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    BESTUUR

Het is een goed gebruik dat u in het eerste nummer
van het nieuwe jaar enkele regels van de voorzitter
en zijn lotgenoten aantreft. 
We namen voor u één van de legenden over die bestaan
over de gebruikelijke groet van de telegrafisten.
Tijdens de Amerikaanse oorlog, in de begindagen 
van de telegrafie, beheerde Andrew Carnegie zowel 
de telegraaf- als de spoorlijnen. De telegrafie was
toen even nieuw als de radio in de eerste wereld-
oorlog en de bewegingen van de legers hingen in 
grote mate af van het gebruik van de telegraaf. 
Toen in 1908 Andrew Carnegie de leeftijd van 73 jaar
bereikte werd hem door het corps militaire telegra-
fisten een feestbanket aangeboden. Hierdoor is de
uitdrukking "73" ontstaan als symbool voor goede
wensen. 
Nu wordt waarschijnlijk geen van onze leden dit 
jaar 73 (hoewel, je weet maar nooit) en zijn we bo-
vendien niet van plan voor de afdeling een feest-
banket te organiseren, onze goede wensen bieden we 
u met genoegen aan. We hopen dat u een heel goed 
jaar tegemoet gaat.

Rob, PA0KEL.

PS. Er schijnen meer verhalen te bestaan over de
bekende groet 73. Wie zo'n verhaal kent wordt
verzocht dit door te geven aan de Redaktie.
Misschien wordt het wel een hele verzameling.

Red.
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    VAN DE REDAKTIE

In het laatste nummer van de vorige jaargang bleef
geen ruimte over voor een terugblik over de versche-
nen nummers. Dat willen we nu doen.
De problemen waar de redaktie mee te maken kreeg:
1) wie zorgt voor copy en komt het op tijd binnen,
2) de race tegen de klok om de samengestelde copy  

op tijd de deur uit te krijgen,
3) de tijd die nodig is om het blad te drukken,
4) er moet gevouwen, geniet, gesorteerd worden en
  de hele handel bij tante Post afgeleverd,  
5) de vraag wanneer de PTT het blad bij u in de bus

deponeert.

Wanneer dat allemaal redelijk goed gaat, hebt u het
blad op tijd in de bus. Er hoeft maar weinig mis te
gaan of het wordt (te) laat. Een enkele keer is dat
op het nippertje geweest. Soms hebben de redakteuren
met klamme handen de laatste copy uit de schrijf-
machine gerammeld of op topsnelheid lange de wegen
geraasd om het drukwerk op te halen. 
Dat is echter uw zorg niet. Daar zijn die lieden nu
eenmaal voor.

Wat u echter wel kunt doen is zorgen voor copy, met
name technische artikelen. Wat dat betreft heeft
ons blad een naam te verliezen. Steeds is het nog
gelukt om allerlei technische snufjes te plaatsen
of eenvoudige schakelingen, waar de beginnende ama-
teur wat mee kon doen. Langzaam, maar even zeker,
begint dat minder te worden en moeten we ons (helaas)
beperken tot een enkel kort artikeltje. Op die ma-
nier wordt het een mededelingenblad zonder meer.
Dat zou jammer zijn. 
Met dank aan iedereen, die het afgelopen jaar ons
blad maakte tot wat het was (en hopelijk blijft), te-
gelijk het verzoek om medewerking op technisch ge-
bied. De kring van medewerkers is maar klein en we
zouden graag over wat meer artikelen beschikken. 
Met dit eerste nummer van de nieuwe jaargang zendt 
de redaktie u haar beste wensen voor 1985.

Boy, PA0BL - Jan, PE1JHU.
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    VERENIGINGSAVOND   verslag  

Copy voor het volgende nummer 
uiterlijk 25 januari 
inleveren bij de redaktie

Deze keer stond de verenigingsavond in het teken 
van de verkoping. Dat was vooral gedaan om wat meer
tijd beschikbaar te hebben. In januari hebben we 
de verslagen en bestuursverkiezing. Het wordt dan
meestal al wat laat om met de verkoping te beginnen..

Allereerst was er de bekendmaking van de
"Amateur van het jaar". Dat werd Evert, PA3AYQ, voor
zijn "Ronde van Amersfoort". Tweehonderd rondes ver-
zorgen is een fikse prestatie. Het is Evert van harte
gegund. 
De winnaar van de "Coupe Abnormale", Winnifred keek
wel even vreemd op, toen hij dit gedrocht zag, maar
het zal wel wennen. 
De verkoping door Fred, RDS electronics, was een
succes. Er bleef wel een hoeveelheid spul over aan
het eind van de avond, maar de verenigingskas was 
een flink bedrag rijker en omdat ook de bar zich in
een grote belangstelling mocht verheugen, was de
avond financieel niet meer stuk te krijgen. 
Het was ook heel gezellig en velen probeerden de
avond zo lang mogelijk te rekken.

Jan, PE1JHU.
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    CONTEST

Tijdens de laatste bijeenkomst van het jaar werd 
de uitslag van de "Contest verkeerd" bekend gemaakt
en de prijs uitgereikt aan Winnifred, PA3CDV. 
De "Coupe Abnormale" zag er inderdaad abnormaal uit.
Een doorgezaagde beker met de buitenkanten tegen
elkaar, een vreemd gezicht, maar goed wie aan zo'n
contest meedoet en wint, kan zoiets verwachten.
Winnifred heeft z'n uiterste best gedaan de beker 
te bemachtigen en is daar glansrijk in geslaagd.
Proficiat Soest! 
Wanneer een dergelijke gebeurtenis zich nog eens
herhaalt zal Amersfoort zeker revanche willen nemen.
Dat Amersfoort op de zesde plaats terecht kwam, kan
helemaal niet. Dat lag zeker niet aan Cor, PA3COM,
die kort maar zeer fanatiek heeft meegedaan. 
De Amersfoorters zullen er de volgende keer wat
pittiger tegen aan moeten.

De uitslag:

1. Winnifred PA3CVL 1833 punten 
2. Henk  PA3CDV 1656   --
3. Madeleine PA3CUZ 1160   --
4. Peter PE1DSW 1026   --
5. Cock PA3DAL  837   --
6. Cor PA3COM  364   --
7. Dominic PD0LDC  324   --
8. Rob PA0KEL  196   --
9. Dolf PE1AAP   81   --

Dominic, PD0LDC
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MEDEDELINGEN

Op VRIJDAG 25 JANUARI a.s. houdt afdeling Amers-
foort haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering.
Het afdelingsbestuur nodigt daarom alle leden van
deze afdeling uit om deze belangrijke vergadering 
bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in het
Van Randwijckhuis te Amersfoort en begint om 20.00
uur. Ingevolge artikel 7 van het afdelingsreglement
is de vergadering uitsluitend toegankelijk voor le-
den.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door voorzitter PA0KEL.

2. Notulen van de huishoudelijke vergadering van 
20 januari 1984.

3. Jaarverslag van de secretaris PE1DSW (zie elders
in dit blad.

4. Financieel verslag van de penningmeester PA3COM
(zie elders in dit blad)

5. Verslag van de kascontrole commissie.

6. Benoeming van een nieuwe kascontrole commissie.

7. Vaststelling van de begroting over 1985.

8. Behandeling van eventueel ingediende voorstellen
voor de VR.

9. Verkiezing van afgevaardigden voor de VR 1985.

10. Bestuursverkiezing.

11. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur stelt het op prijs voorstellen voor de 
VR voor de aanvang van de vergadering in ontvangst 
te mogen nemen. Ook verdient het aanbeveling persoon-
lijk aanwezig te zijn, als u een voorstel hebt, of u
te laten vertegenwoordigen door een ter zake des-
kundig medelid, om toelichting te kunnen geven, als
dat wordt verlangd. 
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Door een wijziging in de (model)statuten ziet de
bestuursverkiezing er dit jaar wat anders uit, dan 
we gewend waren. Voortaan zal jaarlijks het gehele
bestuur in principe aftreden en worden gekozen.
Voor dit jaar ziet dat als volgt uit:

in funktie te kiezen:

Voorzitter: Rob Kelder, PA0KEL aftredend en niet
herkiesbaar.

Overige bestuursleden:

secretaris Peter Stuart, PE1DSW aftredend en
niet herkiesbaar.

Penningmeester Cor v d Wetering, PA3COM aftredend
en herkiesbaar

lid Dominic Hoogsteder, PD0LDC aftre-
dend en herkiesbaar

lid Jan-Willem Walraven Borst, PA3BHQ
aftredend en niet
herkiesbaar.

lid George d’Arnaud, PA3BIX, aftredend
en herkiesbaaar.

lid Jan van Dalum, PE1JHU aftredend en
herkiesbaar.

We zoeken dus dringend kandidaten. Mocht u wat voor
een taak voelen dan dient u zich uiterlijk voor het
moment van aanvang van de vergadering op te geven 
bij de secretaris. Verder wordt u geacht persoon-
lijk aanwezig te zijn of een schriftelijke bereid-
verklaring aan het bestuur te hebben afgegeven.
Het afdelingsbestuur wenst u een prettige en goede
vergadering.

73, Peter, PE1DSW

    afdelingssecretaris
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MEDEDELINGEN VAN DE RQM.

Voor de volgende zend- en luisteramateurs geldt, 
dat zij in lange tijd geen QSL-kaarten hebben af-
gehaald. Een vriendelijk verzoek dat vóór 1 maart 
te doen. Gebeurt dit niet, dan worden de kaarten
terug gestuurd en op het DQB van een stempel "geen
interesse" voorzien. Ze gaan dan naar de afzender
terug. Wie niet naar de verenigingsavond kan komen
heeft de mogelijkheid mij een aan zichzelf geadres-
seerde en gefrankeerde enveloppe te sturen. 
Hieronder 147!!! call's.

PA0 PJK BVO CLA CRO DEB DW ERV FOC GNA GRF HOR HSL 
    JEB LBS MTS NWB RRO RZ TMA VC VHJ WBL

PA2 BVS FEE

PA3 AEE ALZ AVN AWG AYW BFO BKV BVE BVF BXA BXT  
    BYG CPX CQH DKJ BYG

PD0 AIZ BCV CDQ CHE DIY DMN DMV EFN EHM GBK GDH  
    GGE HFU HIY HJQ HLB HFN HPD HSF HVW IFM IKH  
    JDX JKR JKT KEZ KKR KOS LJZ LSN MAB MGX MNM  
    MTA NCV NHZ NIV NJZ NKJ NNW NOD NSZ NUC NWG  
    NWQ

PE0 AKZ DKR VVA

PE1 ADG APG AQK BAM BJD BQV BTC CGF CMN CYU DBW  
    DNK DON EEB EYY FFA FNC FNH FUB FWP FZG GJB  
    GMF GNK GPK GXX HBE HFJ HIV HJT HKJ HPS HRV 
    HSS HUT IAN IOU IVN IXW JDQ JLB JYF KBV

PA  5202 8142 

NL  1154 6102 6202 6683 6819 7153 7571 7640 7930
    8061 8084 8467 9433 9436

Het is niet onmogelijk dat iemand uit deze rij is
overleden. Helaas is dat niet bekend. 
Mocht iemand zijn call er tussen zien staan of we-
ten wat er aan de hand is, stuur dan svp bericht.
Wanneer er geen reactie komt gaan deze kaarten 
terug.

Peter, NL 5557.
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FINANCIEEL VERSLAG

1984
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afd. AMERSFOORT



FINANCIEEL OVERZICHT 1984
                        Inkomsten 1983  Inkomsten 1984  Begroting 1985
Afdracht Hoofdbestuur   ƒ      2863,50  ƒ      2696,75  ƒ      2300,--
Giften                  -         -,--  -       430.50  -       300,--
Advertenties ‘84        -      1795,--  -         -,--  -      1000,--
Cursus incl.zaalhuur    -       293,50  -       993,75  -      1500,--
Zelfbouw                -       731,90  -       397,25  -       400,--
Vossej./Velddag         -       358,65  -       525,80  -       550,--
Verenigingsavond        -       706,20  -      1201,80  -      1400,--
Leesmap ‘84             -        12,--  -       108,--  -         -.--
Rente Giro              -        16,07  -        19,55  -        20,--
Rente Sterregiro        -       115,62  -       117,69  -       120,-- 
Diverse                 -       150,--  -       162,40  -       175,--                         --------------  --------------  --------------
                        ƒ      7042,44  ƒ      6653,49  ƒ      7765,--
                        ==============  ==============  ==============

                        Uitgaven  1983  Uitgaven  1984  Begroting 1985
Bestuur vergaderen      ƒ       162,40  ƒ       100,--  ƒ       150,--
Giften                  -       220,65  -       173,40  -       200,--
Cursus incl.zaalhuur    -        78,50  -       468,20  -      1500,--
Convo/Geruis ‘83-‘84    -      2128,03  -      3295,29  -      2400,--
Zelfbouw                -       612,72  -       158,06  -       360,--
Vossej./Velddag         -       462,97  -       645,02  -       500,--
Verenigingsavond        -       645,31  -       876,39  -      1000,--
Abonnementen            -       305,--  -         -,--  -         -,--
Lezingen                -       198,70  -       188,91  -       250,--
PI4AMF                  -         -,--  -       749,28  -       750,--
Onkosten                -        95,20  -       171,58  -       205,-- 
Diverse                 -       541,24  -      1005,--  -       450,--                         --------------  --------------  --------------
                        ƒ      5450,72  ƒ      7831,13  ƒ      7765,--
                        ==============  ==============  ==============

KAS OVERZICHT 1984
Saldo 31-12-1983      ƒ   6187,36 Uitgaven                 ƒ   6931,13
Ontvangsten           -   6653,49 Storting eigen giro      -    900,--
                                  Saldo 31-12-1984         -   5009,72                      -----------                          -----------
                      ƒ  12840,85                          ƒ  12840,85
                      ===========                          ===========

BALANS 31-12-1984
Kas                   ƒ    374,93 Saldo 31-12-1984         ƒ   5009,72
Giro                  -   2706,45    
Sterregiro            -   1928,34                          -----------                          -----------
                      ƒ   5009,72                          ƒ   5009,72
                      ===========                          ===========

RESULTATENREKENING 1984
Vereniging            ƒ   2696,75 Vereniging               ƒ   1938,70
Aktiviteiten          -   1916,80 Aktiviteiten             -   2020,56
Overige inkomsten     -   2039,94 Overige uitgaven         -   3571,87
Negatief saldo        -   1177,64                                                           -----------                          -----------
                      ƒ   6931,13                          ƒ   6931,13
                      ===========                          ===========

KAPITAAL OVERZICHT 1984
Kapitaal 1983         ƒ   6187,36 Kapitaal 1984            ƒ   5009,72
                                  Negatief saldo resul.rek ƒ  1177,64
                      -----------                          -----------
                      ƒ   6187,36                          ƒ   6187,36
                      ===========                          ===========
Amersfoort, 09-01-1985. 
Het bestuur:
R.Kelder (voorz.), P.A.Stuart (secr.), J.v.d.Wetering (penningmeester)



VERSLAG PENNINGMEESTER
----------------------

Toch weer een completer financieeloverzicht.
Er is nogal wat bij gekomen aan kosten dit jaar,
b.v. zaalhuur en leslokaalhuur.
Het kapitaal is nogal geduikeld, maar dat is
niet zo veel als het lijkt.
Door vertraging bij de P.T.T. met de storting
eigen giro, is het niet in '84 bij geschreven.
Ook de advertentie kosten moeten nog ontvangen
worden.

Heeft U vragen hierover kom dan naar de
verenigingsavond waar U het wordt uitgelegd.

Ook dit jaar bied ik, aan U, het sluitend 
financieel verslag.

Penningmeester 

Cor v.d.Wetering PA3COM.



Ledental.
Helaas moeten we constateren dat het ledental dit
jaar is gedaald van 396 naar 349 leden. Gelukkig
stijgt het ledental de laatste maanden weer.

Bestuur.
Op de huishoudelijke vergadering van 20 januari trad
Ernst PE1DZY af, gekozen werd in zijn plaats Dominic
PD0LDC. Rob PA0KEL werd in de functie van voorzit-
ter met algemene stemmen herkozen. 
Het afdelingsbestuur vergaderde dit jaar 11 maal,
bezocht de VR en had een vergadering met het HB-lid
Joeke PA0VDV.

Financiën. 
Voor de penningmeester Cor PA3COM was 1984 een druk
jaar. Het afdelingsblad "t Geruis" is weer de
grootste uitgavenpost. De zaal in het Van Rand-
wijckhuis en het leslokaal voor de C-kursus zijn
aanzienlijk duurder geworden. 
Verder werd er dit jaar materiaal aangeschaft (2 m 
en 70 cm antenne's, 2 rotoren, coax en stuurkabels)
van het geld geschonken door de werkgroep PA6KEI, 
bij de ontbinding van deze werkgroep.

Secretariaat.
Het afdelingssecretariaat verzorgd door Peter, 
PE1DSW, behandelde naast alle schriftelijke werk 
weer alle verzoeken om voorlichting en studie t.b.v.
het zendamateurisme en de VERON.

Ledenadministratie. 
Deze dienst werd ook dit jaar weer door Jan-Willem,
PA3BHQ verzorgd. Ook de adresstickers voor het af-
delingsblad worden door hem verzorgd.

Verkoopbureau.
Hilde, PD0LVK zag de omzet van haar winkel iets te-
ruglopen, maar welke middenstander heeft daar in 
deze tijden geen last van?
Toch bleef er een flink bedrag voor de afdeling 
over en zorgde Hilde voor nog een aantal andere
zaken.
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QSL-bureau. 
Na vele jaren trouwe dienst gaf Jan PA2JHO zijn 
taak over aan Peter NL 5557. Aan het eind van het
jaar bleek uit de resterende QSL-post dat ongeveer
175 zendamateurs in regio 03 geen belangstelling
hebben voor hun QSL-post en deze nooit afhalen. 
QSL 100%, ja, ja.....

Afdelingsblad. 
Het afdelingsblad, dat in 1984 tien keer verscheen,
heeft dit jaar een nieuw jasje en een nieuwe naam
gekregen. De naam is "'t Geruis". Boy, PA0BL en 
Jan PE1JHU zorgden voor de redaktie en de opmaak. 
Het drukwerk werd weer gedaan door Arthur PA3BRN 
en het fröbel- en verzendwerk door George PA3BIX en
Jan-Willem PA3BHQ. 
Naast alle afdelingsinformatie bracht het blad ook 
de nodige techniek, hetgeen de belangstelling zeer
ten goede kwam. Dolf, PE1AAP zorgde ook dit jaar 
weer voor zijn rubriek VHF-UHF. 
De oplage bedraagt ongeveer 360 stuks.

Bijeenkomsten. 
Er waren dit jaar 10 bijeenkomsten in het Van Rand-
wijckhuis met gemiddeld 60 bezoekers. Opvallend 
laag is het aantal bezoekers als er verenigings-
zaken worden besproken. 
George PA3BIX wist de avonden met interessante le-
zingen te vullen. Het zag er als volgt uit:

januari: huishoudelijke vergadering en verkoping.
februari: film over het zendamateurisme in Neder-

land.  
maart: lezing over 23 cm transverter door 

PA0LPE.  
april: behandeling van de VR-voorstellen.  
mei: lezing over yagi-antenne's door PA0BL.
juni: zelfbouwtentoonstelling.
september: onderling QSO.  
oktober: lezing over VHF en UHF DX door PE1AAP.
november: lezing over QSL-kaarten door PA0VDV.
december: verkoping en Kerst-inn.

Naast deze avonden konden we alle vrijdagavonden
terecht in de Hamsoos, waar door Evert PA3AYQ en
Sjors PD0EFY het nodige werd georganiseerd.
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Amersfoortse ronde. 
Na zijn 200ste uitzending stopte Evert PA3AYQ met
zijn wekelijkse ronde en stelde voor om dit gebeuren
voort te zetten in verenigingsverband onder de roep-
naam PI4AMF. Er werd een werkgroep gevormd die elke
zondagavond om 20.30 uur (A.T) op 145.450 MHz een
ronde houdt, waarin wetenswaardigheden voor de zend-
amateur kunnen worden uitgewisseld. De werkgroep
bestaat uit Evert PA3AYQ, George PA3BIX, Naldo 
PA3DRN en Koos PA3BJV. Regelmatig worden in de ronde
rtty-bulletins uitgezonden door Cor PA3COM waarin 
de bulletins van PA0AA en PA0VRZ/A worden herhaald.
Hiervoor is toestemming verkregen van beide vereni-
gingen. 
Jan PA2JHO zorgt wekelijks in een vaste rubriek voor
een goede weergave van wat zich op de HF-banden 
heeft afgespeeld.

Kursussen. 
In april gingen weer een D- en een C kursus van
start. De D-kursus onder leiding van Hil PE1HRV en
Jan PE1JHU en heeft 6 kursisten. 
De C-kursus heeft ongeveer 20 kursisten en wordt 
weer geleid door Dolf PE1AAP en Peter PE1DSW. 
Koos PA3BJV en Jan-Willem PA3BHQ hielpen dit jaar 
8 kursisten aan de nodige morsevaardigheid voor het
A-examen.

Vossejachten. 
In de maanden januari tot en met mei werd er maan-
delijks een vossejacht op twee meter georganiseerd.
Dit gebeurde o.l.v. George PA3BIX. Aan het eind 
van het seizoen bleek Ron PA3DAM de beste presta-
ties te hebben geleverd, waardoor hij voor de derde
maal in het bezit van de wisselbeker kwam. 
Om wat meer jagers aan de start te krijgen werd
besloten samenwerking te zoeken met de afdelingen
waar Rob PA0KEL, Dolf PE1AAP en Peter PE1DSW een
lezing hadden gehouden over de bouw van peilont-
vangers en die naast de eigen afdeling liggen. Dit
waren de afdelingen Utrecht, Wageningen en Nieuwe-
gein. De reacties waren uitermate mager en dus heb-
ben we in november en december zelf maar weer een
jacht georganiseerd.
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Leesmap.
in de afdeling circuleerde ook dit jaar weer een
leesmap. Helaas is het aantal deelnemers dusdanig
afgenomen dat deze collectieve abonnementen niet
langer financieel verantwoord zijn. Ook bleek, on-
danks het geringe aantal deelnemers, de roulatie 
nog te stagneren. Het bestuur heeft daarom voorge-
steld deze aktiviteit te stoppen en dankt Henk 
PA0JMD voor alle gedane arbeid.

Velddag. 
Koos PA3BJV en Hilde PD0LVK zorgden samen met een
aantal andere afdelingsleden weer voor een onver-
getelijke velddag. Naast de nodige culinaire zaken
was PI4AMF in de lucht op HF, VHF en UHF. George
PA3BIX zorgde voor een nachtjacht.

Contestgroep
Vele handen maken licht werk geldt voor de contest-
groep. In de shack van, Henk PA0FAS was PI4AMF in
elke belangrijke contest aanwezig. De apparatuur,
voor het overgrote deel zelfbouw, kwam van de deel-
nemers. Peter-Paul PE1FFB zorgde naast vele andere
"verheven" werkzaamheden voor een perfekte afhan-
deling van de QSL-post.

Contest verkeerd. 
Voor het eerst dit jaar werd in de afdeling een
contest verkeerd georganiseerd, die ten doel had 
de lokale aktiviteit te bevorderen. In deze contest
ging het er om zoveel mogelijk kontakten te leggen
met stations in regio 03, in de mode FM op de voor
D-amateurs toegestane frequenties. Daarom speelde 
de kwaliteit van het radiostation ook een onderge-
schikte rol, vandaar de naam van de contest. 
Dominic PD0LDC was de grote animator en zorgde ook 
na afloop voor de uitwerking van de ingezonden log’s.
Winnifred PA3CVL bleek de meeste punten te hebben
behaald en ontving daarvoor uit handen van de voor-
zitter de "coupe abnormaal 1984" en een zelfbouw-
pakket. . . .

Samengevat. 
In Amersfoort is het stiller geworden op de amateur-
banden.
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Te koop aangeboden:
Kenwood TR 7200 G + VFO,
vaste Prijs ƒ 550,--

F. van Hamersveld PE1ILP
van Woustraat 28 A'foort

na 18.00 uur.

Het valt ook te betwijfelen of de aktiviteit van 
een paar jaar geleden is omgeslagen in verwoede
zelfbouw of andere radio-aktiviteit. 
Zeker is wel dat de aktiviteiten van de afdeling 
niet minder zijn geworden. Wel valt op dat bij ak-
tiviteiten telkens weer dezelfde namen zijn ver-
meld. Gelukkig weet deze groep de vereniging levend
te houden en gelukkig breidt het aantal van deze
groep zich uit. 
Moge dit zo doorgaan en moge ieder in dit vereni-
gingsverband zoveel mogelijk ontspanning aan zijn
hobby beleven.

73 Peter, PE1DSW.
afdelingssecretaris.
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Op 2 december hield de RSGB weer de jaarlijkse
"fixed" 2 meter contest. Gewerkt werden bijvoorbeeld  
GW6OSM (YL), G4NXO (YM), G4MHC (ZK), G4ZAP (ZN) en
G4KUX (ZO). 
Twee dagen later leverde de skandinavische activi-
teits contest verbindingen op met OZ1EQX (EO),
OZ5DDS/P (EP) en OZ5UKW/P. 
Vervolgens kon op de avond van 7 december in SSB 
met Y25FG (EM) en OK1KFQ/P (HK) worden gewerkt. 
Op 10 december was er een goede tropo opening naar
het zuidwesten. Er kon nu worden gewerkt met onder
meer F1GXB (XI), G6LEU (XK), EA1CYE (YD), EA1XH (YD)
F6ELI (ZE), F1FVP (ZF), FD1JBS (YH), F1BZN (YI),
GJ4ZFM (YJ), F1HGO (AF) en F6KCM (BG). 
De volgende dag waren de condities goed naar het
westen. Hierbij konden echter niet meer dan wat GW-
en vooral G-stations worden gewerkt. Tot de moge-
lijkheden behoorden G3NJV, GW4ZQV/P (YL), GW4VBM
(YN), GB4BCL (YN) en G4UCE (ZP).  
Ook op de twaalfde waren de condities nog uitstekend.
Ditmaal ging het goed naar het noordwesten en kon-
den stations als GD1ASB (XO), GoADO (YO), GM1IHD
(YQ), GM3ZBE (YR), GM1AHB (YR) en GM4UFD (ZR) wor-
den gewerkt. 
Na deze avond werden de condities snel slechter. 
De verdere maand december kenmerkte zich dan ook 
door slechte condities en activiteit. 
Terugkijkend op 1984 zijn er wel eens jaren met be-
tere condities geweest. Desondanks waren er ook dit
jaar weer diverse leuke openingen, waarmee onder-
getekende zich in ieder geval prima vermaakt heeft.

Best 73's
Dolf, PE1AAP.
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RONDE VAN AMERSFOORT

Elke zondagavond wordt er in Regio 03 een "RONDE 
VAN AMERSFOORT" gehouden op 145.450 MHz. 
Aanvang 20.30 uur LT. 
De ronde wordt gehouden onder de call PI4AMF/A.
PA3BJV, PA3BIX, PA3DRN en PA3AYQ zijn om beurten
rondeleider. 
In de ronde wordt informatie gegeven over amateur-
aktiviteiten en nieuwtjes. Ook de bekende bladen
worden besproken. Er is ruimte voor uw info en vra-
gen. Voordat de ronde een aanvang neemt kunt u zich
daarvoor inmelden. Na afloop is er gelegenheid tot
het inmelden voor de "lijst" of eventuele op- of
aanmerkingen. 
Om ca 21.30 uur is er een telexbulletin, waarin het
bulletin van PA0AA of PI4VRZ/A wordt uitgezonden. 
Dit wordt verzorgd door PA3COM. Er wordt uitgezon-
den met 50 Baud, nieuwe tonen, 170 Hz shift. 
Het programma ziet er meestal als volgt uit:

1. Propagatie en dx-nieuws (door PA2JHO) 
2. Berichten en nabeschouwingen van de aktiviteiten

de afgelopen week. 
3. Bespreking van de belangrijkste artikelen in de

ontvangen bladen. 
4. Nieuwtjes en info, waarin soms reportages van be-

langrijke evenementen. 
5. Aktiviteiten voor de komende week en indien aan-

wezig, voorbeschouwingen belangrijke landelijke
evenementen. 

6. Contestagenda van de belangrijkste VHF/UHF en
HF contesten. 

7. inmelden en tekenen van de presentielijst. 
8. Telexbulletin.

De doelstellingen van deze "Ronde van Amersfoort"
zijn: het brengen van info, overdragen van kennis 
en het bevorderen van de aktiviteiten.

Correspondentie RONDE VAN AMERSFOORT
    adres: Turpijnplaats 21  

3813 JE Amersfoort

Info voor of over de ronde telefonisch 033-942239
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