenkomst is ditmaal op de vierde vrijdag, dus op 
26 november, in het NKV huis, Lieve Vrouwenstraat 44 in Amers-
foort. Op deze avond hopen wij te kunnen verwelkomen onze alge-
meen secretaris Jan Hoek JNH, die zal spreken over transistor-
eindtrappen.
De hierna volgende bijeenkomst is op 17 december. Op deze avond 
zal Pim Seckel SEC, wat vertellen over zijn "up convertor".
                                                   HANS MOORHOFF

(Gagelnieuws - november 1976 - 2)



+++++++++++++++++++++  G A G E L N I E U W S   +++++++++++++++++++++
Officieel mededelingenblad van de afdelingen Amersfoort en Centrum.
Verschijnt 10x per jaar                            Oplage 480 stuks
4e jaargang nr. 9  
                     +++++ DECEMBER 1976 +++++
Redactieadres : Paul Oor, Vleutenseweg 188, Utrecht. Tel.030-937410
====================================================================
A F D E L I N G   A M E R S F O O R T=====================================
PEoSEC/a/BALLON

Op 16 en 17 nov. jl tijdens het JOTA weekend liepen in de afdeling
Amersfoort drie rode draden parallel, te weten:
a) Het landelijk station PA6RSN
b) Het radiostation van de Soekwa groep PAoSEC en
c) Een ballon experiment.
Over het laatstgenoemde punt het volgende: Gezien de lokatie van 
de Soekwagroep; bebost terrein gelegen tussen de Amersfoortse berg
en de Utrechtse heuvelrug dat voor het 2 meter gebeuren elk jaar
weer problemen oplevert en de interesse van enige amateurs werd 
op vrij korte termijn besloten een experiment te houden om een
antenne aan een ballon op te laten. Wij hadden hiervoor samengevat
drie uitgangspunten: 1) Het verbeteren van zend- en ontvangstrap-
porten bij de Soekwa groep. 2) Uiteindelijke resultaten. 3) Ver-
schillende mogelijkheden om dit geheel uit te voeren. Dat van de
eerste twee punten de resultaten van te voren al vaststonden, kan ik
hierover vrij kort zijn. We vergeleken de rapporten met een 9 el.
kr. beam die op 15 m hoogte was opgesteld en de groundplane aan de
ballon op 30 m hoogte, want even ter informatie voor de grootste
pessimisten onder ons was het e.e.a. toch gelukt. Rapporten met een
verbetering van meer dan 2 S-punten waren geen uitzondering ondanks
dat er meer dan 60 meter coax tussen g.p. en transceiver aan-
wezig was. Over de mogelijkheid voor het oplaten van een ballon 
lieten wij ons zo goed als kwaad als dat ging informeren. Uitein-
delijk was er op korte termijn slecht een mogelijkheid en wel een
gasgevulde ballon. Het hiervoor meest geschikte gas is waterstof,
het lichtste gas, prettig in prijs maar minder prettig in gebruik,
gezien het explosiegevaar. Het beste alternatief is helium, iets
zwaarder maar een stuk duurder (4x), u wel bekend van de kinder-
ballon. Om dit ongevaarlijke maar toch vrij dure gas te kopen, 
werd ons mogelijk gemaakt door OM Jan Tuithof en niet in het minst
de XYL van OM Jules oJKA die het zelfs presteerde in de laatste
dagen nog een aanvullende sponsor te vinden. Het enige probleem 
was toen nog de ballon zelf. Er werd tot aankoop overgegaan van
enige weerballonnen zoals die gebruikt worden bij de KNMI en de
Luchtmacht. Deze rode ballonnen van Latex met een werkdiameter van 
2 meter gevuld met helium heeft een opwaartse kracht van 6,5 kg
volgens de firma die het spul verkoopt. Een probleem is echter 
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dat de tuit, de opening waar je de ballon vult, niet meer 
trekkracht kan verdragen dan 500 gram. De oplossing hiervoor 
kwam ook van de verkoper en adviseerde ons een omhulsel te maken 
van een visnet of vitrages o.i.d. om zo de opwaartse trekkracht 
op te vangen. Besloten werd een muilkorf te maken van verband-
gazen omdat dit snel en snel en goedkoop te maken was.
De rest was kinderwerk. Aan de bovenkant van de gp een oogje waaraan
de onderkant van de samengebonden muilkorf werd vastgebonden. De
ankerkabel en antennedraad naar boven werd samengevoegd tot een
coaxkabel. Enige berekeningen :
gewicht ballon en muilkorf :   500 gr
 ,,     gp                 :   400 gr 
coax 30 meter à 50         :  1500 gr                            --------- totaal                        2400 gr

Als netto stijggewicht bleef dus 6,5 - 2,4 = 4,1 kg over en dat 
leek ons vrij redelijk.
Nog even iets heel anders. Als U toestemming vraagt voor zo'n expe-
riment denk dan hier niet te licht over. Een officiële aanvraag aan
de gemeente hier leek ons wel raadzaam gezien de te verwachte be-
langstelling van het publiek bij de Jota. Enige punten waar zeker
opgelet moet worden was dat de ballon minstens met drie bevesti-
gingspunten aan de grond moet zitten; politie, brandweer en ge-
meenteinstellingen moeten op de hoogte zijn gebracht; bij onver-
wachtse ontsnapping van de ballon moet o.a. Rijksluchtvaartdienst 
in kennis worden gesteld. Dit alles en nog meer punten stond in een
brief die wij van de gemeente ontvingen en waaraan voldaan moet
worden om toestemming te verkrijgen. Op zaterdag 16 november j.l.
was het dan eindelijk zover. De ballon werd gevuld en na enige
strubbelingen kon de ballon opgelaten worden. Ja, kon, want even
boven de bomen werd de ballon een prooi van de wind en maakte de
gekste caprilolen. Na enige pogingen die ons nog haast een ballon
kostte werd hij verankerd op plm. 3 meter hoogte om zo rustiger 
weer af te wachten.  
Toen tegen 3 uur 's middags de wind merkbaar was afgenomen en het
ons gunstig leek het opnieuw te proberen maakte een luide knal een
eind aan onze illusies. Als een vod lagen de restanten en de gp 
op de grond. Er werd naarstig naar de oorzaak gezocht. Na discussie
met enige deskundigen werd de oorzaak gevonden. Bij de tweede 
ballon die wij zondagmorgen oplieten en hetzelfde euvel zou ver-
tonen konden wij, na vrij nauwkeurige voorspelling van het tijdstip,
ons buiten nestelen en ook dit exemplaar zien sneuvelen maar dan wel
op 30 m. hoogte daar de weersomstandigheden ideaal waren die dag.
Onze grootste fout is geweest niet goed naar de balonnenfirma te
luisteren. Onze mazen van de muilkorf waren te groot en als een
binnenband van een fiets die door een gat in de buitenband komt
kijken. Zo verging het ons ook met de zeer dunne ballon die onder
voortdurende opwaardse druk van het gas aan de bovenkant de gekste
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vormen aan ging nemen. Beter zou geweest zijn een geheel omsloten
omhulsel te maken, waarover zich elk licht en sterk materiaal leent.
Men moet er zich echter wel van gewissen dat de trekkracht soms 
veel hoger kan worden dan de netto opwaartse kracht als de bal-
lon eenmaal ten prooi valt aan de wind. Maar toch al met al een
geslaagd experiment gezien het feit dat vooral de tweede dag vele
verbindingen met "strook ballon" gemaakt konden worden. We zijn 
ons er van bewust geen first gemaakt te hebben en de lokatie 
(bebost terrein) niet slechter had gekund, maar gezien de resul-
taten zeker voor herhaling vatbaar. Gezien de prijs van het gas
echter zijn er inmiddels andere ideeën om dit te verwezelijken, 
maar misschien een volgende keer hierover meer. Medewerkers aan 
dit project waren PAoSEC, PEoJKA en xyl, NL4405 en ondergetekende
PAoAAK, Arnold Klein.

BESTUURSMEDEDELINGEN van de afd. AMERSFOORT:

Met deze uitgave van het Gagelnieuws komt het einde aan de drie
jarige samenwerking met de afdeling Centrum op het gebied van 
het mededelingenblad. Zoals velen van U zich misschien nog kun-
nen herinneren is het besluit, drie jaar geleden, om met een
gecombineerd mededelingenblad mee te doen hoofdzakelijk ge-
nomen uit financiële overwegingen. De afdeling Amersfoort be-
taalde alleen de portokosten, terwijl de druk- en stencilkosten 
gedekt werden door de advertentieopbrengsten. Voor onze af-
deling was dit de advertentie van Fred Vorstermans. Aangezien 
Fred het volgend jaar niet meer in het Gagelnieuws adverteert, 
valt voor ons het financiële voordeel weg, maar dit is niet de 
enige reden. Hoe goed het ook bedoeld was, is het Gagelnieuws 
toch hoofdzakelijk een Utrechtse aangelegenheid, veroorzaakt 
door het feit, dat uit de afdeling Amersfoort (bijna) niemand 
zich geroepen voelde om ook eens iets te schrijven. Trouwens
de "techniek" in het Gagelnieuws zou eigenlijk in Elektron moe-
ten staan, dan hebben er meer mensen plezier van en voor kook-
rubrieken kan men terecht bij diverse andere weekbladen. Het 
gevolg van e.e.a. is dat U met ingang van januari ‘77 een eigen
mededelingenblad van onze afdeling tegemoet kunt zien. Wie heeft
trouwens een goed idee voor de naam? Het blad zal in eigen be-  
heer vervaardigd worden.

Op de vorige bijeenkomst hadden wij, zoals eerder vermeld, als
spreker Jan Hoek, PAoJNH, onze algemeen secretaris van de Veron.
Zijn lezing over transistoreindtrappen was zeer verhelderend.
Jan had ook wat zelfbouwspul meegenomen. Jan verwees hierbij naar 
zijn artikel in het augustusnummer 1975 van Elektron. Verder ver-
telde Jan dat er veranderingen op komst zijn m.b.t. het machti-
gingen beleid bij de PTT. Met name de machtigingen voor afdelings-
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zenders zouden worden herzien, terwijl de verplichte keuringen van
amateurzenders gedeeltelijk afgeschaft zouden gaan worden. Dit be-
tekent natuurlijk niet, dat men nu maar aan kan rommelen !

Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag 17 december dus weer op de
derde vrijdag van de maand. Dit geldt overigens zo tot de zomer-
vakantie. Plaats: NKV huis, Lieve Vrouwenstraat 44, hoek Markthal-
straat in Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. De spreker op deze avond 
is OM Pim Seckel, die het zal hebben over zijn "up convertor", dit
in verband met de vraag waaraan een goede ontvanger tegenwoordig
moet voldoen.

Tevens vestig ik er nogmaals de aandacht op, dat op 21 januari 
onze huishoudelijke vergadering wordt gehouden met bestuursverkie-
zing en verkoop van overtollige amateurspullen. Op deze avond 
moeten tevens de voorstellen van onze afdeling voor de Verenigings-
raadvergadering op 16 april vastgesteld worden, aangezien deze
voorstellen op 1 februari bij de algemeen secretaris binnen moeten
zijn.
                                 73, de Hans Moorhoff, PAoHML.

Afscheid van Amersfoort (zie bestuursmededelingen A'foort) 
Zoals zo vaak was de samenwerking meer een zaak van werken 
dan van samen. Het feit dat we gestart zijn op geldelijke basis
hield kennelijk in dat dàt het enige zou zijn. Als men vindt 
dat onze technische bijdragen beter in Electron passen O.K. dat
kleine beetje kon er in Electron nog wel bij. De inhoud, verzorgt
door ons, was louter een Utrechtse zaak, logisch hè? De "beste
stuurlui" steken nu zelf van wal. Zonder rancune wensen we hen 
veel succes. Van onze kant danken we jullie wel! Zonder A'foort 
was het Gagelnieuws indertijd niet van de grond gekomen!
Naamsuggestie: Kei(goed)Nieuws.                          Jaap
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