


SPECIALE V.R. UITGAVE

   3e JAARGANG   NUMMER 4   APRIL 1979

   OPLAGE 290 STUKS   VERSCHIJNT 10 X PER JAAR

   Redaktie en administratie:
   Hans Moorhoff, PAoHML, Lindenlaan 4, 3831 XP Leusden.
   Telefoon (033) 41790 
   Medeverzorging:
   Jan Tuithof, NL 4405, Woestijgerweg 186, Amersfoort. 
   Druk: Arthur Dekkers, Brugveenseweg 37, Voorthuizen.
=======================================================

TERUGBLIK

Op onze bijeenkomst van 16 maart j.l. konden wij ons wederom
verheugen op een zeer grote opkomst van ruim 60 leden. Onze
spreker, Ad Sanderse, PAoMOD vertelde wat wetenswaardigheden
over de diverse te behalen certificaten, waarvan hij ook
enkele fraaie exemplaren had meegenomen, zoals o.a. een
certificaat van koning Hussein van Jordanië, die zelf ook 
een verwoed zendamateur is. Na de pauze vertoonde Ad een
schitterende diaserie over zijn expeditie door Marokko, 
en dan niet de geijkte plaatsen waar alle toeristen al 
heen gaan.

De tevens op deze avond gehouden eerste verkoping van het
Amersfoortse depot van het VERON Servicebureau werd een groot
succes. De goederen uit Eindhoven waren nog juist op tijd
ontvangen en onze beheerder Jan Tuithof had het grootste
gedeelte meegenomen. Enkele boeken waren al vlot uitverkocht.
Er is op de eerste avond al voor ruim f400 omgezet. We
krijgen zo wel ongeveer een idee welke artikelen goed 
"in de markt" liggen! Het grote voordeel van dit soort
verkopingen zijn wel het feit dat U eerst rustig de boeken 
en andere artikelen kunt bekijken voor aankoop.

VERENIGINGSRAADVERGADERING

Zoals eerder gemeld zal op 21 april a.s. de jaarlijkse
Verenigingsraadvergadering plaats vinden in Hilversum. 
De stukken voor deze vergadering treft U in dit super-
dikke blad aan, uitgezonderd het financiële gedeelte.
Mocht hiervoor belangstelling bestaan dan kunt U bij 
de secretaris een exemplaar van het 14 pagina's dikke
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dikke financiële gedeelte (verslag, balans en resultaten-
rekening, begroting) bestellen door een aan U zelf ge-
adresseerde en met 80 cent gefrankeerde enveloppe naar 
hem op te sturen. De bewuste stukken zijn uiteraard ook 
op onze bijeenkomst ter inzage. Een woord van dank aan 
onze drukker voor het vele werk is zeker op zijn plaats!
In het gedeelte dat handelt over de voorstellen is bij
sommige door de afdeling Twente gedane voorstellen nadere
opmerkingen opgenomen die ontvangen werden van het bestuur
van die afdeling. Het voorstel van de afdeling Amersfoort 
was afkomstig van Arnold PAoAAK.

ADRESPLAATJES 

Om economische redenen zullen niet steeds de adresplaatjes
voor de verzending van dit blad worden aangepast voor wat
betreft de vermelding van call of NL nummer, aangezien dit
voor de postbestelling geen noodzaak is. Wel zal gewijzigd
worden als er een onjuiste tekst staat, bijv. een PD call 
is een PE call geworden, of een NL nummer is een call ge-
worden. Staat er geen call of nummer achter uw naam dan zal
dit in het algemeen zo blijven. De vermelding van de gegevens
op de enveloppe van Electron zijn dezelfde gegevens zoals 
op de afdelingsledenlijst voorkomt, dus daar moet U even 
op letten en anders het CB in Arnhem (en ook graag de
afdelingssecretaris) even inlichten.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+  V E R O N  S E R V I C E B U R E A U                     +
+                                                           +
+  DEPOT AFDELING AMERSFOORT.                               +
+                                                           +
+  Voor al Uw boeken, kaarten, bouwpakketten en             +
+  ander speciaal amateur kleingrut. Prijzen volgens        +
+  laatste prijslijst in Electron.                          +
+  Artikelen verkrijgbaar op de maandelijkse afdelings-     +
+  bijeenkomsten en bij de beheerder van het depot:         +
+  Jan Tuithof, Woestijgerweg 186, Amersfoort               +
+  Telefoon 033-11201. UITSLUITEND op dinsdag-              +
+  en donderdagavond tussen 20.00 en 21.30 uur.             +
+  Levertijd van niet voorradige artikelen circa            +
+  twee weken. Aflevering uitsluitend tegen contante        +
+  betaling (of gegarandeerde betaalkaarten).               +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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ANTENNEPLAATSINGSPROBLEMEN

Naar aanleiding van het artikel in het vorige nummer over 
de Stichting Centrale Woningzorg reageerde OM Wimmers met 
de mededeling dat hij geen problemen had met de stichting
inzake het plaatsen van een antenne. Dit klopt, want de
stichting verkondigde indertijd dat uitsluitend aan zend-
amateurs een vergunning werd afgegeven (en die geven ze 
dan inderdaad) maar hier gaat het om een luisteramateur.
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=============================================================
=  KOMENDE BIJEENKOMST: VRIJDAGAVOND 20APRIL 1979.          =
=  PLAATS: RECREATIEZAAL GEBOUW "DE EEMGAARDE”              =
=  DORRESTEINSEWEG IN AMERSFOORT. AANVANG 20.00 UUR         =
=============================================================

Op deze avond zal Jules Kannemans, PEoJKA met Wim Spijker 
een "inleiding" met demonstraties komen houden over enige
toepassingen van de MICROCOMPUTER bij het radio-zend-
amateurisme. Verder zal nog een derde om medewerking 
worden verzocht, doch i.v.m. verblijf in het buitenland 
van deze persoon is dit nog niet zeker.
Gedemonstreerd zal worden met de NASCOM 1. We hopen drie
werkende apparaten beschikbaar te hebben teneinde de demon-
stratiemogelijkheden te vergroten. Gedemonstreerd zal o.a.
worden:
- morse ontvangst
- RTTY-ontvangst (Telex)
- Tekstverwerking
- Communicatie tussen computers
- De computer als terminal

- Laatste bijeenkomst voor de V.R. Heeft u nog opmerkingen? -

OP TWEE METER

Op zaterdag 21 april a.s. zal er weer een vossejacht worden
gehouden, met als vos PDoDDR.
Start 20.00 uur bij het Belgisch Monument.
Frequentie 145.400 MHz
                                           Rob, PAoKEL,
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NIEUWS VAN DE ZENDCURSUS:

De lopende zendcursus zal doorlopen tot het komende najaars-
examen. Eventuele liefhebbers kunnen er nog bij. 
Er zijn plannen om te verhuizen van de woensdag- naar de
donderdagavond. De reden is dat de hoofddocent, Jan van Essen
wegens zijn QRL niet meer de woensdagavond beschikbaar heeft
voor de cursus. Thans moet hij steeds halverwege de avond
weg! Er zal uiteraard overleg worden gepleegd met de huidige
cursisten.             Jules Kannemans, PEoJKA, cursusleider.
                     

VERSLAG VOSSEJACHT 17 MAART 1979.

Reeds een half uur voor de start waren enkele groepen aan-
wezig en precies om 8 uur waren 14 groepen ingeschreven. 
Snel vertrokken ze in de richting waarin ze de vos peilden 
en dat was deze keer richting Soest. Maar helaas, de vos
bevond zich aan de andere kant van de Eem en velen moesten
dan ook omrijden om bij de vos, die in het watergemaal te
Hoogland zat, te komen.
Na het vinden van de vos kwamen de deelnemers bij elkaar 
in het café aan de Coelhorsterweg te Hoogland, waar ook
diegenen, die de envelop hadden opengemaakt kwamen. Daar
kwamen de sterke verhalen los. De groep van PE1AAP had 
bijna de vos gevonden, maar raakte vast in de modder en 
moest door andere vossejagers eruit worden getrokken. 
PAoUYL moest door autopech aan de kant blijven wachten 
op de wegenwacht.
Het was een geslaagde vossejacht, uitgestippeld door 
PDoDCH en PAoETE. De eerste prijswinnaars kregen een 
vosje en iedere groep een vaantje, welke beschikbaar 
waren gesteld door de vos.

Uitslag:
1. PDoDNC 25 strafpunten  6. PDoGKO  74 strafpunten
2. PDoDDR 26     ,,  7. PDoGCD 107     ,,
3. NL 5557 27     ,,  8. PA2KWB 109     ,,
4. PE1CSN 29     ,,  9. PE1AGW 134     ,,
5. PE1BZO 46     ,, 10. PE1AAP 136     ,, 
                                   Rob Kelder, PAoKEL.

GEVRAAGD:

Op de verenigingsraadvergadering zal weer gevraagd worden 
of onze afdeling iemand kan "leveren" om in de kascontrole-
commissie te willen plaats nemen. Is er misschien onder 
onze leden iemand die in het financiële gebied thuis is,
bijvoorbeeld accountant of zoiets?
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