


VERON - A03 - AMERSFOORT
Postbus 1131     

 3800 BC Amersfoort

  VERON-SERVICEBUREAU - AMERSFOORT - telefoon: 033-551992 

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

  Hilde Sportel,  Albert Schweitzersingel 367, Amersfoort 
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    BESTUUR:
    voorzitter:           Heijmen Ceelen      PA3AGI
      Bunschoterweg 4     3861 PE Nijkerk     03494-59082
    vv/secretaris:        Hans de Jong        PB0AMH
      Steenhoffstraat 17  3764 BH Soest       02155-16073
    penningmeester:       Joop Lagemaat       PA3FBU
      Breeland 153        3828 VK Hoogland    033-802705
      giro: 3888404       tnv: VERON - A 03 - Amersfoort
    activiteiten:         Jan Spierenburg     PD0AUQ
      Mellemastraat 23    3815 PB Amersfoort  033-728970
    activiteiten:         Hans Verberne       PA3GDQ
      Klarinetpad 6       3822 CT Amersfoort  033-552293
    activiteiten:         Frank v.Hamersveld  PA3DTX
      Van Woustraat 28    3817 PG Amersfoort
    vossejachten:         Willem Polhout      NL 10330
      Anemoonstraat 25    3812 WE Amersfoort  033-614992
    CONTACTADRESSEN:
    ledenadministratie:   George d'Arnaud     PA3BIX
      Leliestraat 13-B    3812 VD Amersfoort  033-616484
    QSL-manager:          Peter Butselaar     NL 5557
      Postbus 910         3800 AX Amersfoort
    zendcursus D en C:    Jan van Essen       PA0SNE
      Zandkamp 91         3828 GE Hoogland    033-804555
    morsecursus:          Koos/Hilde Sportel  PA3BJV/EKW
      A.Schweitzrsngl 367 3822 BV Amersfoort  033-551992
    service-bureau:       Hilde Sportel       PA3EKW
    immunisatie-funct.:   Koos Sportel        PA3BJV 
    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
      Eikenlaan 38        3828 BZ Hoogland    033-801633
    PACC-coördinator:     Henk Warnitz        PA3ESB
      De Steenkamp 20     3781 VP Voorthuizen 03429-3181
    vaa PI4AMF/NL8600:    George d'Arnaud     PA3BIX
    materiaalbeheerder:   Cor v. d. Wetering  PA3COM
      Stephensonstraat 11 3817 JA Amersfoort  033-613537    
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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 20.00 uur is er soms een RTTY-bulletin en om ± 20.30 uur
lokale tijd in phone. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!
 
QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?

 uitg.: VERON - A03 - Amersfoort; 17e jaargang
 nr. 2; februari 1993; verschijnt 10x per jaar

redactie:  Frank van Hamersveld                - PA3DTX
 Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort

        
druk:  SWT

verzending:   Willem Polhout                      - NL10330

inhoud:  Volgende verenigingsavonden ..............  3
  Verslag verenigingsavond .................  3

 Nieuwe leden .............................  5
 Het gebruik van de BBS-en PI8UTR en PI8TMA  5
 Boeken en uitleenservice ................. 12
 Mededelingen ............................. 12
 Agenda ................................... 13



VERENIGINGSAVOND
 

FEBRUARI - lezing
Vrijdag 26 februari hebben wij een zeer interessante lezing.
Bekendmaking  van de inhoud van deze avond vindt plaats via
de gebruikelijke kanalen.
Het adres is, als altijd, Burgemeester van Randwijckhuis,
Diamantweg 22, Amersfoort. Zaal open vanaf 19.30 uur.

MAART - VR voorstellen + video      
De verenigingsavond van vrijdag 26 maart staat in het teken
van de Verenigingsraad, die op zaterdag 24 april a.s. zal
worden  gehouden. Wij zullen dan de ingediende voorstellen
van de VR behandelen, tevens zullen de afgevaardigden van
onze afdeling worden gekozen. U wordt uitgenodigd om het
stemgedrag van uw afdeling mede te bepalen.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND - 22 januari
Op deze vrijdagavond was er weer de Huishoudelijke Ver-
gadering, die door 46 leden werd bezocht. 
Koos (PA3BJV) opende de vergadering met een ieder welkom te
heten. 
In 't Geruis waren de diverse verslagen gepubliceerd.
Achtereenvolgens werden goedgekeurd de notulen van dezelfde
vergadering in januari 1992 (nadat er een kleine uitleg was
gegeven over de brief betreffende de BT's (pag. 8/9)) en het
jaarverslag over 1992.
Dolf (PE1AAP) en George (PA3BIX) (de kascontrolecommissie)
hadden  de boeken bij de penningmeester gecontroleerd en
alles werd in orde bevonden.
De penningmeester (Joop - PA3FBU) gaf een toelichting en
beantwoordde enige vragen over het financieel verslag en de
ingediende begroting.
Voor de kascontrolecommissie stelde Gerard (PA0BUR) zich
beschikbaar. Hij zal samen met Dolf (PE1AAP) de boeken over
1993 bij de penningmeester controleren. Als reservelid gaf
Kees (PA3ARV) zich op.
Na deze punten kwam het beleid voor 1993 aan  de  orde. Het
is de bedoeling dat men het beleid van 1992 zoveel mogelijk
voortzet. Dus continueren van de VAM-avonden en de ver-
enigingsavonden (met eventueel weer een grote avond als in
november, maar misschien met een ander onderwerp; en kleine
verkopingen). Het organiseren van excursies (Peter (PA3EPX),
heeft hier een paar prachtige opties voor). De PACC-contest
en eventueel PA6VHF. Het aan de weg timmeren doormiddel van
een radiouitzending (24 februari 10 uur stadsnet 2 (?)) en
"doe-tv" (PACC) op het Amersfoortse kabelnet. Het opstarten
van de gecombineerde D- en C-cursus onder leiding van Jan
(PA0SNE) op zaterdagmorgen (6 maart om 10.00 uur)  in het Van
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Randwijckhuis. Ook van de leden werd gevraagd hun inbreng te
leveren in de activiteiten en uitstraling naar buiten van de
afdeling. 
Hierna waren de bestuursverkiezingen. Van het bestuur waren
aftredend en niet herkiesbaar Koos (PA3BJV) en Sjaak
(PE1AQZ). Aftredend en herkiesbaar was Willem (NL10330). Er
hadden zich beschikbaar gesteld Heijmen (PA3AGI) en Hans
(PA3GDQ). Nadat de vergadering accoord ging met mondeling
stemmen, konden deze leden unaniem worden gekozen. Het
bestuur bestaat nu uit:

          Dagelijks bestuur:
          Voorzitter              Heijmen PA3AGI
          Secretaris              Hans    PB0AMH
          Penningmeester          Joop    PA3FBU
          Leden:
          Activiteiten            Jan     PD0AUQ
                                  Hans    PA3GDQ
          Vossejachten            Willem  NL10330
          Redacteur 't Geruis     Frank   PA3DTX

Jan (PD0AUQ) bedankte Sjaak (PE1AQZ) voor zijn inzet en
overhandigde hem een fles geestrijk vocht.
Willem (NL10330) bedankte Koos (PA3BJV) voor zijn jarenlange
inzet als voorzitter en overhandigde hem een fles wijn.
Ook  kreeg de vrouw van Koos, Hilde (PA3EKW) een bos
prachtige bloemen overhandigd. 
Namens de leden bedankte George (PA3BIX), met een prachtige
toespraak, Koos voor zijn grote inzet als voorzitter (meer
dan 7 jaar) van de afdeling. Hij overhandigde hem een
ingelijste gekleurde karikatuur. 
Koos bedankte een ieder voor de lovende woorden en zei dat
hij het voorzitterschap alleen heeft kunnen doen, door de
steun  van zijn vrouw, want voorzitter ben je eigenlijk
samen. 
Na dit onderdeel werden de nieuwe bestuursleden gevraagd de
lege plaatsen aan de bestuurstafel te bezetten.
Heijmen (PA3AGI), de nieuwe voorzitter, stelde zich in zijn
toespraak voor. Zo vertelde hij dat hij al meer dan 20 jaar
lid is van de VERON en mede-oprichter van de afdeling Noord
en Zuid-Beveland. Ook onderstreepte Heijmen het beleid zoals
deze door het vorige bestuur was uitgestippeld.
Het volgende punt van de agenda vermeldde de Rondvraag. 
Marc (PE1NPM), coördinator van de zelfbouwgroep, gaf een
terugblik en vertelde iets over het nieuwe project (notch-
filter). 
Na sluiting van de vergadering was er nog voldoende tijd over
voor onderling QSO.



NIEUWE LEDEN
 

HET GEBRUIK VAN DE BBS-EN PI8UTR EN PI8TMA
 

januari:
  A. R. Bergsma (PE1MND), Barneveld
  G. H. J. Doorn, Amersfoort             
  G. H. Fortuin, Harderwijk
  T. de Jong (PE1DUR), Hoogland
  J. Pastijn (PA0JPH), Soest
  W. Pieters, Amersfoort

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

In deze serie gaan we in op het gebruik van de BBS-en die
werken met de F6FBB-software. In onze directe omgeving zijn
dat PI8UTR en PI8TMA, deze zijn in oktober op deze software
over gegaan. Degene met ervaring met de AA4RE software zullen
veel  herkennen. Toch  biedt deze software veel leuke
extra's, die we uiteraard ook zullen doornemen. We beginnen
met de normale mode, die van BBS. Evert (PA0TMA), heeft mij
voor  deze gelegenheid als gebruiker gewist, zodat ik op-
nieuw in kan loggen. Aan de hand hiervan is het voor een
ieder mogelijk om dat ook te doen. Let wel dat de  registra-
tie compleet is.

Ter  informatie,  ik  werk  met  SP 6.10. De  commando-regel
begint  met  � of :, deze  worden  niet  gebruikt,  de  TNC-
commando's worden in hoofdletters gegeven, dus C PI8TMA of
DISC. Als we met de box verbonden zijn, geldt hetzelfde; de
commando's  in hoofdletters. Wat naar de BBS gestuurd wordt
en wat door ons ontvangen wordt, staat direct aan het begin
van de regel. Het commentaar wordt inspringend weer gegeven.
We gaan beginnen om de verbinding tot stand te brengen  met
in te tikken:
C PI8TMA

Het programma meldt dan
CONNECTED to PI8TMA - 11/20/93 17:30:25

De BBS geeft de volgende tekst
[FBB-5.14-ABFHM$]
Hallo ???, laatste verbinding was op 20-Nov om 17:26
Laatst gelezen bericht is 4000 - Nieuwste bericht is 4020
1069 actieve berichten.
Stations in verbinding met PI8TMA:
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Ch. 1  (144_1K2) : PE1JDX-0  - Vry 20/11/92 17:26
Ch. 13 (430_1k2) : PA6BNV-7  - Vry 20/11/92 17:15
Ch. 18 (430_4k8) : PI8UTR-0  - Vry 20/11/92 17:00
Ik zie dat je een nieuwe gebruiker bent.
Type ? voor help.
Typ N om je naam op te geven.
Typ NQ om je QTH-locator op te geven voor o.a. de satelliet
berekeningen.
Typ NH om je home-BBS op te geven.
Typ NZ om je Postkode in te voeren voor de database.
1:PE1JDX de PI8TMA A,B,C,D,F,I,J,K,L,N,O,P,R,S,T,U,V,W,X,Y
H=Help>

De ??? betekend al dat het programma je niet kent. De
laatste verbinding is gelijk aan de huidige verbinding.
Dan volgt een lijst met de stations in verbinding. 1k2
is 1200 baud en 4k8 is 4800 baud en wordt gebruikt voor
de forwarding. Met ? is de help lijst oproepbaar, dat
doen wij dus niet. Wij gaan ons voorstellen dan wel
registreren. De volgorde doet er niet toe, maar we gaan
het lijstje af.

N Jan
Dit werkt het snelst, het kan ook in twee keer. je geeft
dan N en de BBS vraagt daarna je naam.

Ok Jan, data is ingevoerd.
Met OP # <enter> kun je een pauze instellen, # is het aantal
regels.
Met nogmaals OP <enter> zet je de pauze uit.
1:PE1JDX de PI8TMA A,B,C,D,F,I,J,K,L,N,O,P,R,enz.,Y H=Help>
NQ JO22SD

Hier hetzelfde verhaal
Ok Jan, data is ingevoerd. (enz)
NH PI8TMA

En weer...
Ok Jan, data is ingevoerd. (enz)
NZ 3770AG

En voor de laatste keer...
Ok Jan, data is ingevoerd. (enz)
OP
Pauze na 20 regels. Met OP <enter> zet je de pauze's uit.
1:PE1JDX de PI8TMA A,B,C,D,F,I,J,K,L,N,O,P,R,enz.,Y H=Help>
OP
Geen onderverdeling in pagina's.
1:PE1JDX de PI8TMA A,B,C,D,F,I,J,K,L,N,O,P,R,enz.,Y H=Help>

Ik geef zelf geen onderverdeling in pagina's, de reden
komt verderop. Dit werkt gewoon het snelst.

We staan nu geregistreerd bij de BBS. Log in bij niet alle
BBS-en. Je moet dan via digipeaters naar zo'n station toe,
wat alleen maar vertragend werkt en onnodig de frequentie
bezet houdt. De commando's die we nu behandeld hebben, zijn
ten alle tijde te wijzigen. We gaan nu naar de commando-
regel, 1:PE1JDX de PI8TMA A,B,C,D,F,I,J,K,L,N,O,P,R,S,T,U,
V,W,X,Y H=Help>, kijken. Daar staan alle commando's. We gaan
eerst de L behandelen. L staat voor List en kan met een
aantal  parameters  opgegeven  worden. We  beginnen  met  het
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eenvoudigste commando.
L

En de BBS antwoordt met
 Ber# TS  Byte Aan   @BBS    Van    Datum     Onderwerp
4020  B$  1178 MORSE @ALLE   DH1KD  20-Nov telegraph.txt
4018  B$   630 IPARC @ALL    PA3DUL 20-Nov BLUE KNIGHTS
4017  PY   473 PI8TMA        PE1JDX 20-Nov reset
4016  B$  6403 OS2   @ALLE   DJ4RX  20-Nov re LCPLUS
4015  B$  1999 CPM   @NLDNET PE1KHK 20-Nov CP/M Progr.v.C128
4014  B$   709 VW    @EU     G7CCP  20-Nov VW clubs???
4013  B$  5428 SUNDAT@EU     ON7UM  20-Nov 11-19/Dly SolBull
4012  B$   882 ATARI @WW     DC7OS  20-Nov ? ARJ on ATARI ST
4011  B$  1213 IBM   @EU     DL8NDS 20-Nov PC20III-Einbau
                                           3,5"Floppy?
4010  B$  1814 CONTES@WW     F6IIE  20-Nov SPECIAL CALL SIGN
                                           TM5V FOR CQWW
4009  B$  1624 ALL   @EU     IW5CNW 20-Nov SKED on FO-20 for
                                           25/11/92
4008  B$  1918 ALL   @NLDNET PE0JRE 20-Nov VRZA VIIB Nr. 10
4007  B$   503 ALL   @EU     PA3ATO 20-Nov pk88
4006  B$ 15633 TECHNI@ALLE   DL2RXE 20-Nov GIF - EarTalk   
                                           -Modifikation
4005  B$  1319 ALL   @EU     G7CCP  20-Nov CB & Packet
4004  B$  9476 BAYCOM@ALLE   DL5FBD 20-Nov BAYCOM-Komprobl.
                                           probleme
4003  B$  1698 ALL   @EU     SP9VFQ 20-Nov IOTA.9
4002  B$  1939 ALL   @NLDNET PE0JRE 20-Nov VRZA VIIB Nr. 10
4001  B$  4144 AMIGA @EU     DB9ER  20-Nov FF757
1:PE1JDX de PI8TMA A,B,C,D,F,I,J,K,L,N,O,P,R,enz.,Y H=Help>

Het volgende commando geeft de laatste 5 berichten
LL 5

De BBS geeft
 Ber# TS  Byte Aan   @BBS    Van    Datum     Onderwerp
4020  B$  1178 MORSE @ALLE   DH1KD  20-Nov telegraph.txt
4018  B$   630 IPARC @ALL    PA3DUL 20-Nov BLUE KNIGHTS
4017  PY   473 PI8TMA        PE1JDX 20-Nov reset
4016  B$  6403 OS2   @ALLE   DJ4RX  20-Nov re LCPLUS
4015  B$  1999 CPM   @NLDNET PE1KHK 20-Nov CP/M Programmas
                                           v. C128

We kunnen ook zoeken op onderwerp die onder "Aan" staan,
Ik geef twee voorbeelden :

L> contest
 Ber# TS  Byte Aan   @BBS    Van    Datum     Onderwerp
4010  B$  1814 CONTES@WW     F6IIE  20-Nov SPECIAL CALL SIGN 
                                           TM5V FOR CQWW 
L> PI8TMA
 Ber# TS  Byte Aan   @BBS    Van    Datum     Onderwerp
4017  PY   473 PI8TMA        PE1JDX 20-Nov reset

Andersom kan ook, namelijk zoeken op afzender:
L< DH1KD

Geeft
 Ber# TS  Byte Aan   @BBS    Van    Datum     Onderwerp
4020  B$  1178 MORSE @ALLE   DH1KD  20-Nov telegraph.txt

Ook is er te zoeken bij het Onderwerp (laatste kolom)
met LS en *titel*; bijvoorbeeld :

11



BOEKEN EN DOCUMENTATIE UITLEENSERVICE
 

MEDEDELINGEN
 

LS *C128*
 Ber# TS  Byte Aan   @BBS    Van    Datum     Onderwerp
4015  B$  1999 CPM   @NLDNET PE1KHK 20-Nov CP/M Programmas
                                           v. C128

We  hebben nu de meeste L-opdrachten gehad, er zijn er nog
een paar, maar die komen later aan bod.
Eerst even kort hoe een bericht gelezen kan worden. Dan type
je eenvoudig (als voorbeeld) R 4015 en de BBS zal  dat
bericht tonen. Als het een lang bericht is zorg dan dat je
drive mee schrijft. Overigens met het commando A kun je ten
alle tijde de informatiestroom stoppen, de BBS maakt wel
eerst zijn buffer leeg!
Volgende keer gaan we uitgebreid in hoe we de berichten
binnen kunnen halen en verzenden. Jan - PE 1 JDX

Op de laatste commissievergadering van 1992 heeft Jaap
(PD0DBD), te kennen gegeven te willen stoppen met zijn werk-
zaamheden voor de bibliotheekcommissie. 
Om in de ontstane vacature te kunnen voorzien is de VERON
bibliotheek op zoek naar een

ENTHOUSIASTE AMATEUR (M/V)

die de verzorging van de boeken en documentatie uitleen-
service  op zich wil nemen. De boeken en documentatie
bevinden zich in een ruimte in een bejaardentehuis in
Amersfoort. De werkzaamheden voor de bibliotheekcommissie
geschieden op vrijwillige basis, er is alleen vergoeding voor
gemaakte onkosten.
Als u interesse heeft om de bibliotheekcommissie te komen
versterken dan kunt u contact zoeken met:

- George d'Arnaud (PA3BIX), tel. 033-616484 na 19.00 uur,
of met
- Dolf Butselaar (PE1AAP),  tel. 033-808416 na 19.00 uur.

Namens de VERON bibliotheekcommissie, George - PA 3 BIX

SNERTJACHT
Vrijdag  19  februari  is  er  weer de jaarlijkse snert-loop-
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AGENDA
 

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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vossejacht. Er wordt om 20.00 uur gestart vanaf het
parkeerterrein van Hotel Oud Leusden (voorheen Alberts
Corner). Vos zijn Jan (PD0RDQ) en Sjaak (PE1AYQ).

GECOMBINEERDE D- EN C-CURSUS
Zaterdag  6 maart om 10.00 uur start de gecombineerde D- en
C-cursus onderleiding van Jan (PA0SNE) in het Burgemeester
van Randwijckhuis, Diamantlaan 22, Amersfoort (in het les-
lokaal bij de keuken). U kunt zich nog opgeven bij Jan
(PA0SNE) of bij Koos/Hilde Sportel (bij de laatste kunt  u
het cursusboek bestellen). Kosten van de cursus zijn, voor
VERON-leden die zich nu nog opgeven ƒ100,- en ƒ125,- voor
niet leden bij vooruitbetaling, exclusief lesmateriaal. De
cursus begint met een opleiding voor het D-examen. Duur van
de cursus 40 lessen.

FEBRUARI
   19 snert-loop-vossejacht, start 20.00 uur van het
      parkeerterrein van restaurant Oud Leusden (voorheen
      Alberts Corner)
   20 Techno-nostalgica, oude techniek verzamelbeurs, Emmen
   26 verenigingsavond - lezing
   27 Noordelijk Amateur Treffen, Groningen (Electron, 91)

MAART
    6 start D- en C-cursus in het Van Randwijckhuis (10.00u)
    6 Landelijke Radiovlooienmarkt, Den Bosch (Electron, 59)
   26 verenigingsavond - behandeling VR-voorstellen + video

en verder de VERON AKTIVITEITEN MAANDAGAVOND in de Ordenans,
Klimopstr., Amersfoort (Soesterkwartier). Aanvang 20.00 uur.




