


4e JAARGANG NUMMER 1 JANUARI 1980
OPLAGE 340 STUKS VERSCHIJNT 10 X PER JAAR

Redaktie:
Jan van Essen, PAoSNE,
Van Marnixlaan 80, 3818 VD Amersfoort
Druk:
Arthur Dekkers, Brugveenseweg 37, Voorthuizen.

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

MEDEDELINGENBLAD

Met ingang van heden is de redaktie van dit blad over
gegaan naar Jan van Essen, PAoSNE. Ik wens Jan van
harte veel succes met de job! Copij voor het volgende
nummer moet dus naar het nieuwe redaktieadres. Graag
wel tijdig!!!
Tot op heden zijn geen nieuwe concrete ideeën voor een
nieuwe omslag of een andere naam voor dit blad bij de
redaktie binnengekomen, zodat het nog maar een jaartje
op de oude voet doorgaat.
                            Hans Moorhoff, PAoHML.

TERUGBLIK
Op de vorige bijeenkomst werden wij ingewijd in de
"geheimen" van de werking van de alom bekende scanners
door Arnold Klein, PAoAAK. Arnold had diverse typen
meegenomen, waardoor ook het inwendige van de doosjes
bekeken kon worden. Dat een scanner ook niet alles 
is werd ons wel duidelijk door zijn verhaal. Sommige
scanners ontvingen meer signaal van zijn inwendig
opgewekte stoorsignaal dan het te ontvangen signaal 
van de gewenste zender. Een ontvanger met VFO af-
stemming werkt vaak beter. Het is natuurlijk wél 
een mooi gezicht, al die wandelende lichtjes op 
zo'n scanner... Op zich zelf waren er wel ingenieuze
systemen bedacht om bepaalde ontvangst frequenties 
af te tasten, m.b.v. frequentie-synthesizers en
microprocessorbesturing, alleen het resultaat van 
al die moeite bleek niet altijd gunstig te zijn.
                            Hans, PAoHML.
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******************************************************
*                        OPROEP                      *
*  VOOR DE JAARLIJKSE HUISHOUDELIJKE VERGADERING OP  *
*             VRIJDAGAVOND 18 JANUARI 19800          *
******************************************************

Agenda:
1. Opening om 20.00 uur precies, met eventuele
   mededelingen
2. Jaarverslag van de secretaris
3. Financieel overzicht van de penningmeester (is
   elders in dit blad opgenomen
4. Financieel overzicht Depot VERON Verkoopbureau (is
   elders in dit blad opgenomen)
5. Voorstellen voor de Verenigingsraadvergadering.
6. Verkiezing van afgevaardigden voor de V.R.
7. Verkiezing Bestuursleden. Zie hiervoor bijgaand
   uittreksel uit het VERON Afdelingsreglement en
   informatie elders in dit blad.
8. Verkiezing kascontrole commissie,

UITTREKSEL AFDELINGSREGLEMENT
Art. 8.
Het bestuur van een afdeling wordt gekozen uit en door de leden (art. 5, lid 1 a t/m g 
van de Statuten) van de desbetreffende afdeling en bestaat uit een voorzitter,  een sekre-
taris, een penningmeester - allen meerderjarig, het dagelijks bestuur vormend - en 
eventueel een even aantal leden. Het bestuur bestaat voor tenminste twee/derde uit 
gewone leden die houder zijn van een amateurradio-zendmachtiging of verklaring van
bevoegdheid als bedoeld in art. 2 der Statuten. (A ,  B,  of C - licentie.)

Art. 9.
Jaarlijks treedt twee/derde van het afdelingsbestuur af. De leden zijn herkiesbaar. 
Nieuwe kandidaten kunnen tot vóór de opening van de vergadering worden voorgedragen.
Nieuwe kandidaten dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn, dan wel een  schriftelijke 
bereidverklaring  te hebben overgelegd aan het bestuur van de afdeling.

Art. 10.
De voorzitter wordt in funktie gekozen.

Art. 11
De overige funkties worden door het bestuur onderling verdeeld.

Er wordt met nadruk op gewezen dat deze vergadering
uitsluitend toegankelijk is voor afdelingsleden.
Eventuele introducees en "adspirant leden" mogen 
wel in de zaal aanwezig zijn, maar mogen niet het 
woord voeren en/of meestemmen.
Het lidmaatschap zal worden getoets aan de ledenlijst.
Men wordt dringend verzocht om het Bewijs van Lidmaat-
schap mee te brengen, of eventueel een ander bewijs-
stuk, bijv. envelop van het laatste nummer van
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Electron. Dit laatste is vooral van belang voor 
de leden die pas lid zijn geworden en misschien 
nog niet op de ledenlijst voorkomen. Stembiljetten
worden alleen verstrekt indien het lidmaatschap van 
een lid vast staat.

Traditiegetrouw komt er na dit officiële gedeelte weer
de jaarlijkse "rommelmarkt".
Al Uw overtollige spullen 
die maar iets met de hobby 
te maken (kunnen) hebben 
kunt U ter verkoop aan-
bieden. Wilt U op het artikel 
een briefje hechten met de 
naam van de oude eigenaar 
(voor de verrekening na 
afloop) een omschrijving 
van een artikel, met even- 
tuele technische gegevens. 
Tevens dient U, indien 
gewenste een minimum prijs te vermelden. 1O% van 
de verkoopprijs gaat naar de afdelingskas. Voor de
eventuele verkoop van zend-installaties wordt verwezen
naar de door de PTT ge-stelde voorwaarden. De VERON kan
op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele problemen, schaden e.d. die uit deze veiling
mochten voortvloeien!                

          Hans PAoHML

OP TWEE METER.

Op zaterdag 19 januari wordt de eerste vcssejacht van
het nieuwe jaar gehouden.
De vos is ditmaal Bart, PA2KWB. Frequentie, zoals ge-
bruikelijk, is 145,400 MHz en de start is weer bij het
Belgisch Monument aan de Belgenlaan (bij de Stichtse
Rotonde) om 20.00 uur.
Er zal een bakenpeiling plaats vinden op Laan 1914.
Deze jacht is minder geschikt voor fietsers.
                                     Rob, PAoKEL.
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VERSLAG PENNINGMEESTER
Financieel overzicht over 1979.

INKOMSTEN. UITGAVEN.
saldo kas 1-1-79 f.    8,73 zaalhuur          f. 225,--
saldo giro 1-1-79    489,50 lezingen              81,--
afdracht HB         1624,50 kosten bestuur       122,40
opbr. verkopen       176,25 convocaties         1046,06
rente giro            14,97 vossejachten          92,75
advertenties         377,50 diverse                6,75
                           kerstpuzzel 1978      30,--
                           saldo kas 31-12-79     4,73
                           saldo giro 31-12-80 1082,76                 ----------                   ---------
                 f. 2691,45                   f.2691,45                 ==========                   =========

Begroting 1980
INKOMSTEN. UITGAVEN.
afdracht HB      f. 1700,-- convocaties       f.1100,--
opbr. verkopen        85,-- lezingen             150,--
rente giro            15,-- kosten bestuur       150,--
advertenties         450,-- zaalhuur             250,--
verkoopbureau ‘79      p.m. kerstpuzzel 1979      30,--
                      vossejacht           120,--
                    subsidie PA6KEI ‘79  100,--
                     subsidie PA6KEI ‘80  100,--
         Diverse kosten       100,--
                       onvoorzien           150,--                 ----------                   ---------
                 f. 2250,--                   f.2250,--                 ==========                   =========

Toelichting:
De resultaten over 1979 zijn zeer bevredigend.
Enerzijds komt dit doordat de inkomsten hoger bleken
dan was geraamd, anderzijds omdat sommige uitgaven
lager waren dan de raming aangaf. De advertentie-
opbrengst was echter lager dan verwacht. Dit werd
veroorzaakt door het feit dat een jaaradvertentie
ad f 225,-- bij de afsluiting van het boekjaar nog
steeds niet betaald was. Het overschot over 1979
bedroeg f 589,26. Vermeerderd met het saldo 1978 ad
f498,23 bedragen onze middelen per ultimo 1979 
f 1087,49. Er moeten nog worden voldaan kosten 
bestuur 4e kwartaal 1979, zaalhuur dec.'79, porto
convo's nov. en dec. 1979. en mogelijk nog verdere
kleine kosten. Voorts nog de bijdrage aan PA6KEI over
1979, deze is echter in de begroting voor 1980
opgenomen.
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Graag betuig ik mijn dank aan OM Moorhoff, die met
minimale middelen een optimaal resultaat wist te
bereiken. Aan hem is ook de advertentie-werving te
danken.
Voor 1980 ben ik verheugd U een sluitende begroting 
te mogen aanbieden, waarin zelfs nog een bedrag van 
f 150,- voor onvoorzien kon worden opgenomen.
De resultaten van het verkoopbureau over 1979 zijn 
pro memorie op de begroting 1980 opgenomen. Voor de
cijfers zie elders in dit blad.
                 Wim Romijn, PAoARA, Penningmeester.

FINANCIEEL OVERZICHT VERON VERKOOPBUREAU OVER 1979
DEPOT AFD. AMERSFOORT per 1/12/1979 

1. Goederen             
reeds betaalde facturen f 2480,40 verkocht    f 2850,90
nog te betalen facturen   1391,85 ontvreemd  
                        --------- (art. 274)      29,95
                        f 3872,25 voorraad       988,10
creditnota                   4,--
                        ---------             ---------
Totaal ingekocht        f 3868,25             f 3868,25                        =========             ========= 

2. Balans per 1-12-79
Debet  Credit               
voorraad goederen       f  988,10 crediteuren   
bank                       525,15 (SB E’hoven)f 1387,85
kas                        136,50 onkosten        20,05
debiteuren (PA6KEI)          6,-- winst          247,85 
                        ---------             ---------
                        f 1655,75             f 1655,75                        =========             =========

3. Toelichting
De goederen zijn tegen inkoopwaarde vermeld. In de
factuurbedragen zijn reeds de door Eindhoven verleende
korting van 10% verwerkt. In de post onkosten zijn 
nog niet de porto- en telefoonkosten ad ca. f 120,--
begrepen.
De winst blijft in het verkoopdepot teneinde grotere
voorraden te kunnen opbouwen en zodoende de leverings-
tijden te kunnen bekorten. (krediet van Eindhoven is
max. f 2000,--)
              Namens de Beheerder Jan Tuithof, NL 4405, 
              Hans Moorhoff, secr.

- 5 -



Enige tijd geleden verschenen in de afdeling 
Amersfoort mobilofoons, welke afkomstig waren 
van de VRZA-BEM. Deze mobilofoons zijn van het 
merk Standard Electric, model P4.

In het volgende nummer zal een artikel van 
Wim Beekman, PA3AGZ verschijnen over ombouw 
van deze mobilofoons naar de 2 meter band.

Als voorproefje publiceren we vast een schema 
uit dit artikel. Gelieve te bewaren tot het 
volgende nummer.
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BESTUURSVERKIEZING

Voor de verkiezing hebben zich, voor zover bekend 
bij het bestuur bij de afsluiting van dit nummer, 
de volgende personen zich candidaat gesteld:
Voor de functie van voorzitter: (Echter pas na lang
aandringen, en maximaal voor één jaar)
Rob Kelder, PAoKEL, Bohemen 20, Leusden.
Voor de functie van penningmeester:
Henk de Ronde, PAoJMD, Boogschutter 12 d, Amersfoort.
Voor de functie van secretaris:
Mevr. Janny Nieuwkerk–Kamp, PDoHFV, Beukstraat 66,
Amersfoort.
Als lid:
Bert Delmaar, PA3AGW, Heiligenbergerweg 69, Amersfoort
A. Butselaar, PE1AAP, Seringstraat 26, Amersfoort.
Herkiesbaar uit "oude" bestuur:
Jan Tuithof, NL 4405, Woestijgerweg 168, Amersfoort. 
Jan Over, PEoJHO, Jacob Catslaan 18, Amersfoort. 
John Piek, PAoETE, Gaweinplaats 42, Amersfoort.
De kandidaten gelieven kennis te nemen van art.9 van
het  afdelingsreglement !!!!!!

=======================================================
=  HEEFT U DE CONTRIBUTIE REEDS BETAALD DOOR MIDDEL   =
=  VAN DE U TOEGEZONDEN ACCEPT-GIROKAART?             =
=  DOE HET ANDERS SNEL, EN DENK OOK AAN HET           =
=  VERONFONDS!!                                       = 
=  Heeft U nog geen acceptgirokaart ontvangen? Neem   = 
=  dan direkt contakt op met het Centraal Bureau in   =
=  Arnhem. Heeft U een kaart ontvangen met een        = 
=  verkeerd bedrag er op, u bent bijv. jeugdlid en    =
=  krijgt een kaart voor f47,50, dan eerst contakt    =
=  opnemen met Arnhem!                                =
=======================================================

DE ACTIEVE OOIEVAAR

Op 12 november '79 werden Stephanie (PDoGAW) en Hans
(PE1DHL) Te Boekhorst verblijd met de geboorte van 
hun dochter ELINA.
Ook bij Tabitha, Inno (PDoGBI) en Puck van Breda 
vond gezinsuitbreiding plaats: op 28 november j.l. 
werd JEF geboren.
Allen van harte gefeliciteerd.
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CURSUS MICROPROCESSORS II

Zoals U misschien wel zult weten, besteed TELEAC
regelmatig aandacht in de vorm van cursussen aan 
het electronica gebeuren.
Thans loopt er een cursus MICROPROCESSORS II, welke 
op 2 November is gestart en tot 1 April 1980 zal duren.
Ruim 9000 cursisten nemen er aan deel. Vanwege dit
grote succes wordt de cursus vanaf 30 januari her-
haald. De uitzendingen van de thans lopende cursus
vinden op dinsdag en zaterdag plaats resp. op Ned.II om
18.25 uur en Ned.I om 11.00 uur.
In les 15 van de cursus Microprocessors II (uit-
zenddatum 19 februari 1980) zal door PAoNAC het
MACROTRONICS interface worden gedemonstreerd, dat 
reeds in gebruik is bij een aantal Amersfoortse
zendamateurs voor de ontvangst en verzending van 
TELEX en MORSE signalen.
PEoJKA mag in die zelfde les duidelijk komen maken
welke problemen hij had met het aansluiten van een 
IBM electrische typemachine op zijn NASCOM computer-
systeem en hoe dat contact met de "buitenwereld" 
werd opgelost door middel van INTERFACING. 
Gezien het elementaire karakter van de oplossing 
van dit probleem is het misschien voor U interessant 
er ook eens op die manier kennis van te nemen.

VERMIST...

Wie heeft destijds de cursus "STUDIEHULP" van 
Jan van Essen of Jules Kannemans geleend? 
Gaarne zo spoedig mogelijk terug bezorgen bij 
de cursusleider.

                                     PEoJKA
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DE NASCOM GEBRUIKERS CLUB 

In Oktober 1979 werd de NASCOM GEBRUIKERS CLUB
opgericht en heeft tot doel door onderling 
contact en uitwisseling van programma's, alsmede 
het verder ontwikkelen van de hardware tot een 
optimaal computersysteem te geraken.
Inmiddels heeft de club de aandacht getrokken van 
RADIO HOBBYSC00P (wekelijks op Hilversum I Woensdag 
te 22.30 uur) en TELEAC (microprocessors II) maar ook
diverse electronica tijdschriften schonken aandacht 
aan dit feit. Aangezien het dagelijks bestuur
grotendeels in handen is van Amersfoortse zend-
en luisteramateurs meende ik er goed aan te doen 
U van deze subactiviteit melding te maken. 
De club telt momenteel 70 leden welke verspreid 
zijn over de Benelux en heeft contact met zuster-
organisaties in Duitsland en Engeland. Men kan lid
worden door f35,- over te maken op gironr 4193865
t.n.v. H.A.Joman (PE1BPU), Jan Tooropstr 38,
Amersfoort, penningmeester van de Nascom
Gebruikersclub.
Na ontvangst van uw giro overschrijving ontvangt U
direct het eerste exemplaar van het NASCOM INFORMATIE
BULLETIN (40 pagina's informatie). Het tweede 
bulletin komt omstreeks medio februari uit 
en 15 maart a.s. hopen wij onze eerste landelijke
bijeenkomst te organiseren met inleidingen en
demonstraties, waarbij ook de handel zal worden
uitgenodigd.
De club beschikt over uitstekende hard en software
managers, die tegen een minimale onkostenvergoeding
informatie, programma's en hardware info ter
beschikking stellen.

       Jules Kannemans PEoJKA,
       voorzitter Nascom gebruikers club 
       redakteur Nascom Info Bulletin.
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MEDEDELING VAN UW R.Q.M. 

In 1979 is de QSL uitwisseling over het algemeen 
goed verlopen; doch daar onze afdeling Amersfoort 
zich mag verheugen in een sterk groeiend ledental,
moeten er in 1980 toch enkele spelregels gehanteerd
worden, en wel:
1.Uw QSL kaart dient leesbaar en compleet te worden
  ingevuld.
2.In een rechterbovenhoek roepnaam + juiste woonplaats
  vermelden.
3.Het is prettig als Uw naam + adres + woonplaats
  vermeld zijn.
4.Aanbod van QSL kaarten absoluut in alfabetische
  volgorde (PAoAAA t/m PI4ZZZ + NL1 t/m PA9999)
  (Kijkt U er het spelalfabet nog eens op na!) Dit
  wat betreft NEDERLAND.(Dit geldt voor alle licentie-
  klassen en luisteramateurs!!!)
5.QSL kaarten voor het buitenland sorteren per land
  (de USA en de USSR hebben verscheidene prefixen en
  dat blijken velen niet te weten hi) èn alfabetisch.
6.Voorgaande regels zijn nodig geworden, omdat per
  maand en tussendoor zo'n 10 à 12 kg post ter ver-
  zending blijkt te zijn (gem 10 uur arbeid).
7.QSL uitwisseling mag ook bij mij thuis, doch
  liefst na gemaakte afspraak !
8.Verheugend is de medewerking van de groep SOEST 
  en nu ook NIJKERK e.o., waar enkelen een soort
  steunpunt hebben gemaakt. Ik zoek nog amateurs 
  in de regio's BAARN, DOORN, SCHERPENZEEL, 
  LEUSDEN C, BARNEVELD, VOORTHUIZEN, kortom de
  periferie van Amersfoort, die willen meewerken 
  om de aldaar wonenden hun QSL post te bezorgen, 
  c.q. laten afhalen/brengen. Dit kan misschien ook 
  wel in Amersfoort zelf, waar per wijk deze
  vriendendienst kan worden bewezen. Laten we in deze
  ook niet onze leden van de zustervereniging VRZA, 
  die in ons rayon wonen, vergeten! 

U allen wens ik een voorspoedig 1980 met vooral 
veel plezier in de hobby!

           73 es gd dx de PEoJHO, (Jan), J.Catslaan 18, 
           Amersfoort (033-15052 als ik thuis ben).
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Praat eens over techniek i.p.v. Uw "bak", QSL is 
toch 100%.
Hoe hoger het S-rapport, hoe gewenster is de QSL.
Luister eerst op de band alvorens te zenden.
Als U niets te beweren heeft, kunt U beter luisteren.
Zoek een vrije QRG (en veeg een D kanaal eens schoon
voor D amateur als U QRO is).
Roep kort op en herhaal Uw roepletters.
Gebruik een monitor (indien niet aanwezig dan maar 
een verwant).
Sein niet sneller dan U kunt opnemen.
Met 10 dB minder lukt het ook vaak beter.
Gebruik geen A1 (CW) in de A3j (SSB) band, ook geen 
F3, e.v.a., ook omgekeerd.
Houdt Uw verbindingen kort: anderen willen ook werken.
Moduleer niet over: het regent al vaak genoeg met
spetters.
Nieuwe landen worden gewerkt door veel luisteren. 
Wees bevriend met Uw buren: maak met hen kennis 
voor zij het met U doen.
Als U niet weet waarover U praat: praat er dan niet
over, vraag er wel naar.
Voorkom BCI en val de PTT niet lastig, die doet
dat ons wel.
Maak Uw resultaten bekend en lever copij voor
1 februari in. Bedenk wat u zegt bij Uw QS0's:
er luisteren meer dan U denkt... ook in Ned.t.Berg. 
Uw zendmachtiging is verleend voor het nemen van
proeven, wat dat ook mag zijn.
Als U zich ergert doe het dan ergens anders. 
Als U zich aan bovenstaande ergert staat er 
een drukfout.

                            55-73-88, de Jan PEoJHO

UITSLAG VOSSEJACHT VAN 15 DECEMBER 

1. PE1CLP  0 strafpunten 4. PDoHGQ 42 strafp.
2. PDoHGW  1    " " 5. PAoKEL 56   " " 
2. PDoDNC  1    " "
3. PE1BZO 24    " "

                                  73, John PAoETE
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advertentie

Voor al Uw boeken, kaarten, bouwpakket-
ten en ander speciaal amateur kleingrut.
Prijzen volgens laatste prijslijst in
Electron. Artikelen verkrijgbaar op de
maandelijkse afdelingsbijeenkomsten en
bij de beheerder van het depot: Jan
Tuithof, Woestijgerweg 186, Amersfoort.
Telefoon: 033-111201. UITSLUITEND bellen
en afhalen op dinsdag- en donderdag-
avond tussen 20.00 en 21,30 uur.
Aflevering uitsluitend tegen contante
betaling (of gegarandeerde betaal-
kaarten of betaalcheques).

VERON-VERKOOPBUREAU

DEPOT  AFD.  AMERSFOORT






