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OPLAGE 280 STUKS  VERSCHIJNT 10 X PER JAAR

   Redaktie en administratie:
   Hans Moorhoff, PAoHML, Lindenlaan 4, 3831 XP Leusden.
   Telefoon 033 - 41790 
  
   Medeverzorging:
   Jan Tuithof, NL 4405, Woestijgerweg 186, Amersfoort. 

   Druk: A. F. Dekkers, Brugveenseweg 37, Voorthuizen.

   Advertentietarieven te bevragen bij de redaktie.

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

TERUGBLIK.

Onze huishoudelijke vergadering van 19 januari j.l. verliep
zoals wij dat de laatste jaren gewend zijn. Ca. 55 leden
gaven van hun belangstelling blijk. Het jaarverslag van 
de secretaris werd geheel goedgekeurd, evenals het financiële
verslag van de penningmeester. Helaas was Wim PAoARA door
ziekte verhinderd zelf zijn stuk te presenteren, zodat 
enkele vragen zo goed mogelijk door de secretaris werden 
beantwoord. (Het overzicht zelf stond in ons vorige krantje
afgedrukt). Als kascontrolecommissie zullen fungeren PAoJPV
en PAoVHJ.
De bestuursverkiezing was evenals vorige keer zeer snel 
achter de rug. Er was slechts één candidaat voor de vakature
van Pim, zodat zonder stemming John Piek, PAoETE in het
bestuur werd opgenomen. Voor de goede orde: het bestuur
bestaat nu uit: 
Voorzitter:     Herman Scheper, PAoBAB, 
                van Konijnenburglaan 44, Scherpenzeel.
Penningmeester: Wim Romijn, PAoARA, 
                Agricolastraat 154, Wijk bij Duurstede.
Secretaris:     Hans Moorhoff, PAoHML, 
                Lindenlaan 4, Leusden. 
Leden: Jules Kannemans, PEoJKA, Juliettestraat 17, Amersfoort
       (cursuscoördinator).
       Jan Over, PEoJHO, Jacob Catslaan 18, Amersfoort
       (Regionaal QSL—manager).
       John Piek, PAoETE, Gaweinplaats 42, Amersfoort.
       Jan Tuithof, NL 4405, Woestijgerweg 186, Amersfoort
       (o.a. Beheerder Depot VERON Service Bureau, 
       in oprichting). 
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Voor de Verenigingsraadvergadering op 21 april kwam één voor-
stel van Arnold, PAoAAK. Dit betrof het probleem dat Neder-
landse zendamateurs, die jarenlang in het buitenland hebben
gewoond, en een daar geldende (buitenlandse) zendmachtiging
hadden, bij terugkeer in Nederland opnieuw examen moesten
doen om een Nederlandse machtiging te krijgen. Het voorstel
hield de mogelijkheid in om een buitenlandse machtiging 
tegen een Nederlandse te kunnen inwisselen. (Zoiets als met
rijbewijzen)
Jan Over PEoJHO meldde zich vast aan om naar de VR te gaan.
Na dit officiële gedeelte vroeg onze voorzitter Herman aan
mevrouw Coster om even naar voren te komen. Hij bedankte haar
voor de goede zorgen voor de koffie en drankjes voorziening
op, onze maandelijkse bijeenkomsten en overhandigde haar een
bloemetje. Het mag nog wel eens gezegd worden dat het werk
dat door de heer en mevrouw Coster elke maand voor ons wordt
gedaan door hun geheel belangeloos gebeurt. Het enige is dat
de "winst” van de koffie en drankjes ten goede komt van de
bewoners van de Eemgaarde, zoals voor de hobbyclub. Ze worden
er zelf niets wijzer van. (vervolg blz.3)

Advertentie.
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Verder werd bekend gemaakt dat het bestuur van plan was om
een Amersfoorts depot op te richten van het VERON Service
Bureau. Op dit plan werd vanuit de vergadering positief
gereageerd, zodat hier thans werk van wordt gemaakt. OM 
Jan Tuithof, NL4405 stelde zich beschikbaar als beheerder.
Verdere informatie volgt. 
Na de pauze werd weer de traditionele verkoping gehouden. 
De afslager Jan Tuithof en rekenmeester Herman Scheper
zorgden er voor dat door de transacties de afdelingskas 
f 67,75 rijker werd.

=============================================================
=  KOMENDE BIJEENKOMST OP VRIJDAG 19 FEBRUARI 1979          =
=  PLAATS: RECREATIEZAAL VAN DE EEMGAARDE, DORRESTEINSEWEG  =
=  IN AMERSFOORT. AANVANG 20.00 UUR.                        =
=============================================================

Op deze avond zal onze voorzitter Herman Scheper, PAoBAB 
het een en ander komen vertellen over DIRECT CONVERSION
ontvangers.
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REKTIFICATIE.
Door Arie Dogterom, PAoEZ werd uw redakteur op een onjuist-
heid gewezen in het artikel over de nieuwe machtigings-
voorwaarden in ons vorige krantje. Ik schreef daar dat 
het punt van het LF inpraten nog ongewijzigd was gebleven 
en dat dit artikel pas zou worden gewijzigd na aanname van
een nieuwe Telegraaf en Telefoonwet. Het blijkt echter dat 
de kwestie van het LF inpraten in het geheel niet voorkomt 
in de oude of nieuwe machtigingsvoorwaarden. In voorkomende
gevallen hanteert de PTT de mooie regel dat de amateur-
uitzendingen "naar het genoegen van de minister" moeten 
zijn, en LF inpraten zal daar dan wel niet onder vallen.
Overigens wordt er wel voor gevochten om e.e.a. nu eens 
goed te regelen. Bedankt Arie!
                                              Hans, PAoHML.

OP TWEE METER

Op ZATERDAG 17 FEBRUARI a.s. wordt er weer een vossejacht ge-
houden. Vos is PE1BZO/A samen met PE1CLP. Frequentie 145.400,
modulatie AM+FM. Start: Belgisch Monument om 20.00 uur. Er
kan gejaagd worden met auto, motor, bromfiets, fiets.
                                                Rob, PAoKEL.
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VERSLAG
VAN DE 
VOSSEJACHT
OP
27 JANUARI.

De vossejacht,
die oorspronke-
lijk op 20 ja-
nuari gehouden
zou worden
moest één
week worden

uitgesteld, omdat er een ijslaag op de weg zat. Op de 27ste
werd met 6 groepen gestart, waarvan PDoEHL en PE1CHW op de
fiets waren.
Deze keer hadden we het de jagers niet gemakkelijk gemaakt.
Een eenvoudige peildoos of veldsterktemeter was noodzakelijk
om de vos te kunnen vinden. De jagers, die niet tot op de
meter konden peilen moesten in lantaarnpalen klimmen, op
daken kijken en alle deuren van de winkels proberen. Maar 
de vos was alleen via een brievenbus te bereiken. De plaats-
vervangende vos PDoDBD (PDoEDG was wegens ziekte niet in
staat om vos te zijn)) zat in een tijdschriften hokje van 
het Rode Kruis, Winkelcentrum Torenakkerweg te Leusden
Centrum. Nadat alle jagers op weg waren naar het eetcafé 
de "Hakhorst" kwam de vos verkrampt en verkleumd uit zijn
schuilplaats. De prijzen werden aan de volgende groepen
uitgereikt:
PE1AAP - PDoDLO 63 strafpunten  NL 5557          79½ str.pnt
PE1BZO - PE1CLP 78     ,,       PDoEHL - PE1CHW 100     ,,
PA3AGW - PDoDNC 79     ,,       PAoUYL          126     ,,
                                              Rob, PAoKEL
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CONTRIBUTIE 1979.
Indien U thans nog geen accept—girokaart hebt ontvangen dan
wordt U dringend verzocht contact op te nemen met het Cen-
traal Bureau in Arnhem. Wilt U, als dat tenminste nog niet 
is gebeurd, zo spoedig mogelijk uw contributie betalen m.b.v.
de acceptgirokaart? Bij voorbaat dank! Indien U misschien
géén lid meer wilt zijn, meld dat dan ook graag aan het CB.
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