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     Zandkamp 91         3828 GE Hoogland    033-804555
   morsecursus:          Koos/Hilde Sportel  PA3BJV/EKW
     A.Schweitzrsngl 367 3822 BV Amersfoort  033-551992
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   Ronde v. Amersfoort:  Evert Beitler       PA3AYQ
     Calabrie 3          3831 EB Leusden     033-942239
   NL-vertegenwoordiger: Johan Heus          NL 9723
     Miereveldstraat 9   3817 RL Amersfoort  033-611997
   computers:            Antoon Oostveen     PA3FWR
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   Printservice:         Rob Kelder          PA0KEL   
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   materiaalbeheerder:   Cor v. d. Wetering  PA3COM
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VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - tel. 033-4551992

voor: cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz. Een compleet overzicht vindt u in Electron

Hilde Sportel,  Albert Schweitzersingel 367,  Amersfoort
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KOPIJ VOOR 't GERUIS                                        
Uiterlijk  1 maart  kan kopij worden ingeleverd  voor het
maart nummer. Aanbieders van artikelen  en  schema's worden
uitdrukkelijk gewezen  op  de  bepalingen  van de auteurswet.
Overname van  artikelen  is alleen  toegestaan met bron-
vermelding. Artikelen  met (C) moet men toestemming vragen
aan de auteur of uitgever.

"RONDE VAN AMERSFOORT"                                    
Voor  actuele  informatie m.b.t afdelingsactiviteiten vindt
u de  "Amersfoortse Ronde" elke zondagavond op 145.450 Mhz.
Om 20.15 uur het RTTY-bulletin  en om ± 20.30 uur  lokale
tijd  in  phone. Uw  inbreng  wordt  zeer op prijs gesteld!

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR                          
Onze afdeling bezit een 2 m  transceiver  (Kenwood TS700),
antennes  voor  2 m  en 70 cm, coax  met  amphenol  en  N-
connectoren, 2 rotoren met  stuurkabel  en een  aggregaat.
Deze spullen kunnen door  de leden  worden geleend. Uiter-
aard kan dit niet ten tijde van afdelingsactiviteiten.    
Er wordt een borgsom gevraagd van ƒ50,-.                  
Aanvragen  voor  het  lenen  van  genoemde  spullen  moeten
worden gedaan bij Koos Sportel  (PA3BJV), tel. 033-551992.
Alle  materialen  worden  beheerd  door Cor v. d. Wetering
(PA3COM),  tel. 033-613537,  waar u na  overleg de spullen
kunt afhalen.                                             
        
GEBRUIK  VAN AFDELINGSCALL                                
Wilt u  tijdens één  contest of andere activiteit de club-
call  gebruiken,  dan  kunt  u  dit  aanvragen  bij George
d'Arnaud  (PA3BIX), tel. 033-616484.
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VERENIGINGSAVOND
 

FEBRUARI - lezing + demonstratie
Vrijdagavond 28 februari komt Henk de Ronde (PA0JMD) uit
Amersfoort. De avond zal uit twee delen bestaan.
Het eerste deel  van de avond zal gaan over de 70 cm duplex-
filters. Hoe deze filters zijn ontstaan en gemodificeerd. De
meetresultaten, welke materialen er voor nodig zijn, hoe je
deze filters kan namaken en wat het gaat kosten.
Het tweede deel  is een uitvloeisel van de enquête. Hierin
kwam naar voren dat de computer en de zelfbouw redelijk
scoren.
Heeft u ook zo'n hekel aan printjes maken? Dat is nu juist
zo'n klus voor de computer, maar het uit de computer krijgen
is weer iets anders. Hiervoor heb je eigenlijk een plotter
voor nodig. Henk zal iets vertellen over het zelf bouwen van
zo'n plotter, wat je er mee kan doen en wat zo iets gaat
kosten. Dit verhaal wordt ondersteund door een demonstratie
van Henk's zelfbouw plotter.
Het  adres  is weer: Burgemeester van Randwijckhuis, Diamant-
weg 22, Amersfoort. Aanvang plm. 20,00 uur. Zaal open vanaf
19.30 uur.

MAART - verkoping
De verenigingsavond van vrijdag 27 maart houden wij een open
verkoping.
U kunt dus vast beginnen om uw shack of hobbyruimte op te
ruimen en spullen die u niet meer gebruikt en waarvan u
denkt, dat een andere amateur het nog kan gebruiken, uit te
zoeken en mee te nemen naar deze avond.
Wij hopen op deze avond veel courante artikelen te zien. Er
bestaat de mogelijkheid om via ons blad, zonder uw naam,
bekendheid te geven aan wat u deze avond wilt inbrengen.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 20 DECEMBER 1991
Koos (PA3BJV) opende de avond met een ieder welkom te heten
en gaf een jaaroverzicht van het afdelingsgebeuren. Na deze
bloemlezing  werd  de  amateur  van  het jaar 1991 bekend ge-
maakt. Het was dit keer Frank (PA3DTX). Hij kreeg deze
benoeming voor de vele dingen die hij voor de vereniging
heeft gedaan en voor de redacteurschap van 't Geruis in het
bijzonder.
Frank nam van de gelegenheid gebruik om de mensen die helpen
om  het blad te maken (kopij, drukken, vouwen en verzenden)
te bedanken.
Hierna maakte hij de uitslag bekend van de Contest Verkeerd.
Bij  de  luisteramateurs  was  het  dit  keer  weer Reindert
(NL11119) en bij de zendamateurs Madeleine (PA3CUZ). Zij
kregen respectievelijk de Kop-/Coupe Abnormale.
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Willem (NL10330) maakte de winnaar bekend van de Vossejacht-
beker 1991. De winnaar was Koos (PA3BJV), die voor het eerst
deze beker mocht ontvangen.
De voorzitter zette hierna nog enige mensen voor hun ver-
dienste in de afdeling in het zonnetje. De mensen die de
moeite hadden genomen om een kerstverlichting mee te nemen
werden  beloond met een fles wijn. De avond werd verder
gevuld met onderling QSO, een hapje en een drankje.

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING - 24 JANUARI
Koos opende de vergadering en heet Kees van Dijk (PA0QC),
algemeen voorzitter van de VERON en de nieuwe leden welkom.
Ook  bedankte  hij Dolf  (PE1AAP) voor zijn geslaagde inspan-
ning om tot een Amersfoorts Electron te komen.
Op de tafel lagen ter inzage een fotoreportage over Dwinge-
loo, een VHF/UHF WPX contest award (PA6VHF, nr. 1 van Euro-
pa), de inventarislijst en de opm. behorende bij de enquête.
Hieronder vindt u puntsgewijs een kort verslag van deze
avond, die door 45 mensen werd bezocht.

2. NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING 1991. Deze werden
zonder commentaar goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG OVER 1991. Hier waren wat vragen over:
� De eerste vraag was n.a.v. van punt 4 over 't Geruis. Koos
(PA3BJV) vertelde hoe een en ander gelopen was en dat de
apparatuur verkocht wordt en het drukken tegen nagenoeg
gelijke  kosten is uitbesteed. Ook kregen Henk (PE1IMQ) en
Jan (PD0RDQ) kans om hun kant van de zaak te belichten.
� Jan (PE1JDX) wees er op dat er wel degelijk een vossejacht
(punt 9) is georganiseerd, maar door omstandigheden geen
doorgang kon vinden.
� Kees (PA0QC) maakte bezwaar tegen het gestelde onder punt
15 (2 m relais). Hij deelde mede dat de redenen wel degelijk
aan het bestuur zijn medegedeeld.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE. Henk (PA3ESB) en
Tineke (PA3ETU) hadden de boeken bij de penningmeester
gecontroleerd en alles werd in orde bevonden.

5. FINANCIEEL VERSLAG  VAN DE PENNINGMEESTER.  Aan  de  pen-
ningmeester werd gevraagd naar de onkosten van de contesten.
Joop (PA3FBU) verwees naar zijn financiële verslaglegging.
Er werd ook nog naar de afdracht van het HB gevraagd. Kees
(PA0QC) deelde  mede dat de bijdrage van het HB gestaffeld
is. Kleine afdelingen krijgen iets meer, omdat deze relatief
meer kosten voor activiteiten moeten maken.

In de PAUZE haalde Henk (PE1IMQ) spontaan ƒ124,55 op voor de
clubkas.

6. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE. Hiervoor stelde zich Dolf
(PE1AAP) en George (PA3BIX) (reserve Ronald (PE1LID) zich
beschikbaar.
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VERGEET U NIET UW QSL-KAARTEN AF TE HALEN?
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7/8. VASTSTELLEN BEGROTING 1992/BELEID 1992. Enige punten:
� 't Geruis wordt dunner, waardoor deze post met plm. ƒ600,-
naar beneden kan.
� Er wordt gekeken, door middel  van een paar proef avonden
of er interesse is voor bv de maand te breken met een extra
bijeenkomst op maandagavond in De Ordenans, Klimopstraat,
Amersfoort. Hier zouden eventueel zelfbouw en andere activi-
teiten kunnen worden opgestart.
� Contesten, wie gaat de kar na de PACC trekken?
� Er komt een computercursus.
� Zendcursussen gaan door bij voldoende belangstelling.
� Er worden regelmatige kleine verkopingen gehouden.
� Dit jaar wordt een excursie georganiseerd.
� Ook zullen er vossejachten worden georganiseerd, gedacht
wordt aan een ander tijdstip dan vlak na verenigingsavond.

9. BEH. INGEDIENDE VOORSTELLEN  VOOR DE VR. Enige punten:
� Voorstel (Jan - PE1JDX) om bij de NL-ers de NL aanduiding
te wijzigen vond geen weerklank.
� Voorstel (Jan - PD0AUQ) om bij de Regionale Bijeenkomst te
notuleren werd aangenomen.
� Voorstel (Jan - PD0AUQ) om bij BT's de afdelingen mede te
laten adviseren werd besloten om eerst een brief naar het
Hoofdbestuur te sturen.

10. BESTUURSVERKIEZING. Hans de Jong had zich aangemeld als
opvolger van Gerard (PA0BUR) en werd met algemene stemmen
gekozen als de nieuwe secr. De voorzitter bedankte het af-
tredende lid voor zijn inzet en verwelkomde het nieuwe lid.

11. RONDVRAAG. Enige punten:
Evert (PA3AYQ) vroeg  of er dit jaar aandacht geschonken
wordt aan het werven van jonge leden. Koos vertelde dat het
bestuur van plan is een brief te schrijven naar die instel-
lingen waar onze doelgroep aanwezig is.
De vraag van hem wie nu de zelfbouwcommissie vormde, werd
beantwoord met dat deze uit de leden naar voren moet komen.
De vraag van Evert of de vossejachten gestopt werden, werd
ontkennend beantwoord. Ook vroeg hij of de locatie van
Triathlon ook voor andere dan puur zendactiviteiten gebruikt
kan worden. Het bestuur antwoordde hierop dat dit eerst
besproken moet worden met Triathlon.
Heimer (?) wees nog op de mogelijkheid om ons te profileren
tijdens  de  jaarmarkt van het Nederlands Electriciteits
Museum te Nijkerk.
Peter (PA3EPX)  verklaarde zich bereid via de VEV een excur-
sie te regelen.

12. SLUITING. Het was plm. half twaalf toen de voorzitter de
vergadering sloot en een ieder bedankte voor zijn inbreng. De
aangekondigde verkoping kon door het late tijdstip geen
doorgang meer vinden.



NIEUWE LEDEN
 

VAN DE BESTUURSTAFEL
 

december
  H. v. d. Hooning (PA0DJ)
  
januari
  A. Eikeboom, Soest
  L. van Schie, Bunschoten
  F. G. J. Vreeswijk, Harderwijk

Welkom  bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op
onze afdelingsbijeenkomst of andere activiteiten.

PERIODIEK TERUGKERENDE VERKOPINGEN
In de komende tijd willen wij periodiek terugkerende kleine
verkopingen organiseren. Op deze kleine verkopingen zullen
slechts twee tot drie aanbrengers kunnen zijn.
Heeft u interesse om een keer  op deze manier uw artikelen
aan te brengen, dan kan dit. U schrijft een briefje aan de
redactie van 't Geruis, waarin u  vermeld de aard en de
omvang van uw goederen. U krijgt dan tijdig van ons bericht
wanneer de verkoop van uw artikelen zal plaats vinden.
Wij menen te mogen stellen dat het aangebodene van redelijke
kwaliteit  dient te zijn en dat het in werkende staat onder
de hamer komt. Zijn er toch kleine defecten dan dient dit
duidelijk op het artikel vermeld te zijn. Tevens verzoeken
wij u een duidelijke prijs indicatie aan te brengen. Houdt u
bij uw prijsbepaling er rekening mee dat 10% van de op-
brengst voor de verenigingskas is.
Het is natuurlijk mogelijk om een voor aankondiging in ons
blad op te nemen. U dient dit dan in uw brief te vermelden. 

Koos - PA 3 BJV

RONDE VAN AMERSFOORT
Het bestuur heeft de samensteller van de Ronde van Amers-
foortse naar aanleiding van de eerste twee presentaties van
deze Ronde na de Huishoudelijke Vergadering van 24 januari
j.l. uitgenodigd voor een verduidelijkend gesprek.
Tijdens dit gesprek is over de verschillen van inzicht en
meningen  uitvoerig  van  gedachten  gewisseld  en  zijn  de
diverse  standpunten   verduidelijkt  en  zijn  de  menings-
verschillen geklaard.
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VHF/UHF RUBRIEK (overzicht december)
 

Tijdens de Huishoudelijke Vergadering, welke alleen voor
afdelingsleden  en  eventueel  door  het   afdelingsbestuur
uitgenodigde  andere VERON-leden toegankelijk is (art.7,
afdelingsreglement), is aan alle leden de mogelijkheid
geboden zijn of haar commentaar te leveren aangaande die
zaken welke bij de leden leven. Hiervan is ook door een
aantal leden dankbaar gebruik gemaakt. De Huishoudelijke
Vergadering is daartoe de aangewezen plaats en nergens
anders.
Indien een motie van wantrouwen zou zijn ingediend, of een
verzoek om op te krassen, dan zou het afdelingsbestuur de
kans hebben gehad zich aanvullend te verdedigen en/of zo een
voorstel in stemming hebben kunnen brengen. Er zijn geen
moties ingediend; er zijn geen verzoeken ingediend om op te
stappen, zodat mag worden aangenomen dat de vereniging
hieraan geen behoefte heeft.
Over de toekomst van de VERON-A03-Amersfoort heeft het
afdelingsbestuur zich uitvoerig beraden en hervat met nieuw
elan de haar toevertrouwde zaken.
Een innige samenwerking tussen onze leden onderling en een
bereidheid om samen mee te denken, mee te werken en mee te
beleven zal ongetwijfeld resulteren in een uiterst aktieve
afdeling, waarbij het beoefenen van onze gemeenschappelijke
hobby voorop staat.

Hans, afdelingssecretaris

50 MHZ - 6 METER
Al heel snel nadat de band in OK was vrijgegeven waren er al
drie actief. Hier is OK1DIG al gehoord. Verder waren er in
het begin van de maand nog wat mogelijkheden naar VK. Binnen
Europa waren een aantal E openingentjes die wat verbindingen
opleverde met hoofdzakelijk Italianen.

144 MHZ - 2 METER
Op de  eerste december werkte PA3FXW met het EME station
I2FAK (JN45) in tropo, dit station beschikt over een 16 maal
16 elements antenne-groep, het vermogen is 1,5 kW. Voor skeds
kun je bellen, het telefoonnummer is 09 39 385 51853.
Een dag later was er een zeer goede tropo opening met vele
stations  uit  Polen  en Tsjecho-Slowakije. PA3FXW werkte op
3 december met OK2KZR/p (JN89).
Op 6 december waren er goede condities naar het noorden.
Bakens zoals GB3LER en OY6VHF waren te horen, maar er waren
geen stations te werken.
8 december  werkte  PA3FXW werkte GW7KES/mm (JO12); QSL di-
rect, het goede adres staat in het feb.nummer van Electron.
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Hiervoor kon u de laatste bijdrage van Jan (PE1JDX)
lezen, Jan geeft de VHF-RUBRIEK door aan Robert (PA3FXW) 

De Geminiden die jaarlijks tussen 7 en 18 december terug
keren zorgen doorgaans voor goede MS-verbindingen tot zo'n
2000 km. Het  maximum was op 14 december en was ook te zien
na middernacht.
Robert (PA3FXW) werkte op 10 december met HG7UL/p. Om aan de
hoge CW snelheid te komen, maakt hij gebruik van een zelf
geschreven programma op de PC.
Op 12 december PA3FXW met YT4D (JN94). Verder waren er moge-
lijkheden naar ES, HA, OH, 4N2 (YU) en EA3DXU. Op vrijdag de
13e kwamen daar de volgende landen bij: GM en SM. Weer een
dag later  de volgende landen: LY en I. In tropo kon met G,
GW en GM gewerkt worden.
Op 15 december had PA3BZL nog een sked met EA1DDU (IN73),
rapporten  waren 27/26 en de langste burst was 2,5 seconde.
In het algemeen waren de bursten niet lang, namelijk tot
maximaal 10 seconden.

432 MHZ - 70 CM
De laatste maand van 1991 gaf mijn inziens de beste opening
op 432 MHz. De eerste december was het baken op 432.900 MHz
(JO42XC) reeds 40 dB boven de ruis waarneembaar, maar de
activiteit  was minimaal. De volgende avond was reeds vroeg
te werken met OK1KLE en OK1KEI (JO70), later op de avond
diverse SP's. De klap op de vuurpijl was het signaal van
HG8VF (JN96), wat gedurende bijna een uur waarneembaar was.
De volgende ochtend waren de bakens richting oost en zuid-
oost  nog sterk boven normaal maar de activiteit beperkte
zich tot DL's uit JO40, JO50 en JN58.
12 dec. kon er  worden gewerkt met  Fransen uit JN18 en JN06.
De  laatste opening die  ik kan  rapporteren  in 1991 was op
14 december. Op 432 MHz GW1SXT (IO82), G1GHA, G1LTV (IO92),
G2CIW en GWoHOL (beiden IO81). 
Ten slotte was in de middag van 15 december het signaal van
SM6ESG (JO67) op 432 te nemen.

Informatie kwam van PA3FXW, PE1JDX en uit Electron

Een aantal tropo openingen gaven in januari goede DX moge-
lijkheden op VHF en UHF. Bovendien waren er op 3 januari
goede reflecties in de Quadrantiden meteorenregen.

144 MHZ  - Vanuit de regio is er gewerkt met:
 2 jan. GU3EJL (IN89), F6DBB (IN96), FD1NXU (IN97)
        F5ZO (JN08), G6YEK (IO70), F2GL (JN17) en
        SP6HEI (JO81).
 3 jan. YU2PT (JN75) in MS.
10 jan. SM7SPG (JO66), SM6CYZ (JO66).
11 jan. SP2OFW (JO93), SP2JYR (JO92), SP3EPX (JO83)
        en SP3TYF (JO82).
12 jan. leuke activiteit rondom Keistad award
15 jan. F6CIS (IN94, 964 km!), OK1DVN/p (JN78).

9



SCHEMA-TEKENEN EN
PRINT-ONTWERPEN
MET DE COMPUTER 

---> KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS! <---
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432 MHZ  - Vanuit de regio is er gewerkt met:
 2 jan. GU3EJL (IN89), F6DKW (JN18) en F6APE (IN97).
11 jan. DK0TU (JO62), SP2DDV (JO93) en SP1CBP (JO73).
15 jan. DL4MDQ/p (JN57), F6APE (IN97), F6ETZ (IN97),
        FC1EAN (JN06), F6CGJ (IN78), Y21TC(JO63),
        HB9RCI (JN47), OE5XBL (JN78) en DL9NDD (JN59).
21 jan. goede condities, echter niemand QRV.

Info kwam van PE1JDX, PA3EQS, PA3FXW.
Robert - PA 3 FXW

Het afgelopen  najaar werd een cursus schema-tekenen en
printontwerpen met de computer georganiseerd onder VERON-
vlag.
Het voornemen is er voor leden van de vereniging wederom een
soortgelijke cursus te organiseren. 
De cursus zal in eerste instantie weer bestaan uit een in-
leiding. Leden die de eerste cursus gevolgd hebben kunnen
echter gewoon (al dan niet zelfstandig) verder gaan.
De cursus wordt gegeven in het MTS-gebouw in Amersfoort (He-
liumweg 20, industrieterrein Isselt). De tijden zijn zater-
dagmorgen van 0930 tot 1200 uur.
Startdatum wordt zaterdag 14 maart 1992 en vervolgens elke
zaterdagmorgen tot waarschijnlijk 16 mei.
Zaterdag 18 april vervalt in verband met pasen.
Voor het gebruik van accommodatie en apparatuur van de MTS
worden kosten in rekening gebracht, zodat de cursus niet
gratis kan zijn. De kosten bedragen ƒ50,- per persoon (voor
de gehele cursus) en moeten vooruit worden betaald.
Inbegrepen  bij de cursus is de koffie/thee tijdens de pauze.
In  verband  met  de  efficiency is het minimum aantal deel-
nemers op 12 personen gesteld.
Als voorkennis is enige kennis van (MS)-DOS aanbevolen, maar
dit is niet absoluut noodzakelijk. Achtergrond gedachte is
gezamenlijk  in gezellig groepsverband enige of meer kennis
op te doen van de mogelijkheden die een computer biedt aan
ons als radio-amateur. De ter beschikking staand apparatuur
in de MTS bestaat uit 386 machines en plotter of printer.
Nadere  inlichtingen op de verenigingsavond van 28 februari
of telefonisch bij het contactadres computers 033-801633
Leden die mee willen doen kunnen zich opgeven via genoemd
telefoonnummer of op de verenigingsavond.

Antoon - PA 3 FWR



DE LUISTERAMATEUR
 

  TE KOOP: 14 inch Hercules monitoren (paper-white, amber, 
  groen). Nieuw in verpakking ƒ75,-.               
 
  Jan Spierenburg (PD0AUQ), telefoon 033-728970.
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Hieronder vindt u de NASA-frequenties die veel gebruikt zijn
voor de laatste vlucht van de space shuttle Atlantic in
november en hier goed te ontvangen waren. Zelf heb ik op
14.2800 (USB) de Atlantic twee keer mogen horen. Het was
midden in de nacht en ik had gelukkig de recorder stand-by
staan, zodat ik hier een paar opnames van heb kunnen maken.
Ik  hoop dan ook dat u met deze lijst (eventueel aangevuld
met de lijst in RAM, okt. 1991), ook zoveel luisterplezier
zal beleven aan de volgende vluchten die gepland zijn met de
space shuttles als ik.

NASA FREQUENTIES:
  2.1030 USB  NASA INTR-COAST GUARD USAGE
  2.1820 USB  NASA INTERNATIONAL DISTRESS CHANNEL
  2.2610 USB  NASA AIR-TO-GROUND CHANNEL
  2.4050 USB  NASA DATA BUOYS
  2.7160 USB  NASA NAVY HARBOR CNTL-PORT-CANAVERAL
  2.7380 USB  NASA SHIP-SHORE AND SHIP-SHIP
  3.0240 USB  NASA COAST GUARD SAR-PRIMARY
  3.1230 USB  NASA AIR-TO-GROUND (USN SHARES CHANNEL)
  6.8370 USB  NASA CAPE RADIO
  6.8960 USB  NASA CAPE RADIO
  9.0060 USB  NASA ATL FLEET A/C DUPLEC W/11.205
 27.0650  AM  NASA CITIZEN BAND RADIO
 23.4130 USB  NASA CAPE RADIO
 40.7000  AM  NASA ARMY AIR OPER., CAPE CANAVERAL AFS FL
138.1500  AM  NASA                 CAPE CANAVERAL AFS FL
140.2000  FM  NASA                 CAPE CANAVERAL AFS FL
140.4000  AM  NASA                 CAPE CANAVERAL AFS FL
 14.2800 USB  HAM  REBROADCAST OF NASA BY W5RRR
                   JOHNSON SPACE CTR CLUB     HOUSTON TX
 21.3650 USB  HAM  REBROADCAST OF NASA BY W5RRR
                   JOHNSON SPACE CTR CLUB     HOUSTON TX
296.8000  FM  NASA SHUTTLE PRIM. AUDIO DOWNLINK CHANNEL
164.0500  FM  NASA JOHNSON SP FLIGHT CTR FAA  HOUSTON TX
 15.5750  FM  NASA USAF MAC               PATRICK AFB FL

Johan - NL 9723



UITSLAGEN        

DE "OMZWERVINGEN" VAN EEN CONTESTGROEP (2)
 

CONTEST VERKEERD (einduitslag 1991)
  zendam.    mrt  okt samen       luisteram.  mrt  okt samen
  1 PA3CUZ  1026  756  1782     1 NL11119  1044  850  1894
  2 PE1NKE  1258  360  1618       2 NL10791   528  480  1008
  3 PE1JDX   696  525  1221       3 NL 7475         54    54
  4 PA3FXW   588  630  1218
  5 PA3DTX   255  550   805
  6 PA3EKW        120   120

VOSSEJACHT (einduitslag 1991)
  1 Koos     - PA3BJV  45 pnt     6          - PE1MKE  9 pnt
  2 Cor      - PA3COM  35 pnt     7 Godfried - PD0DDR  6 pnt
  3 Robert   - PE1NFL  23 pnt     8 Henk     - PE1IMQ  5 pnt
  4 Gerard   - PA0BUR  16 pnt     9 Willem   - NL10330 3 pnt
  5 Rob      - PA3DTM  10 pnt     

VOSSEJACHT - 8 februari - snertjacht; vos: Willem (NL10330)
  1 Dolf     - PE1AAP             4 Gerard   - PA0BUR
  2 Koos     - PA3BJV             5 Godfried - PD0DDR
  2 Rob      - PA0KEL             5 Peter    - NL5557
  3 Peter    - PA3EPX

In  juni  1990  is er een artikel geschreven over de activi-
teiten van de contest-enthousiastelingen in onze afdeling. We
willen in dit artikel verhalen hoe het de groep verder
verging.

Even in het geheugen roepen waar we gebleven waren, de mei-
contest 1990. We haalden toen 21889 punten en waren erg
benieuwd wat dat voor het klassement zou betekenen. Met veel
belangstelling werd het VHF-bulletin gelezen, in de hoop om
te weten te komen hoe er "gescoord" was. Nadat de eerste
claims verschenen werd al duidelijk dat er geen "super"
klassering in zou zitten. Toen de uitslag afgedrukt werd,
viel  de  groep  stil; DA2OA/p  was niet  in  de uitslag op-
genomen!!  Na een aantal telefoongesprekken met de contest-
manager werd de illusie gewekt dat er een rectificatie zou
volgen. Overigens zouden  we als negende geëindigd zijn. Met
de  belofte op zak werd de voorbereiding begonnen voor de
juli contest. We wilden dan ook op 70 cm actief zijn.
De groep die in juli naar Duitsland vertrok was imposant te
noemen.  Dit keer werd er niets vergeten, dit  in  tegenstel-
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AGENDA
 

ling  tot datgene wat zich in mei afspeelde. Na een vlotte
rit kwam de groep aan boven op de berg. Het wachten  was op
de groep uit Stolzenau. En wachten, en wachten... Dan maar
even bellen, bellen, en bellen, maar niemand die opnam. Dan
maar even naar Nederland telefoneren. Ook dat bracht niets
nieuws dus  werd er gewacht en een hapje gegeten en een
slokje gedronken. Maar weer even naar de plek, maar nog
steeds niemand. Een deel ging terug naar huis en anderen
trokken eventjes de Oost-Duitse grens over. Maar de contest
was in het water (!?!?!) gevallen. De oorzaak, zo bleek
later, was de vakantie van Arend (DA2OC) en het te late
telefoontje naar Duitsland. Jammer was het wel.
Na dit debacle brak ook voor ons de vakantie aan. Nog steeds
was  de uitslag niet gecorrigeerd. Wel was duidelijk dat we
in de september en oktober (IARU-)contesten niet  van de call
DA2OA gebruik mochten maken in de Nederlandse sectie .
Inmiddels was het bestuur druk doende om een geschikte
locatie  te vinden om de contesten te gaan draaien. Helaas
was dat nog niet rond voor de september-contest.

Het nieuwe seizoen werd gestart als het voorgaande seizoen,
er werd op verschillende plaatsen gecontest; ieder  voor
zich, niemand voor PI4AMF. Wat nieuw was dat een aantal er
voor zorgden (en nog zorgen) dat de VHF/UHF rubriek weer in
ons lijfblad verscheen (en nog verschijnt).
Ook de tweede contest (oktober) werd er gecontest door een
aantal stations.
De deelnemende stations waren :

PE1NFL          144: sectie A
 PA3ESB          144: sectie A  432: sectie D
 PA3EQS/PE1JDX   144: sectie C  432: sectie C
De  resultaten  kunt  u  terug  vinden in  oude  nummers van
"'t Geruis", over de eindscores later meer.
(wordt vervolgd) de contestgroep

FEBRUARI
   28 verenigingsavond - lezing Henk de Ronde (PA0JMD)
      over duplexfilters en zelfbouwplotters
   29 Noordelijk Amateur Treffen, Groningen (Electron-41)

MAART
    7 Landelijke Radio-vlooienmarkt Den Bosch (Electron-69)
   27 verenigingsavond - open verkoping
30-31 en 1 april Contest Verkeerd

APRIL
    4 Computerbeurs Assen
    8 Radiotechniek en Voorschriften I en II in Nieuwegein
   24 verenigingsavond - VR-voorstellen + video
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