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VERON-A03-AMERSFOORT, POSTBUS 1131, 3800 BC AMERSFOORT

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:             Heijmen Ceelen *)      PA3AGI
  Bunschoterweg 4       3861 PE Nijkerk       033-2459082
vv/secretaris:          Kees de Haan *)      PA3ARV
  Beethovenlaan 1       3862 GN Nijkerk        033-2454697
penningmeester:         Joop Lagemaat        PA3FBU
  Breeland 153          3828 VK Hoogland      033-4802705
  giro: 3888404 tnv:    VERON-A03-Amersfoort  Hoogland
activiteiten:           Jan Spierenburg *)    PD0AUQ
  Mellemastraat 23      3815 PB Amersfoort     033-4728970
activiteiten:           Hans Verberne          PA3GDQ
  Klarinetpad 6         3822 CT Amersfoort    033-4552293
red. 't Geruis          Frank v.Hamersveld *) PA3DTX
  Van Woustraat 28      3817 PG Amersfoort 
lid:                    Peter Paul Hazelzet *)  PE1FFB 
  Hooglandseweg 116-118 3813 VR Amersfoort              
lid:                    Tijmen de Jong         PA3GRM
  Ambachtlaan 57        3828 DB Hoogland     
lid:                    Ron v.d. Velden         PA3HBI
  Springerstraat 54     3822 TC Amersfoort

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie:     Hans Verberne         PA3GDQ
QSL-manager:            Peter Butselaar       NL 5557
  Seringstraat 37       3812 XA Amersfoort
zendcursus N en C:      Jan van Essen         PA0SNE
  Zandkamp 91           3828 GE Hoogland      033-4804555
  e-mail adres:         jwvessen@pi.net
morsecursus:            Koos/Hilde Sportel    PA3BJV/EKW
  A.Schweitzrsngl 367   3822 BV Amersfoort    033-4551992
service-bureau:         Hilde Sportel         PA3EKW
immunisatie-funct.:     Koos Sportel          PA3BJV 
Ronde v. Amersfoort:    Evert Beitler         PA3AYQ
  Calabrie 3            3831 EB Leusden       033-4942239
NL-vertegenwoordiger:   Marcel Zieltjes       NL12023
  Drakestein 8          3813 RB Amersfoort     033-4806840
computers:              Antoon Oostveen       PA3FWR
  Eikenlaan 38          3828 BZ Hoogland      033-4801633
PACC-coördinator:       Koos Sportel          PA3BJV
vaa PI4AMF/NL8600:      Hans Verberne         PA3GDQ
depothouder             Heijmen Ceelen          PA3AGI 
*) e-mail adres:  call@amsat.org



KOPIJ VOOR 't GERUIS  - Uiterlijk  1 januari kan kopij
worden ingeleverd voor het januari -nummer. 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.

"RONDE VAN AMERSFOORT" - De actuele informatie m.b.t.
bandcondities, afdelings- en regio-activiteiten  hoort u
na het nederlands gedeelte van PI4AA, elke  zondagavond
op  145.7875  MHz  om  ± 20.30 l.t. in phone. Uw inbreng
in "de Ronde" wordt zeer op prijs gesteld!

RTTY-BULLETIN - Iedere woensdagavond om 21.00 uur ver-
zorgen Jan (PD0RDQ) en Henk (PE1IMQ) een RTTY-bulletin.
Frequentie 145.300 MHz, in  phone op 145.350/145.7875 MHz.

QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze  afdeling bezit een
2 m transceiver (Kenwood TS700); antennes voor HF, VHF en
UHF; coax met amphenol en N-connectoren; 4 rotoren met
stuurkabel; een aggregaat; en een mobiele antennemast.
Deze spullen kunnen door de leden worden geleend bij onze
depothouder Heijmen Ceelen (PA3AGI), tel. 033-2459082.
Uiteraard kan dit niet ten tijde van afdelingsactivitei-
ten. LET OP:  Bij reservering borgsom betalen, annulerings-
kosten 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.
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uitg.: VERON - A03 - Amersfoort; 22e  jaargang
nr.10; december 1998; verschijnt 10 x per jaar

redactie: Frank van Hamersveld                  - PA3DTX
Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort
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VERENIGINGSAVOND    
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DECEMBER - kerst
De  laatste  verenigingsavond  van  dit  jaar  is op vrijdag
18 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.
Weet u de weg niet, dan kunt u via 145.7875 MHz (PI3AMF)
worden binnen gepraat.   

JANUARI - lezing + behandeling ingekomen VR-voorstellen
Vrijdag 22 januari is er een lezing gepland, het onderwerp
hiervan was bij het ter perse gaan van het blad nog niet
bekend.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND  
Hans (PA3GDQ) opende vrijdag 27 november de avond met een
ieder welkom te heten en een paar mededelingen, hierna gaf
hij het woord aan de spreker van deze avond, Jan Ottens
(PA0SSB). 
De lezing bestond uit twee delen, voor de pauze over zijn
zelfbouw HF transceiver en er na over ruimtecommunicatie.
In het verhaal over zijn zelfbouwtransceiver, die al door 55
mensen, waarvan er twee aanwezig waren, wordt gebouwd, ging
hij dieper in op het hoe en waarom zelf een transceiver
bouwen. Het hele project is zo gemaakt dat elke amateur die
goed kan solderen, kleine probleempjes zelf kan oplossen en
in het bezit is van een universeelmeter (liefst analoge) dit
tot een goed eind kan brengen. 
Na de pauze, waarin velen de  meegebrachte  transceiver  be-
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MEDEDELINGEN                

wonderde en Jan overstelpt werd met vragen, vertelde hij nog
iets over ruimtecommunicatie en moonbounce. Hij ondersteunde
zijn verhaal met enige bandopnamen.
Al met al een zeer bijzonder boeiende lezing, die met een
daverend applaus werd beloond.

VAM-ZELFBOUW - De zelfbouwcommissie wil meer soldeergeur
ruiken tijdens de VAM-avonden. Om dit  te realiseren  heeft
men  een  lijst  samengesteld  van projecten  die  daar  ge-
bouwd  kunnen worden, zoals: experimenteervoeding 0-30 Volt
3 Ampere, stabiele voeding 13,8 Volt 20 of 30 Ampere; RF-
millivoltmeter als achterzet van een universeel meter; Watt-
meter;  achterzet  voeding 12 Volt in, 9 Volt,  6 Volt en
4,5 Volt uit; antennes (logperiodische?); frequentiemeter en
dummyload. Heeft u belangstelling in een van deze projecten
of heeft u misschien een idee voor een zelfbouwproject, laat
het de zelfbouwcommissie weten.

VOORSTELLEN VOOR DE 60e VERENIGINGSRAAD 1999
De voorstellen voor de Verenigingsraad 1999 moeten uiterlijk
30 januari 1999 bij het Centraal Bureau binnen zijn.
Heeft u voorstellen voor deze VR dan kunt u deze schrif-
telijk (liefst voor 1 januari) bij de secretaris inleveren.

NAJAARSEXAMENS
De examens voor het opnemen en seinen van morsetekens te
Nieuwegein, zijn in de periode 7 tot 10 december afgenomen.
De geslaagden van harte gefeliciteerd. Wie het niet redde,
niet opgeven, doorgaan met de studie met een goede kans op
een beter resultaat de volgende keer.

VOORJAARSEXAMENS 1999
De amateurradiozendexamens 1999 zullen worden gehouden voor:
- radiotechniek en voorschriften I en II op 7 april 1999 in

Nieuwegein;
- opnemen/seinen  van morsetekens met snelheden van 12 woor-

den per  minuut in de periode van 11 t/m 12 mei 1999 in
Nieuwegein.

Aanmelden is mogelijk tot 11 januari 1999. Het aanmelden
moet telefonisch geschieden bij het Examensecretariaat voor
Amateurradiozendexamens te Groningen, 050-5877270.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Wij houden maandag 4 januari 1999 in de "De Ordonnans" aan
de Klimopstraat in Amersfoort een nieuwjaarsreceptie. Aan-
vang 20.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd.
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The comments about the award go here.  Simply 
delete this text and type in your own. AWARD NIEUWS

  

AGENDA
  

VAM-AVONDEN
De laatste VAM-avond van dit jaar is op 21 december. Wij
starten 11 januari 1999 weer met de VAM-avonden in "De
Ordonnans". 

WORKED ALL IRELAND AWARD
Uitgegeven door the Galway VHF Group van de IRTS, voor zend-
en luisteramateurs. QSO's vanaf 01-03-1995 zijn geldig. Geen
band of mode beperking. Contacten via repeaters zijn ongel-
dig, QSL's niet nodig. Er zijn 4 klassen:
            EU+DX           COUNTIES            EILANDEN
Basis        150        15 (tenminste 3 in GI)      1
Brons        200        22 (tenminste 5 in GI)      3
Zilver       350               32                   6
Goud         500                                    9

ISLANDS AWARD  IRTS
Voor zend- en luisteramateurs, geldig vanaf 01-03-1995. Geen
band/mode beperking, repeater verbindingen tellen niet,
QSL's niet nodig.
Werk/hoor stations van 7 eilanden. Er zijn stickers voor
iedere 10 eilanden meer. Met vragen over de geldige eilanden
kunt u terecht bij de awardmanager: Steve Wright, EI5DD, 18
Sylva Avenue, Fairlands, Newcastle, Galway, Ireland.
Van deze beide awards worden geen kosten vermeldt.

Madeleine - PA 3 CUZ

DEC   7-10 Amateurradiozendexamens  opnemen en seinen van
           morsetekens 12 wpm
        18 afdelingsbijeenkomst - kerstviering
        21 laatste VAM-avond van dit jaar
        20 Info/Radiomarkt, Bladel - 
           Kempische Amateur Radio Club
JAN      4 Nieuwjaarsreceptie in de Ordonnans, 
           Klimopstraat, Amersfoort   
        11 eerste VAM-avond van het nieuwe jaar
        22 afdelingsbijeenkomst - lezing en behandeling 
           ingekomen VR-voorstellen
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