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VAN DE VOORZITTER

De donkere dagen voor Kerstmis naderen weer. Naast donker zijn ze vooral nat. Ik
neem aan dat u weinig tijd in de tuin doorbrengt, maar des te meer in de shack
bezig bent. Een mooie gelegenheid om deze uitgave van 't Geruis eens op uw
gemak door te lezen. Mist u ‘t Geruis ook af en toe? Dan bent u niet de enige.
Helaas is het financieel en door gebrek aan menskracht niet mogelijk meer dan
twee uitgaven per jaar te verzorgen en naar iedereen per post/e-mail te sturen. De
eerste uitgave van 2001 komt voor de Huishoudelijke Vergadering in maart 2001
uit. De tweede van 2001 in de loop van het jaar. Nu dus de tweede uitgave van
2000.
We hebben heel wat mee te delen, want er zijn wat veranderingen op komst.
Veranderingen met de VAM en er is een initiatief voor een bouwclub op de
dinsdagavonden, de VAD. Verderop leest u daar meer over. We hopen dat er veel
mensen mee gaan doen met de interessante dingen die op stapel staan.
Verder willen we voor 2001 weer een goed programma aanbieden met lezingen
tijdens de maandelijkse bijeenkomsten en zo mogelijk excursies en andere
activiteiten. Door aan deze activiteiten mee te doen houdt u de club levend en
gezond.
Ik hoop velen van u te zien op onze laatste bijeenkomst in 2000 op 8 december a.s.
Het programma bestaat uit gezellige bingo's, een verloting en de benoeming van
de amateur van het jaar. Natuurlijk zorgen we voor wat gratis hapjes en ook de bar
is open (niet gratis). Wel zorgen we ervoor dat niemand met lege handen naar huis
gaat.
Tot slot wens ik u allemaal alvast gezellige feestdagen en een goed nieuwjaar toe.
Tot ziens.
Heijmen - PA1HC, afdelingsvoorzitter

VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - telefoon 033-4551992
voor:

cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz., een compleet overzicht vindt u in Electron
(u bespaart portokosten en de afdeling profiteert ervan)

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersingel 367, 3822 BV Amersfoort
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BESTUUR:
voorzitter (1):
Heijmen Ceelen *)
PA1HC
Holkerweg 62
secretaris **):
Ron v.d. Velden *)
PA3HBI
Springerstraat 54
penningmeester:
Tijmen de Jong *)
PA3GRM
Ambachtlaan 57
giro: 3888404
tnv: VERON-A03-Amersfoort
Ambachtlaan 57
activiteiten:
Jan Spierenburg *)
PD0AUQ
Mellemastraat 23
activiteiten:
Hans Verberne
PA3GDQ
Klarinetpad 6
lid:
Kees de Haan *)
PA3ARV
Beethovenlaan 1
lid:
Peter-Paul Hazelzet *) PE1FFB/NL7010 Hooglandseweg 116-118
CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie:
Hans Verberne
PA3GDQ
QSL-manager:
Peter Butselaar
NL 5557
Seringstraat 37
zendcursus N en C:
Jan van Essen
PA0SNE
Zandkamp 91
e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl
morsecursus:
Koos/Hilde Sportel
PA3BJV/EKW A.Schweitzersingel 367
service-bureau:
Hilde Sportel
PA3EKW
immunisatie-funct.:
Koos Sportel
PA3BJV
RTTY-bulletin:
Henk Teubler
PE1IMQ
Molpad 11
NL-vertegenwoordiger: Marcel Zieltjes
NL12023
Drakestein 8
computers:
Antoon Oostveen
PA1OVN
Eikenlaan 38
vaa PI4AMF/NL8600: Hans Verberne
PA3GDQ
depothouder:
Heijmen Ceelen
PA1HC
archief:
Frank van Hamersveld PA3DTX
Van Woustraat 28
*) e-mail adres: call@amsat.org / (1) FAX Heijmen (PA1HC) 033-2470855
**) per ingaande 1 december: Sloothaak 79, 3763 ZB Soest.
KOPIJ VOOR 't GERUIS - Aanbieders van artikelen en
schema's worden uitdrukkelijk gewezen op de bepalingen van
de auteurswet. Overname van artikelen is alleen toegestaan met
bronvermelding. Artikelen met (C) moet men toestemming
vragen aan de auteur of uitgever.
RTTY-BULLETIN - Iedere dinsdagavond om 20.30 uur
verzorgen Jan (PD0RDQ) en Henk (PE1IMQ) een RTTYbulletin. Frequentie 145.7875 MHz, in phone op 430.050 MHz.
GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze
afdeling bezit een 2 m transceiver (Kenwood TS700); antennes
voor HF, VHF en UHF; coax met amphenol en N-connectoren;
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Nijkerk
033-2459082
Amersfoort
Hoogland 033-4802994
Hoogland
Amersfoort 033-4728970
Amersfoort 033-4552293
Nijkerk
033-2454697
Amersfoort

3812 XA Amersfoort 033-4652067
3828 GE Hoogland 033-4331683
3822 BV Amersfoort 033-4551992
3817 WS Amersfoort 033-4632296
3813 RB Amersfoort 033-4806840
3828 BZ Hoogland 033-4801633
3817 PG Amersfoort

4 rotoren met stuurkabel; een aggregaat; en een mobiele
antennemast. Deze spullen kunnen door de leden worden
geleend bij onze depothouder Heijmen Ceelen (PA1HC), tel.
033-2459082. Uiteraard kan dit niet ten tijde van
afdelingsactiviteiten. LET OP: Bij reservering borgsom betalen,
annuleringskosten kunnen in rekening gebracht worden en
schade is voor rekening van de gebruiker.
GEBRUIK VAN AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één
contest of andere activiteit de club-call gebruiken, dan kunt u
dit aanvragen bij Hans Verberne (PA3GDQ), tel.: 033-4552293.
QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?
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VERENIGINGSAVOND

DECEMBER - kerst
De laatste verenigingsavond van dit jaar is op vrijdag 8 december en zal in het
teken van het kerstgebeuren staan. Jaarlijks terugkerend onderwerp is o.a.:
verkiezing amateur van het jaar. Wat verder op het programma staat is nog een
verrassing. Gezien het karakter van deze verenigingsavond nodigen wij u uit om
ook uw echtgeno(o)t(e) of vriend(in) mee te nemen.
Het adres is: Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

JANUARI - nieuwjaarsreceptie + behandeling ingekomen VR-voorstellen
Vrijdag 12 januari is er een nieuwjaarsreceptie en behandeling van ingekomen
afdelings VR-voorstellen.

VOORUITBLIK NAAR DE
HUISHOUDELIJKE VERGADERING

OP 9 MAART 2001
Waarom nu al een vooruitblik zult u vragen. Welnu daar is een goede reden voor.
Het bestuur van de afdeling heeft dringend behoefte aan nieuwe leden. Er zijn in
2001 maar liefst 4 bestuursleden die aftreden. Het zijn allemaal al reeds lang
zittende bestuursleden (allen 10 jaar of meer). Bovendien heeft uw voorzitter
plannen om in 2001 en 2002 langdurig afwezig te zijn (het Zwitserlevengevoel
bevredigen).
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De aftredende bestuursleden zijn:
Heijmen (PA1HC) voorzitter
Jan
(PD0AUQ) bestuurslid
Hans
(PA3GDQ) bestuurslid
Kees
(PA3ARV) bestuurslid
De kern van het bestuur, n.l. Ron (PA3HBI) secretaris, Tijmen (PA3GRM)
penningmeester en Peter-Paul (PE1FFB) bestuurslid blijven in functie. Maar ook
een gezonde afdeling kan niet goed functioneren zonder volledig bestuur. U ziet
dat er zwaar behoefte is aan versterking.
Ga eens bij uzelf te rade of u ook eens in een bestuursfunctie iets kunt doen voor
uw afdeling. Ik kan u verzekeren dat het heel bevredigend is om in een bestuur mee
te denken en soms te helpen om iets te organiseren. Het is beslist een verdieping
van de hobby.
Uiteraard zal het bestuur proberen een aantal mensen te interesseren maar voelt u
zich vrij om uzelf aan te melden. Aanmelden kan tot aan het begin van de
huishoudelijke vergadering op 9 maart 2001. Volgens het afdelingsreglement van
de VERON moet de voorzitter in functie worden gekozen. De overige
bestuursfuncties worden verdeeld.

VOORSTELLEN
VOOR DE
62e VERENIGINGSRAAD 2001
De voorstellen voor de Verenigingsraad 2001 moeten uiterlijk 27 januari 2001 bij
het Centraal Bureau binnen zijn. Heeft u voorstellen voor deze VR dan kunt u deze
schriftelijk (liefst voor 1 januari) bij de afdelingssecretaris inleveren.

VAM

De VAM - avonden op maandag worden ook in 2001 voortgezet. Deze avonden
hebben het karakter van een soos. Er is op die avond ook uitzending van PI4AA en
verder wordt er veel gepraat, ook over de hobby. Om op deze avonden ook eens
iets te bouwen is niet geschikt bevonden. De ruimte is beperkt en de drukke
conversatie stoort de knutselaars.
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Bovendien is ons gebleken dat de beperkte ruimte het roken in de kleine zaal niet
meer toelaat. Er zijn mensen die daar echt last van hebben. Daarom is dan ook
besloten om op de soosavond niet meer te roken. Dat lijkt een impopulaire
maatregel maar het blijkt in de praktijk reuze mee te vallen. Er mag alleen gerookt
worden op de gang. Daar kunnen de rokers zich even terugtrekken en desnoods een
boom opzetten met geestverwanten.
Vanaf maandag 8 januari willen wij u in de gelegenheid stellen om na de
uitzendingen van radio AA verbindingen te maken met de zenders van radio AA.
Verder is Gert (PD0RSX) bereidt gevonden om zich met de organisatie van de
VAM-avonden bezig te houden. Hij doet dit samen met Gerald (PE1PBU). Gerald
is echter wegens druk QRL en taken bij de scouting minder aanwezig.
Verder vragen wij de bezoekers van de VAM om te helpen met het schoon houden
(maken) van de ruimte, zodat Gert na afloop niet alles in z'n eentje hoeft op te
ruimen. We zijn allemaal welopgevoede, nette mensen dus dat is niet teveel
gevraagd.

VAD

Een nieuwe term in het vocabulaire van onze afdeling. VAD staat voor VERON
Afdeling Amersfoort Dinsdag-zelfbouw/knutselavond. Weinig origineel maar wel
duidelijk denken we. Wat is de bedoeling?
In overleg met de crew van PI4AA is besloten om het knutselen in
verenigingsverband weer eens een plaats te geven. Er zijn een paar leuke
initiatieven. Als mogelijkheden noemen wij:
- een nieuw ontwikkelde 80 m peilontvanger (initiatief van PA0KEL en PA3EPX);
- een geheel nieuwe 2 m peilontvanger volgens het principe van PA0SSB;
- een goede frequentieteller (tot 1,3 GHz);
- diverse audio - apparatuur voor PI4AA;
- een 23 cm breedband FM- project voor PI4AA.
En natuurlijk wat zich verder maar aandient. We kunnen bijvoorbeeld ook heel
voordelig een aantal pakketten van de bekende spijkerradio (van PA0KLS)
samenstellen. Iets voor onze luisteramateurs? Verder zijn ook uw eigen
knutselprojecten hartelijk welkom. U kunt verzekerd zijn van deskundige (en
kritische) begeleiding en zo nodig meetapparatuur. Wellicht is dit de kans om eens
een paar onafgebouwde projecten van het schap te halen.
De eerste avond is 9 januari om 20.00 uur. We moeten hier echter wel nadrukkelijk
stellen dat de VAD geen verlengde soosavond is. Er moet geknutseld worden dus
is enige rust in de tent geboden.
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EXAMENS RADIOZENDAMATEURS

De schriftelijke examens voor C en N vergunningen worden op woensdag 11 april
2001 afgenomen.
Medio mei worden de examens Opnemen en Seinen van morsetekens 12 woorden
per minuut afgenomen.
U dient zich telefonisch aan te melden in de periode van 7 november 2000 tot en
met 19 januari 2001.
Het examengeld bedraagt ƒ 91,- per examen (incl BTW). Als u heeft betaald
worden de examenbescheiden aan u toegezonden.
Nadere informatie en aanmelden bij: Call Center (050) 587 74 44.

VOORTGANG WERKGROEP INSTROOM JEUGD (WIJ)

De Werkgroep Instroom Jeugd van het HB van de VERON maakt langzaam
vorderingen. Inmiddels is de Power Point presentatie klaar. De presentatie bestaat
uit 39 sheets (totaal), verdeelt in 10 groepen die een aantal facetten van het
radioamateurisme beschrijven, namelijk:
groep 1:
Bevrediging van nieuwsgierigheid
groep 2:
Gewoon lekker bezig zijn
groep 3:
Sociaal bezig zijn
groep 4:
Uitdagingen
groep 5:
Verzamelen
groep 6:
De organisatie
groep 7:
Spelregels
groep 8:
De luisteramateur
groep 9:
De radiozendamateur
groep 10: De historie
We zijn nog op zoek naar een aantal digitale foto's om op de sheets te verwerken.
Afhankelijk van de doelgroep (het publiek waarvoor men de presentatie houdt) kan
de presentator een keuze maken uit de groepen. Met de sheets kan de presentator
een verhaal vertellen met als rode draad waarom de radiohobby leuk is. Het heeft
ons inziens geen zin om aan een jeugdig publiek een opsomming te geven van de
vele technische mogelijkheden (en moeilijkheden). Men moet trachten met een
interessant verhaal van maximaal 25 minuten een beeld te schetsen van de wereld
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van het radioamateurisme om zo de nieuwsgierigheid te prikkelen. Dit vereist van
de presentator een goed inschattingsvermogen van zijn doelgroep. De doelgroep
kan variëren van niet technisch geschoolde middelbare scholieren tot studenten aan
technisch scholen.
Om het WIJ project te starten is het volgende plan gemaakt:
- Een bijeenkomst met de cursusleiders van de VERON afdelingen. Hier wordt
de presentatie getoond en met hulp van een gastdocent van de Amsterdam
Universiteit wordt de wijze van presenteren besproken.
- De presentatie wordt voorzien van een syllabus ter ondersteuning van de
presentator.
- Via de afdelingen worden presentatoren en geschikte scholen gezocht om de
presentatie uit te voeren.
- Er worden een aantal pilots uitgevoerd waarna een evaluatie plaats vindt.
- De presentatie wordt vervolgens VERON-breed verspreid over de afdelingen.
- De werkgroep evalueert regelmatig het gebruik van de presentatie en maakt zo
nodig verbeteringen en aanvullingen.
Het is van belang dat wij ons realiseren dat hier sprake is van een voortgaand
proces waarin wij als vereniging proberen om jonge mensen te informeren over
onze hobby en trachten hen daarvoor te interesseren.
Wij vragen de medewerking van de afdelingsbesturen om in hun regio te kijken
naar geschikte presentatoren en scholen om van start te kunnen gaan. Opgave aan
de Werkgroep Instroom Jeugd: p/a H. Ceelen (PA1HC), e-mailadres:
pa1hc@amsat.org, tel: 033-2459082.

MORSE EXAMENS

Tijdens de laatste vergadering van de IARU Regio 1 (medio 1999-Lillehammer)
was de overgrote meerderheid van de leden-verenigingen van mening dat
morse-examens voor toegang tot de HF-banden voor de amateurdienst
gehandhaafd zouden dienen te blijven. Dit ondanks het feit dat overheidsdiensten,
krijgsmacht, scheepvaart en luchtvaart geen morsecommunicatie meer gebruiken,
omdat andere technieken de betreffende taken hebben overgenomen.
Kort na Lillehammer werd bekend dat de ARRL in de VS bereikt had dat het
aantal machtigingsklassen tot drie gereduceerd werd en dat de examensnelheid
teruggebracht is tot 5 wpm.
Daarna kwam in Europa onder IARU-leden vrij snel een beweging op gang om ook
hier de examensnelheid te verlagen. De Radio Regulations van de ITU (art. 25)
schrijven namelijk geen maximum snelheid voor. Geen enkel land is tot op heden
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overgegaan tot afschaffen van morse-examens voor radiozendamateurs, omdat
daarmee de thans nog geldende regels van de ITU overtreden zouden worden.
Tijdens de onlangs gehouden World Radio Conference van de ITU (Istanbul 2000)
is besloten om de ITU-regels voor radiozendamateurs hoog op de agenda te
plaatsen van de WRC, die in 2003 plaats vindt. Dat zou kunnen leiden tot
afschaffing van de morse-eis, maar dat is nog niet zeker.
De VR van de VERON heeft begin 2000 goedgekeurd dat een beleid kan worden
ingezet om ook voor Nederland te gaan werken aan verlaging van de
examensnelheid. Dat is de enige realistische optie die binnen het raamwerk van de
ITU momenteel mogelijk is.
In het Amateur Overleg van oktober 2000 is bevestigd dat de RDR binnen de
CEPT aan het werk is om de examensnelheid naar 5 wpm te verlagen. Ook is
inmiddels heel duidelijk geworden dat voor wat betreft handhaving van de morseexamens ook in andere CEPT-landen gewacht wordt op de uitkomst van de WRC
in 2003.
Intussen is binnen de IARU het tij aan het keren. De vergadering van Region 3
(Azië/Oceanië) heeft zeer onlangs besloten tot een aanbeveling om de morse-eis af
te schaffen in de WRC van 2003 en als interim maatregel de examensnelheid te
verlagen naar 5 wpm. Opvallend was dat de ARRL, die ook in deze vergadering
stemrecht had (vanwege het Amerikaans grondgebied in Oceanië), tegen het
afschaffen van de morse-examens stemde.
De eerstvolgende belangrijke bijeenkomst van IARU-leden is de vergadering van
Region 2 (Amerikaans continent) die in 2001 plaats vindt. Daar moet blijken of
ook die Region "om" gaat. Dan volgt in 2002 de vergadering van Region 1 (Europa
en Afrika). Als ook daar een meerderheid voor afschaffing van de morse-examens
te vinden is, zal een dergelijk voorstel zonder veel moeite door de WRC in 2003
overgenomen worden.
Tot dusver de officiële marsroute.
Weinig realistisch was in dit geheel de houding van onze zustervereniging VRZA.
Daar is een actie op touw gezet om nu al in Nederland de morse-examens te gaan
afschaffen. Later probeerde men zelfs (met een artikel in CQ-PA) - kennelijk op
grond van onjuiste/onvolledige informatie - het bestuur van IARU Region 1 te
beschadigen door het opblazen van een misverstand met de voorzitter van de
RSGB. Een en ander is inmiddels door een HB-delegatie in een gesprek met de
VRZA aan de orde gesteld.
Verder is gebleken dat acties rond morse-examens in onze gelederen minder
supporters lijken te hebben dan actievoerders willen doen geloven. Bij een via
Electron aangekondigde uiteenzetting van onze IARU-liason-officer over dit
onderwerp, tijdens de jongste DvdA in Apeldoorn, kwamen slechts ca. 20
geïnteresseerden opdagen, die in het merendeel al een A-vergunning bleken te
hebben.
RTTY-BULLETIN - elke dinsdag - 20.30 uur - 145.7875 MHz
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IARU

Uiteraard zijn er naast de ITU-regels veel meer onderwerpen waarmee de IARU
zich in het belang van het zendamateurisme bezig moet houden. Steeds
belangrijker wordt de laatste jaren het bewaken van de amateurbanden tegen
andere gegadigden uit de commerciële hoek. Dat geldt met name voor de
amateurbanden boven 144 MHz. De IARU-waarnemers moeten hiervoor een
groeiend aantal internationale werkvergaderingen in de gaten houden.
IARU-afgevaardigden nemen daarom ook deel aan een aantal subwerkgroepen in
ITU- en CEPT-verband. Vooral het budget voor reis- en verblijfskosten van de
IARU dient om deze reden steeds verder verhoogd te worden. Daartegenover staat
dat het aantal radiozendamateurs in de wereld - zeker in West-Europa - een lichte
daling vertoont. Vanuit deze achtergrond is voor Regio 1 in Lillehammer een
ingrijpende bezuinigingsoperatie gestart, teneinde forse verhoging van de
IARU-contributie te voorkomen. De operatie lijkt succesvol te verlopen. Het
afschaffen van verzending van gedrukte stukken en complete overschakeling op
e-mail is een zeer belangrijke component in het pakket aan bezuinigingen.

ANTENNEPLAATSING

De problemen met plaatsing van antennes door GSM-operators hebben er toe geleid dat door de rijksoverheid een Nationaal Antenne Beleid wordt geformuleerd.
Aangezien de VERON aan DGTP heeft verzocht hierbij betrokken te worden is dit
beleid onderwerp geweest op het laatste AO, waarover u in Electron heeft kunnen
lezen. Toegezegd werd dat de verenigingen op de concept-beleidsnota zouden
kunnen reageren. Dit is inmiddels het geval geweest, maar dat moest wel binnen
een paar dagen.
Met het aangekondigde beleid wordt niet beoogd de positie van particuliere
antennegebruikers te verslechteren, maar de VERON is daar niet geheel gerust op,
en heeft dit in een reactie laten blijken. Het gaat hier eigenlijk om 3 aspecten,
namelijk:
1 Van belang is dat antennes tot 5 meter hoogte, inclusief de mast vergunningvrij
blijven zonder dat de gemeente hiermee weer bemoeienis krijgt door
bijvoorbeeld welstandtoetsing. De conceptnota was hierover niet duidelijk en
spreekt bijvoorbeeld over het "visueel inpasbaar" zijn. De discussie is het
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gevolg van een uitspraak van rechtbank Haarlem in een zaak tussen de
gemeente Haarlemmermeer en de GSM-operators.
2 Ook bestaat het gevaar dat horizontale antennes, zoals yagi's, die tot nu toe
vergunningvrij zijn en vrij van welstandtoetsing, in de toekomst weer aan
welstandtoetsing worden onderworpen.
3 Om maatschappelijke onrust over het stralingsgevaar te dempen, wordt tevens
gedacht aan een milieumeldingsplicht bij de gemeente. Dit kan bezwarend zijn
voor zendamateurs, die met wisselende apparatuur, vermogens en antennes
werken. De VERON heeft gevraagd een uitzondering voor zendamateurs te
maken, gelet op het experimentele karakter van de Amateurdienst.
Tevens heeft de VERON verzocht om in de ontwerpfase bij de nieuwe wetgeving
betrokken te worden.

PUBLIC RELATIONS

In de laatste jaren is binnen de PR-commissie de onderlinge samenwerking tussen
Electron, PI4AA en Website ingrijpend verbeterd. Momenteel wordt hard
gewerkt aan het intensiveren van de informatieverschaffing vanuit de afdelingen
inzake wetenswaardigheden, in het bijzonder ten behoeve van de uitzendingen van
PI4AA.
De redactie van PI4AA roept de afdelingen op om via e-mail, telefoon of post
informatie door te geven (voor adres zie Electron) Er kan eventueel telefonisch
een interview voor PI4AA worden gemaakt. De uitzendingen van PI4AA trekken
weer een groeiend aantal luisteraars en inmelders. Via de Website zijn de
uitzendingen van PI4AA nu eveneens in "Real Audio" te beluisteren, maar dat kost
dan wel een kwartier "downloaden".
Het aantal "hits" op de VERON Website is nog steeds groeiende, momenteel
maandelijks zo'n 20.000 bezoekers naar de VERON-pagina's! Het aantal
commissies en afdelingen dat in eigen beheer informatie kan "uploaden" is
eveneens groeiende. Er wordt nu gewerkt om een sectie op te zetten die alleen voor
de VERON-leden toegankelijk is.
De aandacht wordt er nog eens op gevestigd dat juist op afdelingen en individuele
leden de taak rust om nieuwe mensen enthousiast te maken voor de radiohobby.
Daarvoor kan bij het Centraal Bureau ondersteunend schriftelijk
informatiemateriaal worden besteld (brochures en folders).
laatste nieuws: http://www.veron.nl/afdeling/amersfoort
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RICHTLIJNEN T.A.V.
COMMERCIËLE INFORMATIE
OP VERON WEBPAGINA'S
We hebben gezien dat er soms advertenties op de Webpagina's staan. Daaraan zijn
grote risico's verbonden. We werken onder de VERON vlag, dus de VERON wordt
er op aangesproken!! Om allerlei problemen te verkomen verzoeken wij om de
advertenties te vermijden. Natuurlijk bent u bekend met het feit dat VERON ook
"provider" service biedt. U zou kunnen overwegen, zoals meerdere afdelingen
reeds hebben gedaan om de VERON-site naar de VERON-computers te verhuizen.
U laat dan uw persoonlijke pagina"s bij uw huidige provider staan. Meer
informatie is te verkrijgen bij de Webmaster van de VERON.
Wat te doen:
- Opname van links en boodschappen van niet-commerciële instellingen, die van
belang zijn voor het radioamateurisme. OK, maar bekijk het altijd zelf eerst
goed.
- Opname van links naar bedrijven, die interessant zijn voor het
radioamateurisme. Stand-alone reclame voor die bedrijven. NIET OK!!
- Aanbevelingen voor Netscape of Microsoft produkten. Niet Doen!! Alleen in
uitzonderingsgevallen, als er "browser" problemen ontstaan.
- Prive-commerciële activiteiten van leden. NIET OK op de VERON
afdelingspagina's!!
- Banners = (meestal door de provider aangestuurde) wisselende
reclameboodschappen. NIET OK !! Er komen soms boodschappen mee,
waarmee wij ons absoluut niet willen associëren.

The comments about the award go here. Simply
delete this text and type in your own.

AMERSFOORTS MILLENNIUM
MONUMENTEN AWARD
2001

Vindt u het ook zo stil op de frequenties? Twee amateurs uit onze afdeling, Henk
(PE1IMQ) en Jan (PD0RDQ) hebben het initiatief genomen te pogen deze stilte te
doorbreken door een award uit te geven. Ruim 25 stations in regio 03 gaan dit
award actief maken in de periode 1 december 2000 tot en met 31 augustus 2001.
Gedurende die tijd worden tijdens verbindingen cijfer/teken-combinaties
weggegeven. Het cijfer bepaalt de plaats van het teken (dit kan een letter, cijfer,
spatie of leesteken zijn) in de te vormen zin die 21 tekens lang is. Van de
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genoemde groep stations maken 5 zogenaamde "Jokerstations" deel uit, waarvan
niemand van te voren weet wie dat zijn, zodat u zelf op zoek moet gaan naar deze
stations. Zij zijn regelmatig in de lucht en geven aan u ?-tekens weg die u kunt
gebruiken, als u uw oplossing kompleet wilt maken, zodat u toch voor het award in
aanmerking kunt komen. De uitzendingen kennen geen band- of modebeperkingen,
zodat ook repeaterverbindingen zijn toegestaan. Wilt u in het bezit komen van dit
award, stuurt u uw oplossing, samen met het uittreksel van uw logboek, per post
aan de awardmanager. Vergeet niet de adressering duidelijk te vermelden!
Radiozendamateurs vermelden in hun log: datum, lokale tijd, rst, frequentie-band
(bijv. 70 cm, 2 m, 6 m, 40 m, enz. en de suffix van de repeater als de verbinding op
deze wijze tot stand komt), alsmede de roepletters en de (voor-)namen van de
gewerkte amateurs. Maakt u een verbinding anders dan in phone (bijv. rtty), dan
geeft u dit duidelijk aan. U vermeldt tevens de aan u weggegeven cijfer/tekencombinatie (bijv. 16-Z, 6-spatie of 12-,). In de samen te stellen zin geeft u spaties
weer met: X.
Luisteramateurs loggen zoals gebruikelijk 2 stations met: datum, lokale tijd, rst,
frequentie-band (bijv. 70 cm, 2 m, 6 m, 40 m, enz. en de suffix van de repeater als
de verbinding hier wordt gehoord), alsmede de roepletters en de (voor-)namen van
de gehoorde amateurs. U vermeldt tevens beide gehoorde cijfer/teken-combinaties
(bijv. 16-Z / 8-Q of 3-, / 23- spatie). In de samen te stellen zin geeft u spaties weer
met: X. De activiteiten rond het award eindigen op 31 augustus 2001, zodat pas na
deze datum de ontvangen oplossingen en logs op juistheid kunnen worden
gecontroleerd. Amateurs wonend buiten de regio krijgen het award per post
thuisgestuurd. Niet VERON-leden kunnen het afhalen op het adres van de awardmanager na telefonische afspraak. VERON-leden worden in de gelegenheid gesteld
dit te doen op de verenigingsavonden, VAM of VAD. De aan het award verbonden
kosten zijn ƒ10,-. De wijze van betaling zal in het komend voorjaar worden
gepubliceerd in "Electron", in het wekelijkse RTTY-bulletin van PI4AMF en in
de BBS van PI8UTR, directory: AMMA2001. Het adres van de award-manager
is: Henk Teubler (PE1IMQ), Molpad 11, 3817 WS Amersfoort, tel. 033-4632296
(e-mail: haot@wish.net).

MEDEDELINGEN

QSL-BUREAU - Uw QSL-post kunt u op de afdelingsavonden (tweede vrijdag van
de maand) bij onze QSL-manager Peter Butselaar (NL5557) inleveren. Heeft u een
nieuwe call laat het uw QSL-manager en het Centraal Bureau van de VERON
Arnhem weten. U kunt kijken of er QSL-kaarten voor u zijn op:
http://members.tripod.lycos.nl/nl5557/home.htm.
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E-MAIL - Wilt u via dit medium op de hoogte worden gehouden van onze
afdelingsactiviteiten of ons afdelingsblad digitaal ontvangen, geef dan uw e-mail
adres via PI4AMF@amsat.org door aan onze secretaris.
NIEUW ADRES SECRETARIAAT - Het adres wordt ingaande 1 december 2000:
VERON-A03-Amersfoort, p.a. Ron van de Velden, Sloothaak 79, 3763 ZB Soest.

AGENDA

Het onderstaande jaarprogramma voor 2001 is voorlopig en kan dus nog
wijzigingen ondergaan.
12 januari

2001 :

nieuwjaarsbijeenkomst met onderling QSO +
behandeling afdelings VR-voorstellen
9 februari
2001 : lezing
februari
2001 : PACC (bij voldoende belangstelling)
9 maart
2001 : huishoudelijke vergadering met o.a
bestuursverkiezing en behandeling VR-voorstellen
6 april
2001 : lezing of demonstratie
11 mei
2001 : verkoping van courante artikelen
8 juni
2001 : lezing
juni
2001 : velddag (bij voldoende deelname)
juni
2001 : excursie naar Friedrichshafen (bij voldoende deelname)
juli
2001 : geen bijeenkomst
augustus
2001 : geen bijeenkomst
14 september 2001 : vakantie - video's en QSO
september 2001 : excursie naar Weinheim (bij voldoende deelname)
12 oktober
2001 : lezing
9 november 2001 : verkoping van courante artikelen
14 december 2001 : bijeenkomst in Kerstsfeer
Voor PACC, velddag, excursies naar Weinheim en Friedrichshafen geldt dat er
voldoende deelname moet zijn om een en ander te organiseren. Opgave aan het
bestuur.
Verder is er iedere maandagavond bijeenkomst in de soos bij PI4AA in Leusden.
Daarnaast wordt vanaf 9 januari 2001 op de dinsdagavond een bouwavond
gehouden op de locatie van PI4AA in Leusden. Wat het onderscheidt is tussen de
twee avonden leest u op pagina 4 en 5.
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VAM/VAD-route

