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V A  N   D  E   V  0  0  R  Z  I  T  T  E  R . 

Aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik graag mijn

beste wensen aan u doen toekomen via ons afdelings-

blad. Ik spreek de wens uit dat ons blad nog een 

lang en “gevuld” leven toebedeeld wordt. Dat “vul-

len” moeten we dan samen zien te klaren.

Natuurlijk - en dat op de eerste plaats - heel veel

gezondheid voor u en uw familie en tot ziens bij één

van de aktiviteiten, die wij als bestuur dit jaar

gaan organiseren.

‘73's Koos PA3BJV.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Het is eigenlijk een vreemde gewoonte allerlei wen-
sen uit te spreken en op te schrijven aan het begin
van een nieuw jaar. Er is eigenlijk niets veranderd.
Om de woorden van een wijs man uit de oudheid - ta-
melijk vrij - te citeren: 
"Wat er gebeurd is, zal weer gebeuren en wat er ge-
daan is, zal weer gedaan worden: er is niets nieuws
onder de zon". 
In een tijd waarin allerlei nieuwe dingen in een
duizelingwekkende vaart over ons heen tuimelen,
schijnt dat een gewaagde uitspraak. En toch: we tel-
len de dagen, weken, maanden, jaren en hopen op een
toekomst waarin we als mensen werkelijk kunnen leven.
Laten we proberen te bouwen aan een samenleving
waarin aandacht en respect voor allen met wie wij
mogen omgaan voorop staat. Dan kan het een "goed"
jaar worden. 
Moge 1986 u brengen wat u er van hoopt en verwacht.

Jan, PE1JHU.
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Op vrijdag 24 januari is de huishoudelijke vergade-
ring van onze afdeling. Het afdelingsbestuur nodigt
alle leden uit om deze vergadering bij te wonen in
het van Randwijckhuis, Diamantweg 22. Aanvang 20.00
uur. De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor
afdelingsleden.
De agenda

1. Opening door de waarnemend voorzitter PA3BJV

2. Notulen van de huishoudelijke vergadering van  
23 januari 1985 (zie blz 3)

3. Jaarverslag 1985 (zie blz 5-9)

4. Verslag van de kascontrollecommissie.

5. Financiëel verslag van de penningmeester. Zie
elders in dit blad.)

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

7. Vaststellen begroting 1986.

8.
Behandeling van eventueel ingediende voorstel-
len voor de VR.

9. Verkiezing afgevaardigden voor de VR.

10. Bestuursverkiezing.

11. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur is blij dat PA3BJV, die de funktie van
voorzitter het laatste half jaar heeft waargenomen,
zich verkiesbaar stelt als voorzitter. 
Het voorstel van het bestuur is:

Voorzitter: in funktie te kiezen PA3BJV.

Overige bestuursleden:
secretaris:      PA3BIX     aftredend en herkiesbaar
penningmeesters: PA3COM         --          --
leden:           PE1JHU         --          --
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leden:           PD0LDC     aftredend en herkiesbaar
                 PA3AZH         --          --
                 PA3DTX         --          --

Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk tot de aanvang
van de, vergadering aanmelden bij de secretaris.
Als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn, kunt u
een schriftelijke bereidsverklaring aan het bestuur
afgeven.
Eventuele VR voorstellen ontvangen wij graag voor
de aanvang van de vergadering van u. Zorg voor een
duidelijke toelichting.
Het afdelingsbestuur wenst u, een prettige en goede
vergadering.

George,
afdelingssecretaris.
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VERON afd Amersfoort A03

Huishoudelijke vergadering 25 jan 1985 Notulen.

1. De voorzitter, Rob Kelder PA0KEL, opent om 20.00
uur de vergadering en heet de aanwezigen harte-
lijk welkom. Op dat moment zijn 50 stemgerech-
tigde leden aanwezig, later loopt dit op tot 53.
PA3DGE en PElFFB hebben bericht dat zij niet
aanwezig kunnen zijn.

2. De notulen van de huishoudelijke Vergadering 
van 20 januari 1984 worden goedgekeurd door de
vergadering.

3.
Het jaarverslag, gepubliceerd in ons afdelings-
blad 't Geruis, wordt door de vergadering goed-
gekeurd.

4. Jaarverslag penningmeester. PA0HML vraagt waar-
om de advertentiekosten in 1984 zo laag zijn.
Antwoordt: Niemand heeft nog betaald. PA3AYQ
vraagt uitleg over de post diversen. Na uitleg 
is hij tevreden. De vergadering keurt het ver-
slag goed.

5. De kascontrolecommissie voor 1985 worden met 
goedkeuring van de vergadering gekozen PD0JDX en
PE0JKA.

6. Als kascontrolecommissie voor 1985 worden met 
goedkeuring van de vergadering gekozen PD0JDX  
en PE0JKA.

7. De penningmeester geeft toelichting op de begro-
ting voor 1985. Er ontstaat een discussie over 
de post cursusgeld inclusief zaalhuur. Is er
misschien gemeentesubsidie te krijgen? Een voor-
stel uit de vergadering, om een commissie die 
dit onderzoekt in te stellen, wordt door het
bestuur overgenomen. PA3AGI zal de mogelijkheden
onderzoeken. De vergadering keurt de begroting
goed.

8. Door Peter, PE1DSW, is een voorstel ingediend
voor de komende VR.
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Het voorstel wordt aangenomen met 26 stemmen 
voor, 7 onthoudingen en 10 stemmen tegen. Het
voorstel zal worden ingediend voor de VR.

9. Als afgevaardigden voor de VR melden zich aan
PE1FFB (al voor de vergadering] PA0KEL, PA3AYQ 
en PA3BIX.

10. Bestuursverkiezing. PA0KEL voorzitter, PE1DSW  
en PA3BHQ treden af en zijn niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:
PE1GJG als voorzitter, PA3AZH en PA3DTX. Er zijn
geen tegenkandidaten. Zij aanvaarden hun nieuwe
functie met goedkeuring van de vergadering zon-
der stemming.
De nieuwe bestuursleden stellen zichzelf voor.
Juul, PE1GJG, spreekt daarbij van bloedarmoede
binnen de afdeling en vraagt zich af waarom zo
weinig leden bereid zijn aktiviteiten te ont-
plooien voor de afdeling. PA0PHK, vroeger in een
andere afdeling 8 jaar voorzitter, stelt dat dit
misschien komt door gebrek aan vorming.

11. Rondvraag.
PE1DSW: Kunnen er dit jaar 11 vergaderingen
komen, de vakantie is anders erg lang. Het
bestuur zal zich hierover beraden. PA3CLV  
vraagt of het gironummer van de penningmeester 
in het Geruis kan. Dit zal gebeuren. PD0JDX 
vraagt of er een inventarislijst is. Die is er
niet, maar zal gemaakt worden. PD0AUQ vraagt of
er excursies georganiseerd kunnen worden. We
zullen dit proberen, een aantal genoemde objec-
ten worden genoteerd. PD0LDC heeft een stafkaart
waarop een ieder zijn locator kan bepalen.
PA2JHO vraagt of het NATO-alfabet beter gebruikt
kan worden, ook bij PI4AA gebeurt dit slecht.
Misschien iets voor de VR? PA0BL vraagt of er
iets aan de paalpesterijen gedaan kan worden.
PI3PYR). Dit is iets voor de RCD, misschien kan
er iets in de machtigingsvoorwaarden.

George, PA3BIX 
afdelingssecretaris.
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R E  G  I  O  N  A  L  E   V  E  R  G  A  D  E  R  I  N  G .

Op 2 december hebben een aantal afgevaardigden van
afdelingsbesturen uit de regio een vergadering ge-
had met drie vertegenwoordigers van het hoofdbe-
stuur. De afdeling Amersfoort organiseerde de ver-
gadering in de Oude Tram te Amersfoort.
Een aantal zaken zal ik kort weergeven:

� Met ingang van 1986 is het goedkopere lidmaatschap
voor studerenden opgeheven.

� Door stijgende papierkosten en te verwachten stij-
ging van portokosten is het lidmaatschap met 
f 2,50 verhoogd tot f 60,-.

- Men streeft er nog steeds naar om grote afdelingen
te splitsen. Een afdeling van 150 - 200 leden 
acht men optimaal.

� Het nieuwe D-cursusboek zit er aan te komen. Hope-
lijk halverwege 1986.

- Het servicebureau dreigt met verlies te gaan
draaien. Herbezinning op het artikelenpakket is
nodig. Suggesties?

� Er komt misschien een nieuw callboek, gezamenlijk
uitgegeven door de drie verenigingen. Prijs
ongeveer f 12,-.

� In 1986 komen de nieuwe machtigingsvoorwaarden. 
In het PTT overleg heeft men toch kunnen bereiken
dat opstelling van apparatuur op een tweede adres
mogelijk blijft.  U dient wel te zorgen dat mis-
bruik niet mogelijk is. Groepsstations kunnen
onder een roepnaam blijven werken. De machtigings-
houder van het station wiens roepnaam gebruikt
wordt is verantwoordelijk. Men probeert toestem-
ming te krijgen om de verenigingsmachtigingen te
mogen gebruiken voor opleidingen.

� De CEPT machtigingen worden pas over twee jaar
verwacht.
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- In 1987 wordt de IARU vergadering door de VERON 
georganiseerd in Noordwijkerhout.

� Op 10 mei is de VR in Arnhem.

- Het HB heeft ook nog enkele vragen aan leden:

+ Weet u nog firma's die in Electron kunnen ad-
verteren.

+ Men wil de redaktie van Electron uitbreiden  
van 1 naar 3 personen. Er wordt gewerkt tegen
onkostenvergoeding. IETS VOOR U?

+ Heeft u ideeën voor een volgende Dag van de
Amateur? Hoe moet het deze dag met de zelf-
bouw? Men denkt erover om de afdelingen te
vragen om met zelfbouwprojekten te komen.

+ Men is zeer geïnteresseerd in de wensen en de
behoeften van de leden.

� Namens een paar leden van onze afdeling hebben 
wij nog gevraagd hoe men tegenover de ECRA staat.
Antwoordt: Je moet iedereen zijn vrijheid respec-
teren dus men laat het voor wat het is.

George, PA3BIX 
afdelingssecretaris.

C 0  M P  U  T  E  R  Z  A  K  E  N

Contactpersoon voor computerzaken:

Wim Beekman PA3AGZ

Huzarenstraat 6

3816 DX Amersfoort tel 033 - 727684.
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VERSLAG PENNINGMEESTER.

Er is een bewogen maar toch een goed jaar 
achter de rug wat het financiële betreft. 
We wisten dat er zaalhuur bij kwam. 
Toch hebben we een mooi positief saldo. 
Het saldo is in wezen niet zo hoog doordat 
we in begin 85 f900,- bij gestort kregen 
van uit '84, ook de platenmachine is verkocht 
voor f1000,-.
Halen we deze posten van het saldo, dan 
hebben we dit jaar f50,- erbij. 
Ondanks de toenemende kosten is het kapitaal 
stabiel gebleven.

Zijn er nog vragen, komt U dan naar de
verenigingsavond voor verdere uitleg.

Bij deze het sluitend financieel verslag.

Penningmeester:

Cor v.d.Wetering PA3COM
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FINANCIEEL OVERZICHT 1986
                        Inkomsten 1984   Inkomsten 1985   Begroting 1986
Afdracht Hoofdbestuur   ƒ      2696,75  ƒ      2524,25  ƒ      2550,--
Giften                  -       430,--  -         -,--  -       100,--
Advertenties            -         -,--  -       978,50  -      1000,--
Cursus incl.zaalhuur    -       993,75  -      1076,95  -      1100,--
Zelfbouw                -       397,25  -      1000,--  -       400,--
Voss/Velddag            -       525,80  -       371,55  -       500,--
Verenigingsavond        -      1201,80  -      1296,57  -      1500,--
Leesmap                 -       108,--  -         -,--  -         -.--
Rente Giro              -        19,55  -        36,60  -        35,--
Rente Sterregiro        -       117,69  -       127,86  -       135,-- 
Diverse                 -       162,40  -       900,--  -       200,-- 
                        --------------  --------------  --------------
                        ƒ      6653,49  ƒ      8312,28  ƒ      7520,--
                        ==============  ==============  ==============
                        Uitgaven  1984   Uitgaven  1985   Begroting 1986
Bestuur vergaderen      ƒ       100,--  ƒ        90,--  ƒ       100,--
Giften                  -       173,40  -       245,05  -       300,--
Cursus incl.zaalhuur    -       468,20  -      1440,--  -      1500,--
‘t Geruis               -      3295,29  -      2145,52  -      2400,--
Zelfbouw                -       158,06  -         -,--  -       200,--
Voss/Velddag            -       645,02  -       427,47  -       500,--
Verenigingsavond        -       876,39  -      1584,01  -      1600,--
Abonnementen            -         -,--  -        19,--  -        20,--
Lezingen                -       188,91  -       261,40  -       300,--
PI4AMF                  -       749,28  -        45,--  -       100,--
Onkosten                -       171,58  -        73,35  -       100,-- 
Diverse                 -      1005,--  -        23,90  -       400,-- 
                        --------------  --------------  --------------
                        ƒ      7831,13  ƒ      6354,70  ƒ      7520,--
                        ==============  ==============  ==============



KAS OVERZICHT 1985
Saldo 31-12-1984      ƒ   5009,72    Uitgaven              ƒ   6354,70
Inkomsten             -   7412,28    Saldo                 -   6967,30
Storting eigen giro   -    900,--
                      -----------                          -----------
                      ƒ  13322,--                          ƒ  13322,--
                      ===========                          ===========

BALANS 31-12-1985
Kas                   ƒ    452,69    Saldo                 ƒ   6967,30
Giro                  -   4458,41    
Sterregiro            -   2056,20    
                      -----------                          -----------
                      ƒ   6967,30                            ƒ 6967,30
                      ===========                          ===========

RESULTATEN OVERZICHT 1985
Vereniging            ƒ   2524,25    Vereniging            ƒ   1938,06
Aktiviteiten          -   2448,50    Aktiviteiten          -   1912,47
Overige inkomsten     -   3339,53    Overige uitgaven      -   2504,17
                                     Positief saldo        -   1957,58
                      -----------                          -----------
                      ƒ   8312,28                          ƒ   8312,28
                      ===========                          ===========

KAPITAAL OVERZICHT 1985
Kapitaal 1985         ƒ   5009,72    Kapitaal 1985         ƒ   6967,30
Positief saldo        -   1957,58                                      
                      -----------                          -----------
                      ƒ   6967,30                          ƒ   6967,30
                      ===========                          ===========
Amersfoort, 03-01-1986. 
Het bestuur:
A.G.Sportel (voorz.), G.d’Arnaud (secr.), J.v.d.Wetering (penningmeester)



VERON afdeling Amersfoort  A 03 

Jaarverslag over 1985.

Bestuursaangelegenheden.
Op de huishoudelijke vergadering van 25 januari 1985
vonden een drietal wijzigingen in het bestuur plaats.
De samenstelling wordt:

Voorzitter: PE0GJG Juul
Secretaris: PA3BIX George
Penningmeester: PA3COM Cor
ledenadministratie: PA3AZH Rinus
Redaktie 't Geruis: PE1JHU Jan
Aktiviteiteit PD0LDC Dominic

PA3DTX Frank

Na een korte inwerkperiode hebben de bestuursleden 
in hun nieuwe of veranderde funkties hun draai we-
ten te vinden. Helaas kende het bestuur ook tegensla-
gen. Halverwege het jaar moest Juul, PE0GJG, om
gezondheidsredenen zijn taak als voorzitter beëin-
digen. Gelukkig wat Koos, PA3BJV, bereid om tot de
volgende bestuursverkiezing de funktie van voor-
zitter waar te nemen. Andere bestuursleden konden
door hun werk voor korter of langere tijd niet aan-
wezig zijn. 
Het afdelingsbestuur vergaderde 10 maal, bezocht de
VR en organiseerde een regionale vergadering met 
het HB.

Ledenbestand.
Het ledenbestand werd door Rinus, PA3AZH, bijgehou-
den op zijn computer. Hij zorgde ook voor de verzend-
adressen van 't Geruis. 
In het jaarverslag van vorig jaar is vermeld dat de
afdeling 349 leden heeft. Op 13 december 1985 was 
het aantal leden 347. In het begin van het jaar daal-
de het ledental iets door opzegging, verhuizing en
wanbetaling. Sinds de zomervakantie hebben we weer 
14 nieuwe leden kunnen inschrijven. We hopen dat 
deze lichte stijging in 1986 zal doorzetten.
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Bijeenkomsten.
Er werden dit jaar 10 bijeenkomsten gehouden in het
Van Randwijckhuis. Het gemiddelde aantal bezoekers
bedroeg ongeveer 60 met enkele uitschieters tot 80.
Opvallend is dat lezingen meer bezoekers trekken 
en huishoudelijke vergaderingen minder. 
Overzicht:

- januari huishoudelijke vergadering.
- februari lezing door PA0SON over ATV.
- maart lezing door PA0JJT over satellieten.
- april behandeling VR voorstellen.
- mei lezing door PA0BN over vroeger.
- juni zelfbouwtentoonstelling
- september onderling QSO.
- oktober lezing over meteorieten door leden van

de Dutch Meteor Society.
- november lezing door PE1BSR en PD0MGD over zelf

printen maken.
- december kerstavond.

De overige vrijdagavonden konden onze leden terecht
op de Hamsoos, georganiseerd door PA3AYQ en PD0EFY.

't Geruis.
Ons afdelingsblad 't Geruis verscheen ook dit jaar
weer 10 keer. De redaktie, bestaand, uit PE1JHU en
PA0BL, heeft dit jaar weer veel werk verzet met als
resultaat een goed verzorgd blad. Dolf, PE1AAP ver-
zorgde maandelijks zijn VHF-UHF rubriek en ook en-
kele technische artikelen. Wat opvalt is dat de
redaktie steeds vaker zelf het blad moet volschrij-
ven. Er is dringend behoefte aan door de leden gele-
verde copy. De oplage van 't Geruis is ongeveer 
350 stuks per maand.

Overige aktiviteiten.
1. Het regionale QSL-bureau was dit jaar in handen

van Peter, NL 5557, die op alle verenigingsavon-
den aanwezig was, zodat ieder zijn kaarten kon
afgeven en ontvangen. Aan het begin van het jaar
heeft Peter de nodige moeite gedaan om kaarten 
die al lang in het bezit waren van het QSL-bu-
reau kwijt te raken. Helaas bleken sommige le-
den geen belangstelling voor hun QSL-kaarten te
hebben. 
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2. Service-bureau.
Dit jaar was het service-bureau weer in goede
handen bij Hilde, PE1LDV. Hoewel de omzet wat
minder is dan een paar jaar geleden, blijkt het
service-bureau nog steeds in een grote behoefte
voorzien.

2. Cursussen.
De D-cursus - georganiseerd door de ZCV Hoogland
- stond onder leiding van Hil, PE1HRV, Jan
PE1JHU, en later dit jaar Bert, PE1KZU. 
De morse-cursus stond onder leiding van Koos,
PA3BJV. 
De C-curcus werd geleid door Peter, PE1DSW en
Dolf, PE1AAP. In november, na het examen, is
Peter gestopt, zodat Dolf nu alleen verder gaat.

4. Ronde van Amersfoort.
De ronde van Amersfoort is dit jaar weer weke-
lijks gehouden onder de roepnaam van de afde-
lingszender PI4AMF. Er is veel belangstelling
voor deze uitzending, ook buiten de regio.
Rondeleiders waren: PA3BJV, PA3AYQ, PA3DRN en
PA3BIX. PA3COM verzorgde wekelijks het telex-
bulletin, terwijl PA2JH0 voor het HF-nieuws
zorgde. NL 8010 en NL 5557 zorgden voor veel 
info en PA0ETE was bijna wekelijks aanwezig met
ATV. 
Helaas moest Koos, PA3BJV zijn aktiviteiten als
rondeleider staken, zodat we nu op zoek zijn 
naar vervanging. De ronde begint in 1986 een
kwartier vroeger, n.l. om 20.15 uur, omdat eerst
het telexbulletin wordt uitgezonden. Om 20.30 
uur begint de uitzending in fone.

5. Velddag.
De velddag werd gehouden op de Amersfoortse berg,
nabij het Belgenmonument. Het was een zeer ge-
zellig evenement, er was veel belangstelling 
van de leden al viel de deelname aan de contest
tegen. Misschien moet daar nog eens extra aan-
dacht aan besteed worden. Het opbouwen en afbre-
ken gebeurde onder leiding van PA3BJV, die samen
met PE1LDV voor de organisatie zorgde.
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PE1DSW en PA0KEL organiseerden de familievosse-
jacht PE1AAP verzorgde een ATV demonstratie.

6. Contesten
PI4AMF heeft weer aan verscheidene contesten
deelgenomen en was daarbij weer te gast in de
shack van PA0FAS. Behalve aan de gebruikelijke
VHF-UHF contesten werd ook deelgenomen aan een
drietal ATV-contesten op 70 om en in februari 
aan de PACC-contest op 80 en 10 meter.

7. Vossejachten
Er zijn dit jaar helaas maar een viertal vosse-
jachten geweest. Het is nog steeds niet gelukt 
om een nieuwe vossejacht-manager te vinden. De
belangstelling voor vossejachten  blijft meest-
al beperkt tot een zestal jagers. Toch willen  
we proberen om volgend jaar weer meer jachten  
te houden.

8. Contest Verkeerd.
Zoals uit de naam wel blijkt is dit eigenlijk
geen echte contest, maar bedoeld om de onder-
linge contacten te bevorderen. Er blijkt ook wel
eens iets “verkeerds” te zijn aan de reglementen.
De contest word gehouden op 23, 24,25 en 26 sep-
tember. De winnaar, PD0LDC, kon de wisselbeker
“Coupe Abnormale” op de kerstavond in ontvangst
nemen van de vorige winnaar PA3CVL.

9. Excursies.
Er is dit jaar één excursie geweest. Reisdoel 
was het Omroepmuseum in Hilversum, waar een zes-
tal leden een leuke zondagmiddag beleefden. 
Voor komend jaar bestaan er al weer excursie-
plannen.

10. Regionale vergadering.
Onze afdeling organiseerde een vergadering met
het HB en was gastheer. Van iedere afdeling uit
de regio waren twee of drie bestuursleden uitge-
nodigd om met een paar HB-leden te vergaderen.
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Amateur van het jaar.
Op onze kerstavond werd bekend gemaakt dat Dolf,
PE1AAP, was gekozen tot Amateur van het jaar 1985 
van de afdeling Amersfoort. Dolf is al vele jaren
aktief voor de afdeling.

Samengevat.
We kunnen zeggen dat de aktiviteiten in de afdeling
ongeveer op hetzelfde niveau als 1984 ligt. Het
aantal vossejachten is helaas wat minder geworden.
Behalve aan  de vossejachten wil het bestuur volgend
jaar extra aandacht besteden aan de zelfbouwaktivi-
teiten, omdat wij menen dat dit gestimuleerd moet
worden. We vinden het erg jammer dat de vele akti-
viteiten in de afdeling op een paar mensen terecht
komen. Wij hopen dat in de toekomst ook anderen zich
voor verenigingsaktiviteiten willen inzetten. 
Terugkijkend op mijn eerste jaar als afdelingssecre-
taris moet ik zeggen dat het voorbij gevlogen is.  
Ik meen dat het voor de meeste leden een goed jaar 
is geweest. Wel moesten we een aantal keren op be-
zoek in het ziekenhuis. 
Hopelijk beleven we met z’n allen een goed en gezond
1986 en maken we er vooral een radioaktief jaar van.

George, PA3BIX

afdelingssecretaris.
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De maand november leverde voor mij een dieptepunt
op: condities en activiteit waren zo slecht, dat ik
totaal geen info had voor deze rubriek. Natuurlijk
had ik nog wel een zuur stukje kannen schrijven
over het gedrag van sommige figuren tijdens de uit-
zendingen van DP0SL vanuit Spacelab. Maar of dat
wat zou veranderen?
Op 1 december was er weer eens wat te beleven op 2
meter. Er was namelijk een verhoogde activiteit
vanuit Engeland, waar de RSGB fixed contest plaats
vond. Zo werkte Peter PE1DSW met onder andere G3JKF
YL), G4XFN (YL), G4GFX (YM), G1IBM (ZL) en G4SIV
(ZM). Ikzelf werkte onder andere met G4ASR (YL),
G4NXO (YM), G3KFT (ZL), G4ZAP (ZN), G1FKN (AK) en
G6HYF (AN). Twee dagen later zorgde de Skandina-
vische activiteitscontest voor wat leven in de
brouwerij. Stations als 0Z1ALS (EO), 0Z1CTC (EP),
OZ1DOQ/P (FP) en OZ5UKW (FP) werden hier gehoord,
terwijl 0Z3FYN (FP) gewerkt werd.
Op 12 december waren de tropo condities boven nor-
maal richting west. Er waren dan ook meerdere engelse
stations te horen, waarvan de verste wel G4ASR 
(YL) was, die aan de lopende band verbindingen met
duitse stations maakte.
Op 16 december konden vanuit ons land leuke tropo
verbindingen richting zuidwest gemaakt worden. Zo
werkte Peter PE1DSW aan het begin van de avond met
FD1JBS (YH), G6GEX (ZH), F6GIQ (ZI), F6GLH (ZI) en
F1ECM (AH). Ik werkte op 2 meter alleen F6GEX (ZH)
en hoorde op 70 centimeter nog F6APE (ZH). Later
op de avond was het mogelijk, vanuit het zuiden van
ons land te werken met EA1QJ (VD), EA10D (XD),
EA1BVM (XD) en EA1CYE (YD). De klapper van de avond
was natuurlijk 4U1ITU (DG), die laat op de avond
verschillende nederlandse stations aan een bijzonder
fraaie verbinding hielp. Helaas was dit station in
Amersfoort nauwelijks te horen. Ook op deze avond
zaten de Nederlanders in het vak CL er dus weer het
beste voor.          19



In de resterende weken van 1985 waren de tropo con-
dities geen enkele keer boven normaal, waardoor het
op 2 meter vaak erg stil was. 
Misschien ben ik er wat laat mee, maar ik wil ieder-
een toch nog een voorspoedig 1986 met veel leuke
verbindingen toewensen.

Best ‘73 Dolf PE1AAP.

Verslag Snertjacht

De inmiddels traditionele snertjacht vond dit jaar
plaats op 28 december 1985. Als vos fungeerden Peter
NL5557 en ondergetekende, terwijl Peter's vrouw
Tineke thuis voor de erwtensoep zorgde. De vos was
dan ook in de buurt van de Havixhorst te vinden in
de plantsoengordel tussen de wijken Liendert en
Rustenburg. Daar stond de 13 Elements Tonna opge-
steld, uitgericht richting Amersfoort. Helaas speel-
de aan het begin van de jacht de kou de vos parten,
waardoor zijn signaal nauwelijks te horen was. Na-
dat de zender op een andere accu aangesloten was 
ging het beter. Afgezien van één jager, die in het
donker in een plas fietste, verliep de jacht ver- 
der zonder problemen. Rond negen uur hadden alle
jagers de vos dan ook al gevonden. Hierna werd de
gezellige - en warme - huiskamer opgezocht, waar
zes liter erwtennsoep in een mum van tijd op raakte.
Hier vond ook de prijsuitreiking plaats, er waren
onderdelenpakketjes voor de drie beste jagers. De
einduitslag was:

1. PE1DSW                 50 min
2. PA3BIX                 54  - 

 3. PE1LDV en PA3BJV       58  -  
4. FA3DTM                 58  - 

 5. PA3COM en QRP          58  -  
 6. PD0DDR                 58  -  

Dolf, PE1AAP
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