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OPLAGE 325 STUKS   VERSCHIJNT 10 X PER JAAR

   Redaktie:
   Hans Moorhoff, PAoHML, Lindenlaan 4, 3831 XP Leusden.
   Telefoon 033-41790 en
   Jan van Essen, PAoSNE, Van Marnixlaan 80, Amersfoort.
   Druk: Arthur Dekkers, Brugveenseweg 37, Voorthuizen.

=============================================================

BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Op 18 januari a.s. wordt o.a. weer onze jaarlijkse huis-
houdelijke vergadering gehouden. Op deze vergadering zal 
weer een Afdelingsbestuur moeten worden gekozen. Wij willen 
U er op wijzen dat de voorzitter, Herman Scheper, PAoBAB, 
de penningmeester, Wim Romijn, PAoARA, de secretaris, Hans
Moorhoff, PAoHML en Jules Kannemans, PEoJKA (o.a. cursus-
coördinator)zich NIET meer beschikbaar stellen voor een
nieuwe termijn. Voor deze functies worden derhalve zeer
dringend nieuwe candidaten gevraagd. De overige huidige
bestuursleden, t.w. Jan Over, PEoJHO (QSL-manager), 
Jan Tuithof, NL 4405 (Verkoopbureau) en John Piek, PAoETE
stellen zich wél herkiesbaar. Wie o wie?!? Opgave graag zo
spoedig mogelijk.
Voor de goede orde nog het volgende: Een afdelingsbestuur
dient te bestaan uit een oneven aantal leden, en bovendien
moet minimaal 2/3 deel in het bezit zijn van een A, B, of
C-licentie.

=============================================================
=     VOLGENDE BIJEENKOMST OP VRIJDAGAVOND 21 DECEMBER      =
=     AANVANG 20.00 UUR.                                    =
=     Spreker op deze avond zal zijn Arnold Klein,          =
=     PAoAAK.                                               =
=     Hij zal spreken over optisch- kristal- en             =
=     computergestuurde scanners.                           =
=============================================================
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TERUGBLIK

De vorige bijeenkomst op 16 november was misschien wel de 
meest geslaagde sinds jaren. De zaal zat tjokvol en er waren
zelfs niet genoeg stoelen. De sprekers Juul Geleick, PEoGJG
en Frans de Feber, PA2RNI wisten op een meeslepende manier 
de toeschouwers te boeien. Het was een zeer interessante
happening rond het wel en wee van Radio Veronica en Radio
Noordzee. Er werd een film en dia's vertoond, e.e.a. onder-
steund met radiofragmenten van de zenders, waaronder zeer
dramatische stukken, zoals de uitzending van Veronica vlak
voor de stranding, en de uitzending van Noordzee, toen er 
een bomaanslag was gepleegd op het schip. (concurrentienijd?)
Het werd ons duidelijk gemaakt dat het oplossen van laag-
frequent inpraten op zo'n schuit een groot probleem is met
zulke enorme HF velden. Het is helaas onmogelijk om de hele
avond in dit korte bestek te beschrijven, de leden die er
waren kunnen dat beamen, die er niet waren hebben in ieder
geval heel wat gemist. Juul en Frans, het was grandioos!

OPBRENGST VERKOPING

Op onze vorige vergadering was er weer wat overtollig
materiaal verkocht ten bate van de afdelingskas. 
De opbrengst was f 41,50

OP TWEE METER

Op zaterdagavond 15 december is er weer een vossejacht. 
Start om 20.00 bij het Belgisch Monument aan de Belgenlaan 
in Amersfoort. Vooraf is weer een kruispeiling, dus de 
mensen moeten wel kompas en liniaal meenemen.
(Hopelijk arriveert de convo op tijd bij onze leden!)
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VERSLAG VOSSEJACHT 3 NOVEMBER 1972

(Die vanwege JOTA en AMRATO veertien dagen was uitgesteld)

Deze keer waren voor de jacht ondergetekende en Andries,
PDoDCH verantwoordelijk. Wij hebben Rob, PAoKEL niet in onze
plannen betrokken, zodat hij ook eens kon meejagen. We wilden
deze jacht eens wat moeilijker maken dan eerdere jachten.
Niet dat deze niet leuk waren, maar soms stonden de jagers 
al na een kwartier voor de neus van de vos. De "vos" stond 
in de omgeving van Leusden. Maar na tien minuten begon die
vos zich ineens te verplaatsen zodat de oplettende jager zich
kon verbazen over de vreemde fading die ineens op het signaal
zat... Daar de "vos" .een rondtrekkende beweging maakte
werden de jagers mooi verspreid over de omgeving. Na een half
uur, toen de "vos" Amersfoort al weer naderde werd de zender
uitgeschakeld, waarna ondergetekende met de echte vos in de
lucht kwam.
Deze vos zat in een hokje aan een pakhuis, in een doodlopend
straatje bij het Julianaplein in Amersfoort, met allerlei
gebouwen in de omgeving wat het peilen nog extra bemoeilijk-
te. Daar de antenne om begrijpelijke redenen binnen stond 
was de vos niet overal even hard te horen. Uit de verhalen 
te horen gaf dit bij het omschakelen wel wat verwarring,
omdat sommigen dachten dat de zender het begeven had. 
Dat de jacht inderdaad moeilijk was blijkt uit het feit 
dat van de 14 deelnemers er maar 8 ook werkelijk de vos
gevonden hebben, waarvan één fietsmobiel (in de regen!)
Achteraf was de prijsuitreiking in gebouw "Ons Nest" aan 
de Koppelweg 62 in Amersfoort. De uitslag is als volgt:
PE1AGW  0 strafpunten   PAoKEL  6 strafpunten 
PDoDNC 17     ,,        PDoCBA 23     ,,
PDoHGQ 27     ,,        PDoDDR 40     ,,       (fiets)
PE1BZO 52     ,,        PDoGLB 97     ,,

                               John Piek, PAoETE.

UITSLAG VOSSEJACHT 17-11-79
1. PAoETE  0 strafpunten     5. PE1CLP 29 strafpunten
1. PE1AGW  0     ,,          6. PDoDNC 33     ,,
2. PDoHGQ  4     ,,          7. PDoHKT 49     ,,
3. PE1BZO 21     ,,          8. PDoABG 54     ,,
4. PE1CJV 22     ,,    

                               Rob, PAoKEL.

- 3 -



===========
H A M  A D S
===========
(niet-commerciële advertenties,
gratis, alleen voor leden )

RELAISZENDER  PI3APD

Via de algemeen secretaris van de VERON werd bericht ont-
vangen dat er een aanvraag is gedaan voor het in werking
stellen van de relaiszender PI3APD op kanaal R05 (in 
145.125, uit 145.725 MHz). Uitgestraald vermogen maximaal 
10 Watt ERP. Antenne: rondstraler, verticaal gepolariseerd.
Lokatie: Juliana Ziekenhuis, Koning Lodewijklaan 401,
Apeldoorn. Antennehoogte ca. 40 meter.
Indien iemand meent hier iets op tegen te hebben dan wordt
hij verzocht daar per omgaande mededeling van te doen bij 
de afdelingssecretaris.

CONTRIBUTIE  1980

Alle leden ontvangen rond deze tijd een accept-girokaart voor
de betaling van de contributie voor het volgend jaar. Wilt u
voor de betaling UITSLUITEND van deze kaart gebruik maken, in
verband met de verwerking. Indien U onverhoopt begin januari
nog niets heeft ontvangen wilt u dan a.u.b. contact opnemen
met het Centraal Bureau in Arnhem, telefoon 085-426760. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

TE KOOP:

  80 meter direkte conversieontvanger. Prijs f 75,—
  Voeding 1½  Ampère, 13 Volt. Prijs f 50,-
  Accu-keyer (volautomatische seinsleutel met autospace) 
  met netvoeding, zonder paddle. Prijs f 100,- 

P.J. Piek, PAoETE, Gaweinplaats 42, Amersfoort. 
Telefoon 033-724752.

HET BESTUUR WENST U ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR!
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