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KOPIJ VOOR 't GERUIS                            
Uiterlijk de laatste dag van de maand kan  kopij
worden  ingeleverd  voor  het  nummer   van   de
volgende  maand.  Aanbieders  van  artikelen  en
schema's  worden uitdrukkelijk gewezen op de be-
palingen van de auteurswet.                     
Overname  van artikelen is alleen toegestaan met
bronvermelding. Artikelen met (C) moet  men toe-
stemming vragen aan de auteur of uitgever.      
                                                
"RONDE VAN AMERSFOORT"                          
Voor actuele  informatie m.b.t. afdelingsactivi-
teiten  vindt u  de  "Ronde van Amersfoort" elke
zondagavond  op  145.450 MHz. Om  20.15 uur  het
RTTY-bulletin en om ± 20.30  uur lokale  tijd in
phone. Uw inbreng  wordt  zeer op prijs gesteld!
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VERENIGINGSAVOND
 

APRIL - lezing

Op vrijdag 26 april hebben wij een zeer interes-
sante lezing voor u. Wij hebben dit keer OM H. P.
Vrolijk (PA0HPV) uit Rotterdam bereid gevonden om
voor ons eens lezing te houden over frequentie
beheer bij de  Koninklijk Luchtmacht. Onderwerpen
die aan bod zullen komen zijn o.a.:
- uitgifte van frequenties in HF, VHF, UHF;
- problemen  van  storingen  bij  gebruik  meerdere
  radio kanalen;
- kommunikatie  tussen  helikopter  en grond, heli-
  kopter en  helikopter (c.q. vliegtuig).
Het adres is weer: Burgemeester van Randwijckhuis,
Diamantweg 22, Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. Zaal
open vanaf 19.30 uur. 
 

MEI - zelfbouw

Op vrijdagavond 24 mei zal de zelfbouw centraal
staan. Wij vragen dan ook weer of u de door u zelf
gebouwde spullen wilt meenemen en laten zien aan de
geïnteresseerden.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND

Op vrijdagavond 22 maart werd de avond weer ge-
opend met enige huishoudelijke mededelingen. De
voorzitter was deze avond verhinderd, zodat Gerard
(PA0BUR) de vergadering leidde. 
Hierna werden de voorstellen behandeld, die ter
sprake komen tijdens de VR van de VERON.
In 't Geruis waren de voorstellen gepubliceerd,
zodat ieder VERON-lid zijn of haar mening op deze
avond kwijt kon. Helaas was de belangstelling niet
erg groot, hoewel er nogal wat voorstellen te be-
handelen waren.
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Hoe onze afdeling over deze voorstellen denkt kunt
u in het onderstaande staatje vinden.

     v  t  o                      v  t  o

voorstel 01 .  0 35  0     voorstel 17 .  2 24  9
voorstel 02 .  0 35  0     voorstel 18 . 35  0  0
voorstel 03 .  0 35  0     voorstel 19 .  1 31  3
voorstel 04 .  0 35  0     voorstel 20 .  9  5 21
voorstel 05 .  0 35  0     voorstel 21 .  6  0 29
voorstel 06 .  0 35  0     voorstel 22 . 35  0  0
voorstel 07 .  0 35  0     voorstel 23 . 35  0  0
voorstel 08 .  0 35  0     voorstel 24 . 35  0  0
voorstel 09 . 35  0  0     voorstel 25 . *)    
voorstel 10 .  2 33  0     voorstel 26 . 35  0  0
voorstel 11 .  0 34  1     voorstel 27 .  3 24  8
voorstel 12 .  1 34  0     voorstel 28 .  0 35  0
voorstel 13 .  0 35  0     voorstel 29 . 35  0  0
voorstel 14 .  4 31  0     voorstel 30 .  8 19  8
voorstel 15 . 34  0  1     voorstel 31 .  1 27  7
voorstel 16 . 18  9  8                          

*) Hierop wordt een amendement ingediend met de
volgende tekst:

Voorstel 25:  Toestemming amateurproeven op I.S.M.
frequenties.
CONSIDERANS.De afdeling Amersfoort spreekt haar
vertrouwen uit in de belangenbehartiging door
competente HB-afgevaardigden, aangaande het
nationale- en internationale overleg m.b.t. de
amateur-frequentie banden. De afdeling Amersfoort
ondersteunt de VISIE van het HB, zoals weergegeven
in de HB toelichting voor voorstel 25.
De afdeling Amersfoort trekt derhalve VR voor- stel
25 in.  

De afdeling wil tijdens de Rondvraag van de VR de
volgende punten aan het Hoofdbestuur voorleggen:
1. Visie van het HB  op  de  ontwikkeling  van  de

diverse zendexamens, in verband met de Europese
ontwikkelingen.

2. Hoe  staat  het met de grenswijziging tussen de
regio's  03 en  05 in  de  gemeente  Barneveld?
Tijdens  de  Regionale Bijeenkomst  in  november
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VOSSEJACHT

1990 is dit punt aangekaart  en zou door het HB
worden opgenomen.

3. Zou het HB de mogelijkheid kunnen onderzoeken
om, desnoods door  een geringe verhoging van de
contributie, de  afdracht aan de afdelingen wat
te  verhogen om zodoende lokale activiteiten te
bevorderen.
Het bedrag wat nu beschikbaar is, is niet  meer
van deze tijd. De lokale aktiviteiten zijn toch
ook belangrijk voor de VERON.

Onze afdeling wordt tijdens de Verenigingsraad
vertegenwoordigd door: Jan (PD0AUQ), Eddy (PA0RSM)
en Evert (PA3AYQ). 

Na de pauze werd nog een videoband getoond van de
PACC contest 1991, waarna onderling QSO de ver-
enigingsavond besloot.

Zaterdag 23 maart om 20.00 uur werd er bij Gerard
(PD0PIW) in Zielhorst-Noord, die samen met PD0PIL
deze jacht organiseerde, gestart voor een loop-
vossejacht. De  opkomst  was, net als het weer,
zeer goed. Als eerste eindigde Koos (PA3BJV) en op
de tweede plaats eindigde Cor (PA3COM).
De  vos zat in de buurt van Camping Overbosch
tussen de snelweg. Aan de andere kant van de
camping heb je een visvijver en daar heb je het
probleem, waar moet je wezen.  Al met al was dit
weer een zeer geslaagde jacht.
De volgende loop-vossejacht  is zaterdag 27 april
en wordt georganiseerd door Jan (PD0AUQ) en Sjaak
(PE1AQZ). Gestart wordt om plm. 20.00 uur bij Jan
Spierenburg (PD0AUQ), Mellemapad 23, Amersfoort
(wijk Rustenburg).
Fietsen kunnen gestald worden voor het keukenraam
en op het pad. Auto's gaarne op de parkeerplaats
aan het einde van de straat.
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AAN DE AFDELINGEN

Afsluitend  verslag van de Regionale Bijeenkomsten.
Op 12 februari 1991 heeft het HB uitvoerig overleg
gepleegd over de op de Regionale vergadering
besproken zaken.
Naar aanleiding van nog openstaande vragen wordt
het navolgende meegedeeld:

Waarom zijn de QSL-kaarten van ons Service-Buro zo
duur geworden?
Tot januari 1989 kostten de QSL-kaarten bij ons
Service-Buro inderdaad beduidend minder. De prijs-
verhoging kwam tot stand, omdat onze drukker plots
met de prijs omhoog ging. We hadden de indruk dat
onze drukker een nieuwe calculator in dienst had.
Na de prijsverhoging heeft het SB elders offertes
gevraagd. Toen  bleek dat onze oude drukker,
ondanks de prijsverhoging de goedkoopste bleef.
Desondanks hebben hier en daar afdelingen gezegd
dat er drukkers te vinden zijn die veel goedkoper
zijn. Gaarne een berichtje aan het stichtings-
bestuur!

Waarom voor de afdelingen geen korting op de prijs
van de nieuwe roepnamenlijst?
Gelet op ontstane onduidelijkheden over de korting
bij gelegenheid van de voorlaatste roepnamenlijst
heeft het Stichtingsbestuur besloten geen korting
te verlenen aan de afdelingen.
Het bestuur heeft hierbij tevens overwogen dat de
afdelingen  van hun leden een kleine bijdrage
(boven de normale prijs) zouden kunnen vragen,
omdat immers door het gezamenlijke inkopen door de
afdelingen de leden het voordeel kregen de ƒ7,50
administratie en portokosten niet te hoeven
betalen. Overigens zal ons Service-Buro bij het
verschijnen van het nieuwe Vademecum wèl een
korting verlenen aan de afdelingen door een
speciale afhaalregeling tijdens de aanstaande
Verenigingsraad.
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Wordt de  volgende DvdA weer in Apeldoorn gehouden?
Ter gelegenheid van het 9e lustrum van de VERON
heeft het HB iets bijzonders van de DvdA willen
maken. De DvdA 90 is algemeen ervaren als een
succes, er was evenwel ook kritiek: onvoldoende
parkeerruimte, slechte omroepinstallatie, wachten
voor de kassa, geen behoorlijk restaurant, slecht
met  openbaar vervoer te bereiken. De America-
hallen in Apeldoorn hebben aangekondigd dat de
prijs voor een eventuele DvdA 91 bij hun anders
gecalculeerd zal worden en beduidend hoger zal
komen te liggen. Gelet op dit bezwaar, maar ook
zeker de parkeerproblemen, de  restauratie-
problemen en het niet kunnen houden van gelijk-
tijdig verlopende lezingen (zoals dat  altijd op
een DvdA gebeurd) in de America-hallen, heeft onze
voorzitter  van de Evenementen-Commissie meer dan
10 andere locaties in den lande bezocht en bekeken
op geschiktheid en prijs. Op grond van deze onder-
zoekingen heeft het HB besloten dat de DvdA 91
gehouden zal worden in De Meerpaal in Dronten. Een
nadeel daarbij is dat er geen ruimte is voor een
vlooienmarkt.

Waarom is de DvdA niet gratis toegankelijk?
Zie ook de HB-toelichting bij VR-1991-voorstel 10.
Als  de  toegang gratis wordt gemaakt - en dat is
in de praktijk bijna niet meer terug te draaien -
dan zal dit vroeg of laat met zich meebrengen dat
de contributie van alle  leden omhoog zal moeten
t.b.v. de leden die de DvdA willen bezoeken.

Hoe staat het met de verzekering?
Hierover zal binnenkort in Electron meer worden
gepubliceerd.

Waar is bekend gemaakt door HDTP dat 18 en 24 MHz
vrij zijn voor SSB?
Een zeer terechte vraag, want het antwoord luidt:
nergens! E.e.a. zal door HDTP worden gecorrigeerd,
o.a. door een publicatie in de Staatscourant.

Was er overleg van HDTP met VERON over de verhoging
van het Examengeld naar F75,-?
Neen,  zie Electron nr. 3/4 '91, "Van de HB-tafel".
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Waarom 5 plaatsen voor de Regionale Bijeenkomsten
i.p.v. 8, de afstand is te ver!
Andere afdelingen hebben geen bezwaar.

Hoe is het met het AOA? Is het niet zo, dat de
samenwerking van SON en DUY in deze zaak zelfs
beter functioneert dan vroeger?
Er was geen samenwerking tussen SON en DUY; het
goede functioneren is geheel een verdienste van
SON. Mogelijk zal het AOA worden herboren.

Is er maar één PR-kist?
Er is één PR-kist met grote foto's. In de praktijk
is gebleken dat één kist voldoende is. Bij het
organiseren van evenementen s.v.p. de kist tijdig
reserveren, om eventuele teleurstelling te
voorkomen.

Kunnen niet-leden hun QSL-kaarten rechtstreeks bij
het DQB kwijt, zonder controle?
Er  is controle op niet-leden/leden van recht-
streeks bij het DQB binnen-gekomen QSL's.

Waarom  kun je voor jou bestemde QSL-kaarten niet
in een andere QSL-regio verkrijgen?
Dat kan wèl. Je gaat als volgt te werk:
a. bericht aan het DQB "van regio  xx  naar  regio

yy";
b. idem  bericht  aan  de RQM  van de te  verlaten

regio;
c. idem  bericht  aan  de RQM waar de kaarten naar

toe moeten.

Niet-leden  mogen  kaarten  alleen  ontvangen als
't de RQM niets kost. Blijft de RQM dan niet zitten
met kaarten?
In de meeste regio's wordt dit probleem op
amateurwijze opgelost. Hoofdregel is dat kaarten
alleen aan een niet-lid worden afgegeven als alle
ontstane kosten door het niet-lid worden vergoed.
Een RQM hoeft niet met kaarten te blijven zitten,
na een jaar kan hij ze retour DQB sturen.

Waar wordt dit jaar het Pinksterkamp gehouden?
Op de oude plek.
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TE KOOP                                         
� een vijf-kanaals portofoon, waarvan er 2 zijn 
  bezet (repeater Soesterberg (tx/rx) en Amers- 
  foorts kanaal (145,275 - tx/rx)); in redelijke
  staat; vraagprijs ƒ125,-. Bij belangstelling  
  overleg mogelijk. Merk en type: Cuna - PFM1606
� SWR-meter 3,5-50 MHz voor QRP. Max. toegestane
  verm. 25 W. Vraagprijs ƒ35,-. Als nieuw!      
� Sharp PC Mz 800/700 met cass., disk en handl. 
  en enkele prg. Vraagprijs ƒ200,-. Bij belang- 
  stelling overleg mogelijk.                    
P.v.Hoeyen, Vagenkamp 6, Hoogland (033-808590)

GEVRAAGD                                        
  Wie kan mij helpen aan documentatie (foto-    
  copie) van de ICOM 2 m FM set type IC.21 AD?  
  Kosten worden vergoed.                        
  Tevens te koop gevraagd los VFO voor boven-   
  genoemde set t.w. Digital VFO DV 21 of PLV 1. 
  Joop Lagemaat (PA3FBU), tel. 033-802705.      
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Diverse vragen over Electron.
� Als afdelingen eigen Evenementen in Electron
willen  aankondigen moeten ze de tekst hiervoor
naar de redactie sturen. De redactie neemt in
principe op wat wordt aangeboden ( met een normale
beperking t.a.v. de totale omvang in relatie tot
het evenement). Wijzigingen worden in  principe
niet  aangebracht. Als bepaalde teksten of delen
van teksten in meerdere nummers gewenst zijn,
dienen deze separaat te worden aangeleverd, de
redactie maakt zelf geen kopieën of uittreksels
voor  volgende nummers. Als er een korte  tekst
wordt aangeleverd maakt de redactie daar uiteraard
geen lang artikel van...
� De rubriek "De VERON" wordt in opdracht van het
HB 4x per jaar geplaatst.
� Artikelen worden in principe geplaatst in
volgorde van ontvangst. De doorloop tijd kan wat
variëren, afhankelijk van de wijze waarop deze
wordt aangeboden (tekenwerk, redactioneel bewerken
en uittikken). Er is gelukkig een ruim aanbod van
kopij. 3-3-1991, D. J. Hoogma - PA 0 DIN



AGENDA

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR                  
Onze  afdeling  bezit een 2 m  transceiver  (Ken-
wood TS700),  antennes  voor  2 m  en 70 cm, coax
met  amphenol  en  N-  connectoren, 2 rotoren  met
stuurkabel en een aggregaat. Deze spullen kunnen
door  de leden  worden geleend. Uiteraard kan dit
niet ten tijde van afdelingsactiviteiten.
Er wordt  een  borgsom  gevraagd van ƒ50,-. 
Aanvragen  voor  het lenen van genoemde spullen
moeten  worden gedaan bij Koos  Sportel  (PA3BJV),
tel. 033-551992. 
Alle  materialen  worden   beheerd door Cor v. d.
Wetering (PA3COM), tel.033-613537, waar  u  na
overleg  de spullen kunt afhalen.

GEBRUIK  VAN AFDELINGSCALL
Wilt u  tijdens één  contest of andere activiteit
de clubcall gebruiken, dan kunt  u  dit  aanvragen
bij  George  d'Arnaud  (PA3BIX), tel. 033-616484.
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APRIL
   20 Verenigingsraad te Arnhem (Electron, nr.2&3)
   26 verenigingsavond - lezing over frequentie
      beheer bij de Koninklijke Luchtmacht door 
      OM H. P. Vrolijk (PA0HPV)
   27 loop-vossejacht, start 20.00 uur bij Jan
      Spierenburg (PD0AUQ), Mellemapad 23, Amers-
      foort (wijk Rustenburg)
   27 6e Radio-vlooienm.Tietjerk (Electron - 197)
   27 Morse Mem. Day, Maassluis (Electron - 195)

MEI
    2 Noordelijk 2 m Bekervossejacht
      (Electron, blz. 184)
16-20 26e VERON Pinksterkamp
   24 verenigingsavond - zelfbouw
   25 vossejacht
   25 vossejacht in Rotterdam (Electron, blz. 219)

Verder is er iedere maandagavond ZELFBOUW in de
dependance van de SBBO-school, Nijverheidsweg 130,
Amersfoort. Aanvang om 19.30 uur.




