


4e JAARGANG NUMMER 10 DECEMBER 1980
OPLAGE 370 STUKS VERSCHIJNT 10 X PER JAAR

Redaktie:
Jan van Essen, PAoSNE,
Van Marnixlaan 80, 3818 VD Amersfoort
Druk:
Arthur Dekkers, Brugveenseweg 37, Voorthuizen.

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

VERENIGINGSAVOND

De verenigingsavond wordt gehouden op
19 december, 20 uur en zoals gebruikelijk in
"de Eemgaarde", Dorresteinseweg 49 te Amersfoort. 
Deze keer is er geen spreker en maken we er dus 
een praatavond van.

Op zaterdagavond 20 december gaan we weer 
vossejagen. Start om 20 uur bij het 
"Belgisch Monument" aan de Belgenlaan. 
Vos zijn PDoDBD en PA3AGW.
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   November is normaal dé maand voor de

2 meter DX-ers. Ieder jaar hebben we dan, 

op de scheiding tussen herfst en winter 

een week van enorm goede condities. Maar 

dit jaar schijnt de natuur knap van slag. 

Stevige herfststormen afgewisseld met 

winterse sneeuwbuien. En condities om 

te huilen.

   De eerste veertien dagen van November 

kunnen we zelfs gerust vergeten. Ook tijdens 

de VRZA WAP-contest van 15/16 November 

waren de condities matig. Toch wist 

een groepje van drie amateurs, te weten 

PD 0 HQW, PD 0 HYL en ondergetekende, 

onder de call PD 0 HQW op de D-kanalen 

werkend, alle provincies en een redelijk 

puntenaantal bij elkaar te werken. 

Dezelfde zondag was er in Engeland een 

contest en kon in SSB o.a. G 8 MFJ (ZL) 

gewerkt worden.
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   Op 19 November liepen barometer en con-

dities duidelijk op. 's Avonds kon F 0 GCS, 

ofwel PE 1 CIO op DX-peditie, vanuit het 

zeldzame vak YH, gewerkt worden. Dezelfde 

avond werd vanuit zuid-Nederland met Spanje 

(o.a. EA 2 LP in ZD) gewerkt, maar hier 

was niets te horen. Iedereen verwachtte 

toen dat het een paar dagen goed raak zou 

zijn, maar kwam bedrogen uit.

   Op 22 November wist ik nog DL 7 AAM in 

Berlijn (GM) en F 1 CPX (AH) te werken, maar 

daar bleef het bij. Ook de 23ste waren de con-

dities iets boven normaal, en wist Peter, 

PE 1 DSW, met slechts 1 watt (!) SSB 

G 4 CUS (AK), G 8 LBS (AM) en F 1 BBD (BJ) 

te verschalken. PD 0 HNF, Ep, meldde nog 

een zestal Belgen gewerkt te hebben, waar-

onder ON 1 AYL (CK) en ON 1 AKD (BK) en 

verder nog G 8 XEN (AM). PD 0 HQW, Raymond, 

wist niet meer te werken dan DC 9 JC (DL). 

Misschien komt er nog wat in December, 

hoewel, met al die sneeuw... 

   Alle lezers prettige feestdagen en een 

voorspoedig 1981 toegewenst en uiteraard 

weer 73 en GD DX van

                             Dolf (PE 1 AAP)
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===========
H A M  A D S
===========
(niet-commerciële advertenties,
gratis, alleen voor leden )

Te koop: TS-120V + extra: mike + mike MC-50 + 
Kenwood koptelefoon + Kenwood 
low pass filter. Uiterste prijs f 1500,-
Diverse spullen voor 70 cm t.e.a.b. 
te bevragen: PA2JHO, tel.033-15052

Te koop: TR-7200G met D kristallen en 
TR-2200GX.
Te bevragen: PDoHFS, Haydnstr. 81A 
te Amersfoort, tel. 033-751367

NIEUWE CALLS
PA3AYU, Jan van der Bijl, ex PE1BQI 

te Putten,
PE1FFA, Ben de Haard, ex PDoHSU, te Soest,

in het oktobernummer abusievelijk
vermeld met de foutieve call
PE1FFQ.

VOSSENJACHT van NOVEMBER.

Zoals in de vorige convo vermeld werd, was deze keer 
de VOS PE1AEH en PDoDNC.????
Het vraagteken achter de VOS is een niet misplaatst
teken van Uw schrijver.
Dit keer geen mooi jacht weer, alleen regen, regen. 
Om 8 uur zoals gebruikelijk de start van af het
Belgisch Monument.
De piep van de Vos was deze keer anders dan normaal,
maar wie let daarop.
De piep van de Vos werd gepeild in de zelfde richting
als de vorige keer.
Dus een ieder stoof weg in die richting.
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Maar jammer dan, na plm. 15 min. was de Vos uit 
de lucht. Want de eerste auto melde zich al op 
de locatie, dus moest jaap PE1AEH wel stoppen.
En kwam PE1FEK op de frequentie.
Janny deelde jagers mede dat ze gepeild hadden op 
een nep Vos.
Het was de bedoeling dat de jagers een verkeerde
richting namen.
Zodat deze reis Fietser en Auto gelijk in tijd 
bleven. Ja toen kwam de eigenlijke Vos in de lucht.
Auto's in of nabij Hoogland en de Fietser's nog in
Amersfoort.
Nu wees de peiling uit dat de Vos in het Soester-
kwartier moest zitten.
De jacht kon weer beginnen.
Maar het geniep zat hem in de Amsterdamse weg. 
Om de andere afslag rechts af.
(Jagers U denkt toch wel om de verkeersregels.)
Uiteindelijk moest men de Peter van Breemenweg vinden,
om in de buurt van de Vos te komen.
Een dijk van een signaal, bij het Elektriciteits-
station. Aan het eind van een smal blubberig pad 
langs het hek. Een toch wel late vacantieganger, 
in een gecamoufleerde tent.
Daar vond men de Vos Ron + YL.
(Ik zou toch maar een ander jaargetijde nemen Ron Hi)
De uitslag was:

1. PE1AAP 6.PDoDDR
2. PDoGAN 7.PAoETE
3. PAoKEL 8.PDoJTD
4. PDoHMM 9.PDoHFS 
5. PDoHQW

Dat was het dan, tot ziens bij de volgende jacht. 

                        73
                        Henk de Ronde, PAoJMD,

ZENDCURSUS 

Op 8 januari start de nieuwe zendcursus.
Voor inlichtingen kunt U op de komende 
verenigingsavond bij mij terecht,

                        Jan, PAoSNE 
                        tel. 033-13002
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BEDANKT....(1) 

Aan het eind van de cursus CW '80 
moesten wij horen dat Bert PA3AGW 
niet meer met een volgende cursus 
zou gaan starten.
Bert wordt overgeplaatst door zijn QRL. 
Dat vinden wij erg jammer Bert.
Namens de cursisten van de CW-cursus 1980 
willen wij je langs deze weg nogmaals bedanken.
Ik geloof wel dat we kunnen zeggen, CW
dat hebben we geleerd van Bert en goed ook.
Bert je gaat wel een eindje weg, maar misschien 
dat we je met de sleutel nog eens kunnen werken 
daar in Brunssum.
We zeggen: Bert bedankt en tot ziens, horens 
werkens, hopenlijk op HF.
                           cursisten CW 1980

BEDANKT....(2) 

Het is gelukt, leek niet mogelijk, maar is
toch waar.
1980 was voor HFS een gelukkig jaar. 
Hard heb ik er voor moeten leren, 
en ging dan ook vele keren, 
de gang naar het bejaardenhuis, 
maar kon 's avonds thuis
alles echt nog niet begrijpen,
maar had dan weer een week en het begon te rijpen. 
Het is niet makkelijk maar het kan, 
ook ik wordt nu een "oude man". 
U zult begrijpen dat ik joel, 
maar dat is niet wat ik bedoel. 
Hierbij dank ik al die Heren, 
waar ik wat van heb kunnen leren. 
1981 was het plan, Jan-Willem man, 
maar Evert, Ton en Jan ik ben blij dat ik jullie 
nu al bedanken kan.
                         73 de Herman 
                         PDoHFS.
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DE AMATEUR ERECODE door PA2JHO

(vrij vertaald uit ARRL-handbook)

1. De amateur houdt rekening met anderen: Hij 
zendt nooit bewust, zodanig dat hij het 
plezier van anderen verknoeit.

2. De amateur is loyaal: Hij biedt zijn 
loyaliteit, aanmoediging en hulp aan zijn
medeamateurs, zijn plaatselijke afdeling en 
zijn vereniging aan, die zijn belangen
behartigt.

3. De amateur is vooruitstrevend: Hij beheert 
zijn station volgens de stand der techniek. 
Dit is: goed gebouwd en efficiënt. Zijn
operating practice is goed.

4. De amateur is vriendelijk: langzaam en 
geduldig seinend of pratend indien verzocht,
geeft vriendelijk advies en raad aan een
beginneling, houdt rekening met de belangen 
van anderen: dit heet ham-spirit.

5. De amateur is evenwichtig: radio is zijn 
hobby, en laat dit niet "interfereren" met
andere verplichtingen als werkkring, school 
of zijn directe omgeving zoals zijn gezin.

6. De amateur houdt van zijn land: Zijn kennis 
en zijn station staan de belangen van zijn 
land en gemeenschap ter beschikking.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! Copy voor het januarinummer uiterlijk               !
! 3 JANUARI bij PAoSNE, v.Marnixlaan 80               !
! te Amersfoort.                                      !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

=======================================================
=  UW AFDELINGSBESTUUR EN UW REDACTEUR                =
=  WENSEN U EEN VOORSPOEDIG, 1981 !!                  =
=======================================================
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advertentie

Voor al Uw boeken, kaarten, bouwpakket-
ten en ander speciaal amateur kleingrut.
Prijzen volgens laatste prijslijst in
Electron. Artikelen verkrijgbaar op de
maandelijkse afdelingsbijeenkomsten en
bij de beheerder van het depot: Jan
Tuithof, Woestijgerweg 186, Amersfoort.
Telefoon: 033-111201. UITSLUITEND bellen
en afhalen op dinsdag- en donderdag-
avond tussen 20.00 en 21,30 uur.
Aflevering uitsluitend tegen contante
betaling (of gegarandeerde betaal-
kaarten of betaalcheques).

VERON-VERKOOPBUREAU

DEPOT  AFD.  AMERSFOORT






