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Redaktie:
Hans Moorhoff, PAoHML,
Lindenlaan 4,
3831 XP Leusden. Telefoon (033) 41790
=============================================================
TERUGBLIK
Op onze bijeenkomst van 17 maart j.l. hield OM Henk de Ronde,
PAoJMD een interessante verhandeling over zijn UHF en SHF
experimenten. Henk had hiervoor een aantal apparaten meegenomen alsmede een aantal zelfgebouwde meetinstrumenten.
Het leek allemaal zo eenvoudig, maar er zal beslist wel
lang aan gewerkt zijn. Het zag er allemaal zeer indrukwekkend uit.
De aangekondigde bespreking over de voorstellen voor de VR
zoals gepubliceerd in de vorige convo ging niet door, omdat
niemand daar interesse voor bleek te hebben, we hebben er
tenminste niets van gemerkt. De in januari gekozen afgevaardigden zullen derhalve naar bevind van zaken handelen.
Het is toch fijn dat wij een democratische vereniging hebben.
U heeft in ieder geval kennis kunnen nemen van de stukken
Hans, PAoHML.
=============================================================

Uw secretaris wordt nu en dan geconfronteerd met klachten
wegens het niet ontvangen van Electron. U wordt in zo een
geval verzocht om contact op te nemen met het Centraal Bureau
van de VERON, Postbus 1166 in Arnhem.
=============================================================
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F. Broers, Duifhuis 8, Nijkerk.
Voor de goede orde: nieuwe leden worden pas vermeld nadat
hiervan opgave is ontvangen via het Centraal Bureau, daar
gaat vaak wel wat tijd overheen.
=============================================================

Tot ons leedwezen delen wij U mede dat ons medelid,
OM Rien van den Brink, PAoBRI op 21 maart van ons is heen
gegaan.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 25 maart,
waarbij vele van zijn radiovrienden aanwezig waren.

IN MEMORIAM PAoBRI
Het bericht dat op 21 maart 1978
OM MARINUS VAN DEN BRINK, PAoBRI
is overleden, in de leeftijd van 50 jaar, heeft ons
allen diep getroffen.
Rien behaalde in het voorjaar van 1975 de C-machtiging
en was daarna vrijwel dagelijks op 2 meter te horen.
Maar zijn streven was het behalen van de A-machtiging,
er ging dan ook bijna geen dag voorbij zonder CWoefeningen.
Helaas is voor Rien het Silent Key aangebroken.
Wij missen in Rien een fijne collega die altijd voor
iedereen die zijn hulp nodig had klaar stond.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen alle sterkte
toe om dit verlies te dragen.
Namens de VERON Afdeling Amersfoort,
Evert Koetsier, PAoTMA.
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=============================================================
= KOMENDE BIJEENKOMST OP VRIJDAG 21 APRIL 1978.
=
= PLAATS: RECREATIEZAAL VAN DE "EEMGAARDE",
=
= DORRESTEINSEWEG IN AMERSFOORT. AANVANG 20.00 UUR NT
=
=============================================================
Op deze avond zal mondeling verslag worden uitgebracht
over de VR die gehouden werd op 15 april, e.e.a. voor zover
er belangstelling voor bestaat.
Tevens zal op deze avond OM Koekkoek, PAoBBT uit Waddinxveen
een lezing komen houden over MICROPROCESSORS. Deze nieuwe
tak in de electronika opent ook grote perspectieven in het
radio amateurisme. O.a. zal wat worden verteld over MOStechnieken, en wat het verschil is met een "echte" computer.
Voor de meesten onder ons zal deze materie geheel nieuw zijn
en we verwachten dan ook een grote belangstelling.
OM Koekkoek is overigens een oud-Amersfoorter!
Hans, PAoHML.
=============================================================
Nevenstaande oproep trof Uw
redakteur aan in het Nieuws- en
advertentieblad "Present" van
6 april j.l., uitgave van drukkerij
Onnes B.V., in Amersfoort.
Wellicht kan de redaktie van Present
In verband met de samenstelóók eens een artikel wijden aan de
ling van een artikel over „piratenlegale zendamateurs, die in het
zenders" binnen ons verspreiverspreidingsgebied van genoemd
dingsgebied verzoeken wij deze
blad ruim voldoende aanwezig zijn!
“piraten” contact met ons op te
nemen, liefst schriftelijk. Het adres
Overigens worden in Present de
luidt: Redaktie Present, Postbus
piraten als zendamateurs aangeduid,
43, 3800 AA Amersfoort. Alle briehetgeen uiteraard geheel onjuist is.
ven zullen vertrouwelijk worden
De status van zendamateur is offibehandeld, de gegevens worden
cieel vastgelegd door de internationiet aan PTT of politie doornale PTT organisaties!
gegeven.
Bij het eventuele samenstellen van
een artikel in Present zullen wij
haar redaktie gaarne behulpzaam zijn.
Het zal ongetwijfeld interessantere verhalen opleveren dan
het bla-bla geroep van de heren piraten (en de dames niet te
vergeten). We zijn zeer benieuwd. Een exemplaar van ons
mededelingenblad is gestuurd naar bovengenoemde postbus 43.
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Radio-piraten
schrijf ons!

ZENDCURSUS
1. Theoriecursus
De theoriecursus 1977/78 heeft inmiddels ruim 40 lesavonden
geduurd en eindigde op de dag van het voorjaarsexamen op
5 april j.l. waarbij de 12 examinandi hopelijk succes hebben
gehad.
De nieuwe theoriecursus gaat waarschijnlijk in mei van
start. De cursusavond blijft woensdagavond, in het van Randwijckhuis, Diamantweg in Amersfoort. Er zal een cursusgeld
worden geheven van f 25,—, vooruit te betalen. Dit is exclusief het VERON cursusboek (studerende jongeren betalen
f 15,-). Het is de bedoeling dat het een meer geprogrammeerde cursus wordt. Hoofddocent blijft Jan van Essen,
PAoSNE, een 2e hoofddocent wordt dringend gezocht. Als
gastdocenten zullen optreden PAoBAB, PAoSEC, PAoAAK, PEoJKA,
PEoJHO en PE1CDC. Er zijn plannen voor het gebruik van
audio-visuele hulpmiddelen. Hiervoor wordt een enthousiaste
hobbyist en materiaal gevraagd.
Ook zullen geregelde tentamina worden gehouden.
Opgave voor de nieuwe cursus uiterlijk op 21 april bij de
cursuscoördinator.

2. Morsecursus.
Ondanks spontane reacties van ongeveer 25 personen in januari
is het aantal aanmeldingen tot op 17 maart beperkt gebleven
tot slechts 11 man, waarvan er 5 onregelmatig kunnen komen.
De start van de morsecursus is nu uitgesteld tot de hernieuwde opgave datum van 21 april. De 11 personen krijgen
hiervan nog nader bericht. Indien het aantal deelnemers niet
hoger wordt, dan zal de seincursus voor zo'n kleine groep
niet haalbaar zijn. (Eén avond per week, één jaar lang voor
de docenten kost het!!)
Overigens, de morsecursus zal op dinsdagavonden worden gehouden en zal ook f 25,- kosten. Haast U met de opgave!
Cursuscoördinator
Jan Over, PEoJHO,
Jacob Catslaan 18
3818 WK Amersfoort
Tel. 15052
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