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    VERENIGINGSAVOND   verslag  

Rob, PAoKEL opende de verenigingsavond met een wel-
kom aan alle aanwezigen, in het bijzonder Joeke v d
Velde en echtgenote. 
De eerste mededeling had betrekking op de hogere
kosten van de verenigingsavonden. De prijs van een
flesje pils moest met een kwartje omhoog. 
De QSL-manager vestigde nog eens de aandacht op de
QSL-kaarten. Een aantal leden haalt de kaarten niet 
af en de kaartenbak blijft vol. 
Aankondiging van de vossejacht op vrijdag 30 novem-
ber. Start 20.00 uur van de Hamsoos. Peter is vos,
het wordt een fietsjacht. 
De Morsekursus begint weer op de 2e donderdag in
januari bij Koos, PA3BJV.

QSL-kaarten, de zin en de onzin ervan, was de lezing
van Joeke, PAoVDV.
Hij begon te vertellen dat een QSL-kaart het visite-
kaartje van de zendamateur is. Daar kan hij/zij veel
van de eigen creativiteit in kwijt. Zijn mening was
dan ook dat een amateur daar echt wat van maken moet.
Zo denkt niet iedereen er over. Sommige amateurs me-
nen dat een kaart zo sober mogelijk moet zijn en al-
leen de strikt noodzakelijke gegevens moet bevatten.
Het gewenste formaat is 9 x 14 cm. Met nadruk 
vroeg Joeke nieuwe kaarten op dit formaat te laten
maken.
Dan de hamvraag: Wat MOET er op?
Allereerst de eigen roepnaam. Daar worden in Neder-
land nog erg veel fouten in gemaakt. Soms wordt de
roepnaam niet duidelijk geschreven, soms zo groot 
op de kaart gezet dat er geen ruimte overblijft voor
andere noodzakelijke gegevens. Vervolgens de naam en
het adres van de afzender. Het vermelden van de QTH-
locator kan aardig zijn voor de ontvanger, maar voor
de QSL-manager is het een overbodig gegeven. Laat 
wel het regionummer er op drukken. Maar al te vaak
wordt dat vergeten.
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Een niet goed ingevulde kaart kan dan niet naar de
afzender worden geretourneerd. Dat wordt dan weer
naar alle kanten een zoekplaatje voor het DQB. 
Dan een aantal aanbevelingen. 
Allereerst de eigen handtekening en dan liefst lees-
baar. Vermelding van apparatuur is misschien wel
aardig, maar maakt de kaart soms erg onduidelijk.
Joeke liet voorbeelden zien van QSL-kaarten die voor
een groot deel bedrukt waren met vermelding van
apparatuur. 
Van belang is het invullen van de datum. Liefst op 
de volgende manier: 
jaar - maand - datum, dus 1984 - 11 - 30. 
De tijd in UTC = GMT. 
(Over het vermelden van deze gegevens is enige tijd
geleden een artikel in Electron verschenen. Wie 
heel nauwkeurig het naadje van de kous wil weten, 
zou dat nog eens op kunnen zoeken. Red.) 
Dan de frequentie, liefst in MHz en de Mode. 
Een niet minder belangrijke opmerking: 

SCHRIJF DUIDELIJK! 
Een QSL-kaart is voor de ontvanger minder waard,
wanneer de daarop ingevulde gegevens niet of nauwe-
lijks te lezen zijn en voor een contest is het rond-
uit vervelend. 
Joeke had heel bijzondere en heel gekke kaarten mee-
gebracht. Dikke van plastic gemaakt, uitgestanst 
in de vorm van het land van herkomst, kaarten met 
de meest vreemde figuren er op en één van ongeveer
een halve meter lang en 25 cm breed. Een kaart van
een zeer fraaie gedeeltelijk ge(ont)klede dame kreeg
nogal wat aandacht. Iemand wilde weten hoe hij die
versierd had, waarbij niet helemaal duidelijk werd of
het over de kaart, de daarop afgebeelde dame of over
alle twee ging. 
Wat kun je er mee doen? 
Kaarten voor certificaten bij elkaar bewaren, mooie
of belangrijke kaarten kunnen bijvoorbeeld in een
doorzichtige map gedaan worden enz. 
Voor rechtstreekse verzending kan gebruik gemaakt
worden van IRC's, Internationale Replay Coupons. 
In het binnenland behoren de kaarten bij de QSL-
manager ingeleverd te worden op regionummer. 

                                  Jan JHU.

3



   
MEDEDELINGEN

Advertentie

4

De verenigingsavond in december wordt gehouden 
21 december in het Van Randwijckhuis. Aanvang 
20.00 uur. 
Behalve de Kerstsfeer op deze avond, zal er wel het
één en ander te doen zijn. 
Om te beginnen de verkoop van allerhande spullen.
Anders deden we dat meestal de eerste verenigings-
avond in januari. Dan zijn er echter zoveel dingen 
te doen, dat het meestal heel erg laat werd. Vandaar
deze wijziging. Afslager zal zijn Fred Fostermans.
Verder zal er nog heel wat te beleven zijn. De uit-
slag van de contest-verkeerd is dan wel bekend en de
daaraan verbonden verrassing wel klaar. Een aantal
andere verrassingen moet nog geheim blijven.

                                      Peter, PE1DSW.



Na een slecht begin van de maand waren er op 13 ok-
tober weer wat mogelijkheden via tropo, met stations
als GW8JLY (YL) en SM7NJH (GQ). Die avond was er 
een contest in de DDR en konden stations als Y25CD
(GM), Y21BD/P (GN), Y22IC/P (GN) en Y21VC/P (HN)
gewerkt worden. 
Op de vijftiende kon er vanuit ons land worden ge-
werkt met G3NJV (XJ), GW6EUT/P (YM) en GW4GSS (YN).
De volgende dag waren verbindingen met bijvoorbeeld
DL2AM (FH), DL9MAT (FH), DF6SM (FI), DF7MC/P (GH) 
en OKlKHI/P (HK) mogelijk. Vanuit het zuiden van 
ons land kon nog EA1CYE (YD) worden gewerkt. 
Op de achttiende was er een aurora-opening die ver-
bindingen met onder meer GM3JIJ (WS), GM4IPD (YR),
LA8OJ (CS), LA6VBA (ES), SM5CBN (HS), SM5CNQ (HS),
SM4GVF (HT) en RQ2GAG (MQ) opleverde. Vervolgens 
was er op 30 oktober weer een tropo-opening en kon-
den F2GL (BH), F1EZQ (CH), DG1MAJ/P (FH), DL1MBV
(FI), DKoAC (FI) en 0E5XFM/5 worden gewerkt.
Verder kon in oktober regelmatig met PA2GFL/mm wor-
den gewerkt, die zeer actief was vanuit de vakken 
BM en BN. Gerard PA2GLF/mm bevindt zich op een
booreiland dat regelmatig van plaats (en locatorvak)
verandert.

Op de late avond van 11 november vond er een goede
tropo-opening naar het noordoosten plaats. Helaas 
lag de grens van het gebied waarin de condities 
goed waren boven ons land. Hierdoor konden alleen
stations in het oosten van ons land van deze opening
profiteren. Zo werd in telegrafie gewerkt met SM1BSA
(JR), SP2FAV (JO), 0H1ZAA (KV), UQ2GMD (LR), RQ2GAG
(MQ), 0H2MQ (MU), 0H3CU/2 (MU), 0H6CH (NV) en 0H4OB
(NW). In Amersfoort was van al dit fraais helemaal
niets te horen..... 
Op de (alweer) late avond van de vijftiende was er
een aurora-opening van ongeveer een half uur. Vanuit
ons land kon worden gewerkt met onder andere LA8AK
(DS), SM5CBN (HS), UQ2AO (MQ) en 0H2TI (MU).

5



De volgende middag waren er nog twee aurora-
openingen van in totaal circa drie kwartier. Ditmaal
waren bijvoorbeeld LA1HCU (CU), LA7KK (FU), 
SM4ESA (HU) en SM5BEI (JU) te werken. 
Wanneer u dit leest is het al bijna 1985. Ik wens u
dan ook voor het nieuwe jaar een goede DX en veel
goeds toe. Zoals u ziet gebruik ik hier nog de 
oude QTH-locator. Zodra ik er aan gewend ben zal 
ik de nieuwe locator gaan gebruiken.

                                    Best 73's,

                                       Dolf, PE1AAP.

TE KOOP AANGEBODEN.

Hans, PAoHML heeft het een en ander
 te koop, n.l.:

1 ponsbandmaker, Siemens type T Loch B, 
inclusief 4 rollen ponsband ƒ 25.--
1 drievoudige ponsbandlezer, Creed 47 B, 
omgebouwd op 220 V, bijvoorbeeld voor 
"CQ" stationsbeschrijving, test. ƒ 25.-- 
1 zw/wit TV, Philips 171 TX 210 A 03, 
met reserve buizen en schema. 
Met z.g.a. nieuwe beeldbuis, alleen 
1e net.

Hans Moorhof, PA0HML, tel 033 - 941790.
Lindenlaan 4, Leusden.
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    CONTEST

HOE HET AFLIEP MET DE CONTEST-VERKEERD,

Op de avonden van 29,30,31 oktober en 1 november 
j.l. ontbrandde de strijd om de felbegeerde COUPE-
ABNORMALE, in het kader van de eerste (CONTEST
(COMPLEET) VERKEERD. 
Alhoewel de deelname voor een zo rijk met leden ge-
zegende afdeling wel wat tegen viel, bleek dit eerste
probeersel voor allen, die aktief meededen posi-
tieve reakties op te wekken. (Overigens hebben we 
van Dolf, PE1AAP te gelegenertijd nog een aantal
kritische kanttekeningen tegoed). 
Na enig tel- en puzzelwerk kwam ik allereerst tot 
de verbijsterende ontdekking, dat van de negen in-
gezonden check-logs er maar liefst drie afkomstig
waren uit Soest. 
De uitslag (waarover uiteraard geen correspondentie
mogelijk is, zal op de verenigingsavond in december
bekend gemaakt worden.
                                    Dominic, PDoLDC.

VAN DE QSL-MANAGER.

Graag even uw aandacht voor het volgende: 
Er zijn in onze afdeling op dit moment ongeveer 175
OM's die zelden of nooit hun QSL-kaarten afhalen. 
Een vriendelijk doch dringend verzoek: Laat a.u.b. 
uw kaarten afhalen door een ander of maak van de
mogelijkheid gebruik uw kaarten toegestuurd te krij-
gen. Stuur mij dan een aan uzelf geadresseerde
enveloppe, voorzien van voldoende porto. 
Er zijn ook nog enkele OM's die zich niet bij mij
hebben gemeld, maar waar ik toch kaarten voor heb.
Dit zijn: PAoNWB, PEoAKZ, PE1FNH, PE1KBV, PE1KHW, 
NL 8672, NL 9433 en NL 9436. 
De oudste QSL-kaart in de bakken is uit het jaar ??

PS. Wie het eerst het op deze kaart vermelde jaar-
tal aan mij doorgeeft, krijgt een gratis consumptie.
(insiders uitgesloten natuurlijk) 
                                        Jan JHU.
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Advertentie

V e r o n
s e r v i c e -
b u r e a u

Voor Cursusmateriaal, Technische hobby
literatuur, diverse hulpmiddelen, onderdelen 
en bouwpakketten.
Let ook op de aanbiedingen in Electron.

Hilde Sportel, PDoLVK, tel. 033-753927
Turpijnplaats 21 (Schothorst t.o. Postkantoor)
te Amersfoort.
Geopend: na tel. Afspraak tot 21.00 uur.






