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VAN DE VOORZITTER

VERENIGINGSAVOND

1988, een nieuw jaar, wat zal het ons als amateurs
brengen. Voor een aantal van u wellicht een nieuwe
machtiging en hopelijk veel goede DX. Ook staat er
misschien veel zelfbouw op het Menu en daarnaast
natuurlijk veel activiteit op de banden om het
zelfgebouwde te beproeven.
Dit alles in goede harmonie met mede amateurs en
wat ook belangrijk is met mede huisgenoten. Laat
de hobby dus ook een "hobby" zijn.
Namens het gehele bestuur wens ik u een fijn nieuw
jaar toe.

Koos - PA 3 BJV

JANUARI - huishoudelijke vergadering
Het afdelingsbestuur nodigt, conform artikel 5 en
7 van het afdelingsreglement, alle leden uit voor
de huishoudelijke vergadering op vrijdag 22 ja-
nuari 1988.
Het adres is weer: Burgemeester van Randwijckhuis,
Diamantweg 22, Amersfoort. 
De vergadering begint om 20.00 uur en is alleen
toegankelijk voor leden, de zaal is open vanaf
19.30 uur.  
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De agenda

 1 Opening door de voorzitter PA3BJV
 2 Notulen huishoudelijke vergadering van 23 ja-

nuari 1987 (pag. 6)
 3 Jaarverslag 1987 (pag. 10)
 4 Verslag van de kascontrolecommissie
 5 Financieel  verslag van de penningmeester (zie
 pagina's 15, 16 en 17)
 6 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7 Vaststellen begroting 1988
 8 Behandeling van ingediende voorstellen voor de
 VR
 9 Verkiezing afgevaardigden voor de VR
10 Bestuursverkiezing 
11 Rondvraag 
12 Sluiting

Er treden drie bestuursleden af, dus er zijn drie
vacatures in het bestuur. Het bestuur doet een
dringend beroep op de leden om zich beschikbaar te
stellen voor een bestuursfunctie. Om de vereniging
aktief te houden is ook uw hulp nodig.

Het overzicht is als volgt:

Voorzitter    : PA3BJV, niet aftredend
Penningmeester: PA3COM, niet aftredend
Secretaris    : PA3EPT, aftredend/niet herkiesbaar
Leden         : PD0LDC, aftredend/niet herkiesbaar
                PD0DBD, aftredend/niet herkiesbaar
                PA3ESB, niet aftredend
                PA3DTX, niet aftredend

Kandidaatstelling schriftelijk, telefonisch of
mondeling tot vlak voor aanvang van de vergadering
indienen bij de secretaris.
Voorstellen voor de VR kunt u schriftelijk tot
voor de aanvang van de vergadering indienen. Zorg
voor een duidelijke toelichting.
Het afdelingsbestuur wenst u een prettige en goede
vergadering.

Herman - PA 3 EPT, afdelingssecretaris
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FEBRUARI
Op vrijdag 26 februari komen Peter de Bruijn
(PA3CWS) en Chris van de Berg (PA3CRX) ons iets
vertellen over FM ATV.
Onder ATV wordt verstaan: Amateur Tele-Visie.
De voor u bekendste manier om bewegende video-
beelden over te brengen is d.m.v. Amplitude ge-
moduleerde (AM-)televisie.
In de satelliet en straalverbindings  techniek
wordt Frequentie Modulatie (FM) toegepast,  sinds
enige tijd ook bij amateurs.
Deze interessante lezing gaat over FM ATV en is
voornamelijk praktijk gericht, waardoor deze door
iedereen te volgen is.
D.m.v. blokschema's en voorbeelden kan een goede
indruk verkregen worden van wat bereikt kan worden
met een relatief eenvoudige installatie. Om o.a.
het afregelen van convertors (bij eventuele bouw
in de toekomst) te vereenvoudigen zal de aandacht
gevestigd worden op de ATV repeater PI6ATV, die in
Amersfoort en omgeving met goede signalen te
ontvangen is.
De lezing zal worden begeleid door opgenomen video
beelden en functionerende demonstratie apparatuur,
waaronder misschien zelfs zelfbouw satelliet
ontvangst.
Tot ziens op 26 februari.

Peter (PA3CWS) en Chris (PA3CRX)

VERSLAG KERST-VERENIGINGSAVOND

Vrijdag 18 december werd de laatste verenigings-
avond van het jaar 1987 gehouden.
De voorzitter, Koos (PA3BJV), opende de avond met
de mensen in de ziekenboeg beterschap te wensen.
Vervolgens gaf Koos een uitgebreid overzicht van
de vele aktiviteiten die in 1987 hebben plaats-
gevonden.
Hierna werd de  amateur  van het jaar 1987 bekend-
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gemaakt. Het was deze keer Peter (PA3EPX). Hij
kreeg deze benoeming voor het vele werk dat hij
voor de vereniging verricht, zoals: de opleiding
van cursisten voor het C-examen die hij in het
begin heeft gedaan samen met Dolf; zijn grote
inzet in het "Hok" in Leusden; en nu met de zelf-
bouw. Ook staat hij altijd klaar om voor andere
amateurs schema's te maken of om bepaalde dingen
te meten om zo bepaalde problemen op te lossen.
Koos overhandigde Peter een oorkonde, een waarde-
bon en een fles wijn.
Ook Rob (PA0KEL) werd niet vergeten. Koos had het
in dit verband over  de siamese tweeling. Koos
zei, dat het niet mogelijk was om twee amateurs
van het jaar te hebben, maar de samenwerking
tussen Peter en Rob is zo hecht dat hij ook aan
Rob een waardebon en een fles wijn gaf voor zijn
inzet voor de vereniging.
Dolf, die wegens ziekte niet aanwezig was, werd
ook nog even in de bloemetjes gezet. Dolf, die
jaren alleen de C-cursus in het Van Randwijckhuis
heeft gegeven, stopt met lesgeven. Koos bedankte
Dolf voor zijn inzet. George nam namens Dolf een
waardebon en een fles wijn in ontvangst.
Ook de ooievaar was zeer actief geweest de laatste
paar weken. Hij bezorgde een wolk van een dochter
bij Tineke (onze barjuffrouw) en Peter (NL5557).
En 's morgens had hij en passant nog even een
pakketje (dochter) afgeleverd bij Linda (PD0MCP)
en Ron (PA3DAM). En ook deze werden van harte
gefeliciteerd met hun nieuwe aanwinst.
Hierna maakte Frank (PA3DTX) de winnaars bekend
van de Contest Verkeerd. Bij de zendamateurs won
Gerard (PD0PDN) de Coupe Abnormale en bij de
luisteramateurs was de winnaar van de Kop Ab-
normale voor de tweede keer Johan (NL9723).
Na de pauze, waarbij gezorgd was voor lekkere
hapjes, werd door Henk (PA3ESB) en zijn vrouw een
leuke dia-kwis gehouden. De dia's waren genomen
van gebouwen, die we eigenlijk wel kenden, maar
niet altijd goed waren thuis te brengen. De
winnaar van deze kwis werd Tine (PA3ETU), die uit
handen van Henk een fles wijn kreeg.
Na deze kwis werd deze zeer gezellige avond be-
sloten met onderling QSO.
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 23-01-1987

1 OPENING
De voorzitter (PA3BJV) opent de vergadering en
verwelkomt de aanwezigen. Er zijn straks bestuurs-
verkiezingen, zie agendapunt 10, en we zoeken nog
een kandidaat voor een bestuursfunktie. De voor-
zitter maakt tevens melding van een prettig ver-
lopen vergadering met de Hamsoos over samenwerking
op het gebied van zelfbouw, computers, etc. In de
Amersfoortse Ronde zal Evert (PA3AYQ) hiervan
verslag doen.
Er zijn 48 stemgerechtigde leden aanwezig.

2 NOTULEN HUISHOUDELIJKE VERGADERING 24 JAN. 1986
De vergadering keurt de notulen van de huishoude-
lijke vergadering van 24 januari 1986 zonder
opmerkingen goed.

3 JAARVERSLAG OVER 1986
PA0KEL vraagt of het adres van afzender op de wik-
kel van 't Geruis veranderd wordt. Dat klopt, het
postbusnummer van onze afdeling (Postbus 1131) zal
op de adresseerzijde van 't Geruis vermeld worden.
De vergadering keurt het verslag zonder verdere
opmerkingen goed.

4 VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie werd bemand door PA0KEL en
PE1LTF (ex PD0OTZ). PA0KEL vertelt dat alles is
gecontroleerd en in orde is bevonden. De penning-
meester kan decharge worden verleend.

5 FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
De penningmeester (PA3COM) krijgt een paar vragen
te beantwoorden.
- PA3AYQ: Kapitaal, waar zit dat in? PA3COM: Ge-
woon geld, dat gedeeltelijk op de giro en gedeel-
telijk op de stergiro staat.
- PA3EPX: Hoe gaat het met het servicebureaudepot.
Wordt de winst nog steeds in het bureau gehouden
en werkt het nog steeds in consignatie. PA3COM: De
verslagen  van  de  depothoudster  (PA3EKW) worden
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nagekeken. Er  wordt nog steeds in consignatie ge-
werkt. PA3EKW doet kort verslag over het service-
bureau: Er is ter waarde van f1125,- goederen
aanwezig, er is f600, in kas en er moet nog
f1200,- betaald worden. De schuld bij aanvang
(consignatie) was f3000,-, de schuld is nu f500,-.
Er is dus f2500,- verdiend in de afgelopen jaren.
De vergadering waardeert dit met applaus.
- PD0DDR: Waar staat de opbrengst van de ver-
koping. PA3COM: die staat vermeld onder "giften".
- PA0HML: Wordt er winst gemaakt op de cursussen?
Het bedrag onder inkomsten is veel hoger als dat
onder uitgaven. PA3COM: Volgend jaar zijn er wel
uitgaven maar geen inkomsten, omdat de huidige
cursussen dan nog lopen.
Er  zijn  geen  verdere vragen en opmerkingen meer
De penningmeester wordt met applaus decharge
verleend.

6 BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
PA0KEL verlaat na 2 jaar de kascontrolecommissie.
PA3BJV bedankt hem voor het gedane werk. Uit de
vergadering meldt zich PE1IMX als opvolger. Er
zijn geen tegenkandidaten, dus de nieuwe kas-
controlekommissie bestaat nu uit PE1LTF en PE1IMX.

7 VASTSTELLEN BEGROTING VOOR 1987
PA3COM geeft enige toelichting: Het is de be-
doeling dat de verenigingsavonden voor wat betreft
de kosten zelfdekkend worden. Er zijn mensen die
veel voor de vereniging doen en daarvoor kosten
maken die niet of nauwelijks worden berekend.
PA3COM stelt daarom voor om wat geld uit te trek-
ken, zodat voor die mensen een gezellige avond
gehouden kan worden. PA0KEL: dat wordt een
moeilijke keuze. Wie mogen er wel mee en wie niet?
PA3COM: Dat valt wel mee, het zijn er niet zoveel.
De vergadering keurt het voorstel met grote
meerderheid goed.
De begroting wordt zonder vragen goedgekeurd.

8 BEHANDELING INGEDIENDE VOORSTELLEN VOOR DE VR 
Er zijn geen voorstellen ingediend. PA0HML vraagt
of op de packet radio vergadering is gesproken
over  het  gebruik van deze mode op 14 MHz. PA3BIX
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antwoordt dat dat gebeurt is. Packet radio hoort
net als RTTY beneden 14.1 MHz. Dit zal ook op de
komende IARU vergadering besproken worden.

9 VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN VOOR DE VR
Uit de vergadering melden zich aan: PA0HML,
PA3AYQ, PA3BIX en PE1AAP. Zij zullen 25 april naar
de VR gaan. 

10 BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: PE1JHU, PA3AZH
en PA3BIX. Kandidaten voor een bestuursfunktie
zijn: PA3EPT, PE1LIO en PD0DBD. Er zijn geen tegen
kandidaten, dus ze zijn zonder stemming gekozen.
De voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden
voor hetgeen zij voor de vereniging hebben gedaan.
Hij vertelt dat PA3AZH wel de ledenadministratie
blijft doen. Er was eerst aangekondigd dat PA3EIH
de redaktie van 't Geruis van PE1JHU zou
overnemen. Wegens privé omstandigheden moest
PE1EIH echter afhaken. De redaktie van 't Geruis
is nu in handen van PA3DTX. Van de aftredende
bestuursleden is alleen PA3BIX aanwezig, hij
ontvangt als dank een cadeaubon en een fles drank.
PA3BIX spreekt een kort dankwoord uit en hoopt dat
meer leden zich voor de afdeling  willen inzetten.

11 RONDVRAAG
PE1LTF vraagt of er materiële en juridische ge-
volgen kunnen zitten aan het gebruik van de shack
van wijlen PA0FAS. PA3BJV vertelt dat het hok niet
beheerd wordt door de afdeling. Er zijn dus ook
geen beheerskosten. Het hok wordt beheerd door
PA3EPX en Anneke, de XYL van PA0FAS. De afdeling
is slechts te gast tijdens contesten. De gebruikte
apparatuur is niet ons eigendom. We kunnen voor
PI4AMF wel zelf spullen meebrengen. Gemaakte
kosten tijdens afdelingsaktiviteiten voor electri-
citeit en verwarming worden door de afdeling ver-
goed. PE1LTF vraagt of het aan te bevelen is om
een verzekering af te sluiten tegen misbruik.
PA3BJV zegt dat iedereen het hok betreedt op eigen
risico, eventuele schade is een persoonlijke zaak.
PE1LTF meldt dat hij dit zal navragen en hiervan
bericht zal doen.
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PD0PAG: Als ik te gast ben en ik grijp per on-
geluk de hoogspanning vast, waardoor ik overlijdt,
is de vereniging dan aansprakelijk? PA3BJV: Nee,
iedereen betreedt het hok op eigen risico. Er zal
een bord op de deur komen dat dit aangeeft.
(Hopelijk krijgt u geen verkeerde indruk van dit
verhaal, het is er echt wel veilig.)
PA3EPX: Er is nog hulp nodig om antennes op te
hangen voor de PACC contest. Deelnemers aan de
contest en/of helpers voor de antennes kunnen zich
melden bij PA3EPX. Het is de bedoeling dat de
operators een week van te voren samenkomen. PA3EPX
heeft zelf nog geen HF-ervaring.
NL8600, ons afdelings luisterstation zal ook aan
de PACC contest deelnemen.
PA3AYQ meldt dat op 8 februari een PACC special in
de Ronde zal zijn.
PD0PAG vraagt of het inmelden in de Ronde per
prefix kan en of de rapporten over het RTTY direkt
na het bulletin gegeven kunnen worden. PA3AYQ:
Inmelden per prefix is geen probleem. Het RTTY
bulletin hoort bij de Ronde dus dat liever niet
apart, maar ook aan het eind van de Ronde.
PD0DDR vraagt waarom hij nooit kaarten van
luisteramateurs krijgt. Zijn ze wel aktief?
PA3BJV meldt dat er een bezittingenlijst is. De
bezittingen staan niet in het overzicht van de
penningmeester. Er is een matrixprinter gekocht
voor de redaktie van 't Geruis, deze staat bij
PA3DTX. NL4405 meldt dat hij nog een mast heeft
voor de afdeling, deze kan opgehaald worden.
PA3BJV meldt verder dat er plannen zijn om een
twee meter transceiver aan te schaffen. Het budget
is maximaal f1200,-. Kan de vergadering hiermee
akkoord gaan? Een grote meerderheid is voor.
NL4405 heeft een privé verzoek: Hij bezit een oude
huistelefoon, heeft er iemand foto's en/of docu-
mentatie hierover. Het is zijn bedoeling om het
apparaat te restaureren.

12 SLUITING
De voorzitter (PA3BJV) bedankt de aanwezigen  voor
hun aandacht. Hij hoopt dat we er samen een  goed
jaar van maken en dat hij u bij de  diverse
aktiviteiten mag ontmoeten.      George - PA 3 BIX
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JAARVERSLAG 1987 VERON - A03 - AMERSFOORT

BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Op de huishoudelijke vergadering van 23 januari
1987, tijdens de bestuursverkiezingen, waren de
volgende bestuursleden aftredend en niet her-
kiesbaar: PE1JHU, PA3AZH, en PA3BIX. Er werden
drie kandidaten gezocht voor een bestuursfunktie
en omdat er zich slechts drie kandidaten hadden
aangemeld tw. PA3EPT, PE1LIO (nu PA3ESB) en PD0DBD
werden deze zonder stemming gekozen. 
De samenstelling en taakverdeling van het bestuur
werd als volgt:

voorzitter: PA3BJV , Koos
1e sekretaris:  PA3EPT , Herman
2e sekretaris:  PA3ESB , Henk
penningmeester: PA3COM , Cor
redaktie 't Geruis: PA3DTX , Frank
aktiviteiten: PD0LDC , Dominic
bestuurslid: PD0DBD , Jaap

Helaas moest Dominic (PD0LDC), om persoonlijke
redenen zijn funktie als bestuurslid  en
aktiviteitenmanager beëindigen, zodat er weer een
vakature ontstond. 
Het afdelingsbestuur vergaderde 10 keer, de VR
werd bezocht en de zieken werd een bezoekje
gebracht.

LEDENBESTAND
Alhoewel Rinus (PA3AZH) zijn bestuursfunktie neer-
legde, verzorgde hij ook dit jaar weer de leden-
administratie op zijn computer. Rinus verzorgde
ook de adresstickers voor 't Geruis. 
Het ledental in 1987 bleef stabiel.

VERENIGINGSAVONDEN
Er werden dit jaar 11 bijeenkomsten gehouden. Was
het bezoekersaantal vorig jaar nog gemiddeld zo'n
60 tot 80 leden, dit jaar constateerden we een
lichte daling. Er kwamen nu zo'n 50 tot 65 be-
zoekers. Overzicht van de gehouden avonden:
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- januari  huishoudelijke vergadering;
- februari  lezing door PE1ARN over
  LF-signalen;
- maart voorstellen VR;
- april lezing door PA0WJG over
 UHF-straling
- mei lezing door PA3EPX over zelfbouw;
- juni verkoping;
- augustus napraten over de vakanties;
- september meetavond door PA3AZX;
- oktober video- en dia-avond;
- november lezing door PA0WJG over nucleaire
 straling;
- december kerstavond.

‘t GERUIS
Ons afdelingsblad verscheen dit jaar 10 keer en
was voor de verandering in een groen jasje
gestoken en had een nieuwe layout. Copy voor ons
blad blijft toch wel een beetje een probleem. Er
zouden eens wat meer mensen de pen ter hand moeten
nemen. Vooral technische artikelen zijn dun
gezaaid.

OVERIGE AKTIVITEITEN

1 PACC
In februari vond de PACC-contest plaats. Er  werd
voor de eerste keer, zowel door een delegatie
HF-zendamateurs als door enkele zeer aktieve
luisteramateurs meegedaan. Lokatie  zendamateurs:
het bekende "Hok" in Leusden en de luisteramateurs
waren in de oude SBBO-school aan de Leusderweg
gehuisvest. De luistergroep, onder het nummer
NL8600, deden het uitstekend en behaalden een
derde plaats. De beloning was een fraai
certificaat. De zendamateurs kwamen niet zo ver,
onervarenheid zal hiervan de oorzaak zijn geweest.
Toch werd er niet slecht gescoord, zij werden
dertiende op de ranglijst.

2 QSL-BUREAU
Zoals altijd werd het QSL-bureau weer prima gerund
door Peter (NL5557). Een stille kracht die veel
werk verzet. Bedankt Peter.
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3 SERVICEBUREAU
Het servicebureau was ook dit jaar weer in
deskundige handen. Het loopt goed. Bedankt Hilde
(PA3EKW), voor je inzet.

4 CURSUSSEN
Dolf (PE1AAP) verzorgde dit jaar voor de laatste
keer de C-cursus. Wij vinden het jammer dat hij te
kennen  heeft  gegeven  er mee te willen stoppen.
Dolf, hartelijk bedankt voor de jaren dat je je
voor de vereniging hebt ingezet als leraar. Door
dit afscheid, ontstaat ook hier een vakature.
De morsecursus was weer in uitstekende handen.
Koos (PA3BJV), bijgestaan door zijn vrouw Hilde
(PA3EKW), heeft dit seizoen weer de nodige
kandidaten klaar gestoomd voor de grote CW-
gebeurtenis nl. het examen van de RCD te Utrecht.
Met succes hebben velen van de cursisten deze
happening doorstaan.

5 RONDE VAN AMERSFOORT
Elke zondagavond was PI4AMF weer op het vaste
kanaal 145.450 Mhz te beluisteren. Zoals ge-
bruikelijk werd om 20.15 uur gestart met het
telexbulletin, dat ook dit jaar weer werd verzorgd
door Cor (PA3COM) en meestal een keer in de maand
door Evert (PA3AYQ). Rond de klok van half negen
gevolgd door de uitzending in phone, welke getrouw
door Evert (PA3AYQ). met een veelal zeer
gevarieerd programma, werd verzorgd. De Ronde
beleefde in de loop van september zijn 350ste
uitzending. En de vaste medewerker Jan (PA2JHO)
verzorgde voor de 250ste keer HF Nieuws. Ook dit
team bedankt. De luisterkring is zeer groot en de
belangstelling voor telex groeit.

6 VELDDAG
Omdat dit jaar de nationale velddag samen viel met
het Pinksterkamp, werd door onze afdeling niet
meegedaan.

7 CONTESTEN
PI4AMF was dit jaar aktief vanuit Leusden, met
natuurlijk de VHF-contesten en ook werd verwoed
meegestreden  in  de VRZA regio-contest. De resul-
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taten voor wat betreft de laatst genoemde contest
waren prima. Hoogtepunt was ongetwijfeld de derde
CQ World-Wide VHF WPX 48 uurs contest  onder de
call PA6VHF, waar diverse amateurs uit heel
Nederland aan deel namen. Ook mogen de ATV-
contesten niet worden vergeten. PI4AMF deed het
uitstekend. In de juni contest bv. werd een
achtste plaats bereikt.

8 VOSSEJACHTEN 
Met de vossejachten was het dit seizoen droevig
gesteld. Er werd niet een keer een jacht ge-
organiseerd. Misschien toch een aandachtspuntje
voor volgend jaar.

9 CONTEST VERKEERD
De contest verkeerd werd dit jaar gewonnen door:
in de categorie luisteramateurs - Johan (NL9723).
En in de categorie zendamateurs - Gerard (PD0PDN).
  
10 EXCURSIES
Er werden voor onze leden twee excursies ge-
organiseerd. De eerste ging naar de Radiotoren in
Lopik. De tweede was een excursie naar het
zenderpark van Radio Kootwijk. Ook voor de
excursie aktiviteiten zullen we uit moeten kijken
naar een nieuwe organisator, dit omdat Dominic
(PD0LDC), wegens druk QRL, moest afhaken.

11 ZELFBOUW
De zelfbouw werd in het najaar weer opgestart. De
nieuwe locatie is de SBBO-school in Leusden. Het
geheel staat onder zeer deskundige leiding van
Peter (PA3EPX) en Rob (PA0KEL). De eerste avond
was ervoor bestemd om de ATV-zenders (het vorige
project) af te regelen. De volgende avonden werd
begonnen met de bouw van een 70 cm eindtrap. We
zijn erg gelukkig met de nieuwe locatie, hopelijk
is de afstand geen bezwaar.

12 AANKOOP
Zoals u allen ongetwijfeld nog weet is er op de
huishoudelijke vergadering van januari, aan het
bestuur toestemming verleend, om voor de
vereniging  een  2  meter  set  te  kopen. Dit  is
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GEZOCHT: ADVERTEERDERS
      

inmiddels gebeurd. Het bestuur heeft de hand weten
te leggen op een in zeer goede staat verkerende,
TS700G. De vorige eigenaar is Jan (PA3EPI) uit
Woudenberg.

13 REGIONALE VERGADERING
Op 30 november vond in Hilversum een gedachten-
wisseling plaats van regio vertegenwoordigers met
het Hoofdbestuur. Onze afdeling was met drie af-
gevaardigden vertegenwoordigd nl. George (PA3BIX),
Frank (PA3DTX) en Henk (PA3ESB).

14 AMATEUR VAN HET JAAR
Tot amateur van het jaar werd Peter (PA3EPX)
gekozen. Zijn inzet voor wat betreft de zelf-
bouwaktiviteiten en zijn deskundige begeleiding in
deze. wordt zeer gewaardeerd. Tijdens de Kerst-
avond op 18 december jl. werd hij in het zonnetje
gezet en aan hem werd een fraai certificaat
uitgereikt.

Zo zijn we dan aan het eind gekomen van een jaar
vol van aktiviteiten. Ik heb getracht enkele zaken
de revue te laten passeren. Ongetwijfeld zullen er
zaken  zijn  die  ik vergeten  ben. Toch denk ik
de  meest  belangrijke  er  wel  te  hebben   uit-
geselecteerd.                    Herman - PA 3 EPT

Elk verenigingsblad is voor een deel afhankelijk
van hun adverteerders. Zonder hun steun, welke zij
ons geven door middel van reclame in ons blad, zou
het voor ons als vereniging aanzienlijk moeilijker
worden om alles te laten lopen, zoals wij nu ge-
wend zijn.
Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe ad-
verteerders, die bereid zijn een advertentie te
plaatsen in ons blad. Zij, die interesse hebben of
meer hierover willen weten, kunnen kontakt met de
redaktie opnemen.

14



FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

Het doet mij erg goed, dat dit een zeer aktief,
jaar is geweest, vooral met de bewuste wisseling
van het geld.

* Zelfbouw springt er uit als zijnde veel in-
gekocht en verkocht om de geplande onderwerpen
te kunnen bouwen.

* De post cursus moet geld bij, maar dat komt door
de lengte van de cursus.

* De uitgave van het bestuur is hoger, dit door
het voorstel om een keer per jaar samen te mogen
zijn op gedeeltelijke kosten van de vereniging.

* 't Geruis moet nog voor de helft van 1987 worden
voldaan.

* De aankoop van een transceiver voor PI4AMF is
een vervulde wens.

* In 1988 hopen wij gereedschap te kopen voor de
zelfbouw.

De begroting is niet erg afwijkend en ik heb dan
ook het volste vertrouwen in 1988.
Op de volgende pagina's treft u het financieel
overzicht 1987 en de begroting van 1988 aan.
Ondanks de teruggang van ons kapitaal ben ik zeer
tevreden over dit jaar.
Zijn er nog vragen, dan kunt u deze stellen op de
komende jaarvergadering.

Cor - PA 3 COM, penningmeester

==================================================
NOTITIERUIMTE:

==================================================
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FINANCIEEL OVERZICHT 1987
                        Inkomsten 1986   Inkomsten 1987   Begroting 1988
Afdracht Hoofdbestuur   ƒ      2592,--  ƒ      2725,--  ƒ      2600,--
Giften                  -       178,25  -       472,60  -       150,--
Advertenties            -      1177,50  -       562,50  -       950,--
Cursus incl.zaalhuur    -      2365,50  -      1146,50  -      2000,--
Zelfbouw                -       573,45  -      2544,75  -       400,--
Voss/Velddag            -       421,--  -         -,--  -       450,--
Verenigingsavond        -      1496,10  -      1363,60  -      1500,--
Rente Giro              -        40,10  -        36,96  -        30,--
Rente Sterregiro        -       129,37  -       123,64  -       120,-- 
Diverse                 -        19,20  -        29,60  -       150,-- 
                        --------------  --------------  --------------
                        ƒ      8992,47  ƒ      9005,15  ƒ      8350,--
                        ==============  ==============  ==============

                        Uitgaven  1986   Uitgaven  1987   Begroting 1988
Bestuur vergaderen      ƒ       100,--  ƒ       495,--  ƒ       500,--
Giften                  -       268,95  -       391,67  -       300,--
Cursus incl.zaalhuur    -      1578,22  -      1709,25  -      1700,--
‘t Geruis               -      2322,20  -      1462,16  -      2400,--
Zelfbouw                -       291,57  -      2147,95  -       400,--
Voss/Velddag            -       586,81  -       201,50  -       450,--
Veren.avond incl.zaalh. -      1935,45  -      2066,58  -      2000,--
Lezingen                -       123,20  -        43,90  -       200,--
PI4AMF                  -       225,--  -      1383,20  -       200,--
Onkosten                -        61,15  -       104,--  -       100,-- 
Diverse                 -       468,--  -       109,--  -       100,-- 
                        --------------  --------------  --------------
                        ƒ      7960,55  ƒ     10115,01  ƒ      8350,--
                        ==============  ==============  ==============



KAS OVERZICHT 1987
Saldo 01-01-1987      ƒ   7999,22    Uitgaven 31-12-1987   ƒ  10115,01
Inkomsten             -   9005,15    Saldo 31-12-1987      -   6889,36
                      -----------                          -----------
                      ƒ  17004,37                          ƒ  17004,37
                      ===========                          ===========

BALANS 31-12-1987
Kas                   ƒ    812,52    Saldo 31-12-1987      ƒ   6889,36
Giro                  -   3767,63    
Sterregiro            -   2309,21    
                      -----------                          -----------
                      ƒ   6889,36                           ƒ  6889,36
                      ===========                          ===========

RESULTATEN OVERZICHT 1987
Vereniging            ƒ   2885,60    Vereniging            ƒ   2997,95
Aktiviteiten          -   3691,25    Aktiviteiten          -   5441,90
Overige inkomsten     -   2428,30    Overige uitgaven      -   1675,16
Negatief saldo        -   1109,86
                      -----------                          -----------
                      ƒ  10115,01                          ƒ  10115,01
                      ===========                          ===========

KAPITAAL OVERZICHT 1987
Kapitaal 1986         ƒ   7999,22    Kapitaal              ƒ   6889,36
                                     Negatief saldo        -   1109,86
                      -----------                          -----------
                      ƒ   7999,22                          ƒ   7999,22
                      ===========                          ===========



VERSLAG REGIONALE VERGADERING 1987

De vergadering was op 30 november in Hilversum.
Aanwezig waren afgevaardigden van de afdelingen
Nieuwegein, 't Gooi, Centrum en Amersfoort. Namens
het HB waren aanwezig: Kees v. Dijk (PA0QC), Janny
v. Nieuwkerk (PA3BOR), Joeke v. d. Velde (PA0VDV)
en Leon kusters (PA3DOS). Namens onze regio waren
aanwezig: George (PA3BIX), Frank (PA3DTX) en Henk
(PA3ESB).
De bedoeling van deze regionale vergadering is een
informele gedachten wisseling tussen hoofdbestuur
en de regio's.

1. HET LEDENTAL VAN DE VERON
Het ledental van de VERON is in de afgelopen jaren
gezakt met 5%. In 1987 is het ledental ge-
stabiliseerd en bedraagt nu ca. 12000 leden (zend-
en luisteramateurs). Extra Electrons en ander
wervingsmateriaal is verkrijgbaar. Leden werven
via technische scholen werkt niet. Half december
1987 gaat het Omroepmuseum in Hilversum open met
een tentoonstelling "De eerste radio", die
minstens een jaar duurt. De VERON zal ook hier
actief zijn. Dit soort gelegenheden zijn ideaal
voor excursies en voor werving van  nieuwe  leden.

2. INFORMATIE UITWISSELING
Afdeling 't Gooi vroeg aan de aanwezigen of zij
informatie wilden uitwisselen, dit in verband met
hun verenigingszender. Meestal is er weinig
informatie en als er informatie is, dan komt het
soms te laat. Het HB onderkent dit probleem
(PI4AA) en wil direct info naar de afdelingen
sturen. Het hoofdbestuur denkt dit b.v. te doen
met een Bulletin Board System, Packet Radio of
computers met een modem bij de afdelingen, om zo
de info tussen de afdelingen, maar ook op be-
stuurlijk niveau, te versnellen.

3. ELECTRON
Men probeert het aantal zetfouten in het Electron
te verminderen. Er  wordt nu een betere verpakking
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gebruikt, omdat de Electrons tijdens de verzending
werden beschadigd of last hadden van vocht.
Voortaan worden op woensdag de Electrons ver-
stuurd, zodat men voor het weekend mag rekenen op
ontvangst. Beslist reclameren bij de PTT indien
dit niet het geval is. Er is een verzoek om
technische artikelen. Ook is er behoefte aan
eenvoudige artikelen, maar deze zijn moeilijk te
maken.

4. STRUCTUUR VAN DE VERON VOOR NIEUWE AFDELINGEN
Nieuwe regio's zijn dit jaar Maastricht en
Woerden. Op komst is Assen. Er zijn nogal eens
problemen en onduidelijkheden bij afscheidingen.
Maar als regio's geografisch en/of in ledental te
groot zijn of worden dan is opsplitsing gewenst om
de activiteiten te bevorderen. Echter er ontstaan
nogal problemen bij de verdeling van allerlei
bezittingen.

5. FOUTEN IN DE LEDENLIJST
Er zitten nogal wat fouten in deze lijsten. Naam-
en adres-verminkingen, leden overgeboekt naar een
andere afdeling enz. Een goede oplossing voor
wijzigingen van bestuursleden is een A4-tje mee te
sturen met de ledenlijsten. Via de Electron duurt
dit te lang en het scheelt weer een dure pagina.
"Het Dorp" heeft een oude IBM-computer en antieke
batch programma's in eigendom. Dat is een probleem
en verklaart het gebrek aan flexibiliteit. Zou het
programma soms de fouten veroorzaken? Gevraagd
wordt bewijzen aan het HB te zenden. Zijn er
voorbeelden van in Amersfoort? Graag deze zo snel
mogelijk doorgeven aan Janny (PA3BOR), i.v.m. het
bewijzen van de problemen.

6. NIEUWE D-CURSUS BOEK
In 1984 is gestart met het maken van het nieuwe
cursusboek. Door allerlei persoonlijke  omstandig-
heden liep dit uit de hand. In de toekomst wordt
gedacht om de ontwikkeling van cursusboeken in
professionele handen te geven. Ook worden nieuwe
uitgaven in een wordproceesor gestopt (binnen de
VERON is de (IBM) PC-XT standaard), zodat men
sneller met een verbeterde druk en/of  versie  kan
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komen  in  de  toekomst. Voorjaar  1988, voor de
VR-vergadering is het nieuwe D-boek te verwachten.
Het nieuwe Vademecum komt ook begin 1988 uit. Er
werd aan het HB gevraagd om een boek met de nieuwe
D-examenvragen.

7. VERON SERVICE BUREAU
Algemene grief het Service Bureau is te duur. B.v.
een SAU4 kost bij het Service Bureau f140,- en in
Duitsland betaalt men hiervoor 40 Mark. PA0QC:
Klopt. We saneren dit. Er is een voorraad van
f100.000,- en 20% hiervan zijn winkeldochters, we
willen alleen artikelen verkopen, die niet in de
landelijke handel te krijgen zijn, b.v. de DTNC1
Packet Modem, wat een eigen ontwikkeling is. Er
werd gevraagd vanuit de vergadering, om de wegen
om onderdelen te kopen, wat meer bekendheid te
geven. Hierdoor krijgen anderen ook eens de kans
om aan goedkope onderdelen te komen. Ook werd nog
vermeld dat de Bibliotheek sinds Jaap (PD0DBD)
deze beheerd, beter loopt dan ooit. Ook is er nu
een Bibliotheek-catalogus verkrijgbaar.

8. DE CALL-LIJST
Er was nogal wat commentaar op de uitvoering.
Bestuur: Hier wordt aan gewerkt. Mogelijk een uit-
gave op A4-formaat i.p.v. de huidige A5. Janny
(PA3BOR) vermeldde, dat de nieuwe aanvulling op de
call-lijst nu verkrijgbaar  is via de Bibliotheek.

9. BESPREKING MET DE RCD
Er zijn nogal wat wantoestanden gesignaleerd door
de RCD met verenigingszenders, b.v. PD0's onder de
144.9875 MHz of boven de 145.800 MHz. Men zal dit
bij de RCD gaan aanpakken. Men is dus ge-
waarschuwd. Oefenen door examencandidaten met de
verenigingszender heeft men aarzelend toegestaan.
De RCD wil geen eeuwige studenten, die zonder
machtiging een zender bedienen. Bij onderwijs-
machtigingen van scholen komt dit nogal eens
voor.

10. SPECIALE CALLS
Niet onnodig veel aanvragen. Alleen met speciale
amateur activiteiten, dus geen braderieën e.d.
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11. BIJZONDERE TOESTEMMINGEN
Bijzondere toestemmingen moeten worden aan-
gevraagd, anders ga je voor de bijl. Er zijn
zenders 24 uur in de lucht, met name omzetters van
2 meter naar 70 centimeter en van 2 meter naar 23
centimeter. Dit mag niet, en worden dus binnen-
kort met een bezoek van de RCD vereerd.

12. DE 50 MHZ-BAND
Veel hoort men dat op de 50 MHz alles wat A1 en A2
is mag. De Radio Controle Dienst heeft het alleen
over CW. Er volgde hierop een discussie. PA0QC: We
zullen dit nog eens navragen bij de RCD, wat nu
exact is toegestaan. De bedoeling is echter DX-
verbindingen en propagatie onderzoek. Men wil geen
twee meter situatie op deze band. De Radio Con-
trole Dienst is geïnteresseerd in de resultaten.
Hierop werd voorgesteld om een of andere
activiteit op te starten, b.v. een jaar jaarlijkse
competitie in de geest van de 10 meter competitie
van vorig jaar. Dit zal in het Electron worden
gepubliceerd.
De deelbeheerder waarvan wordt gesproken is het
Nederlandse leger. Het leger heeft plannen om data
communicatie te gaan plegen op deze band. De Radio
Controle Dienst zegt: in 5 jaar kan er nog veel
veranderen.

13. VOORSTELLEN VOOR DE VR
Voorstellen voor de Verenigings Raad moeten voor
30 januari 1988 bij Janny (PA3BOR) zijn.
De nieuwe statuten van de VERON liggen bij de
afdelings-secretarissen.

14. DE VERON GOUDEN SPELD
Voordracht van iemand, die veel voor de vereniging
heeft gedaan/doet. Het moet wel iets exclusiefs
blijven

15. DE DAG VAN DE AMATEUR
Er volgde een evaluatie. Over het algemeen was men
wel tevreden op een paar schoonheidsfoutjes na.
Men zal in het vervolg proberen meer activiteiten
in het park open te krijgen, i.v.m. de familie. Nu
was dit wel erg mager.
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VHF NIEUWS

16. RONDVRAAG
* Er is een rel geweest in Apeldoorn over de oude
en nieuwe locator. PA0QC: Men had moeten uitleggen
dat het besluit democratisch is genomen om de
nieuwe locator wereldwijd te voeren. Hier kan
Nederland niet telkens op terug komen. Bovendien
staan wij alleen in de gehele wereld. Iedereen
heeft de nieuwe locator geaccepteerd.
* Vanuit onze Regio werd nog aan het HB gevraagd
of het niet mogelijk is om het invullen van
certificaten niet meer met viltstiften te doen.
PA0QC: Het moet mogelijk zijn om dit anders te
doen, bijvoorbeeld met een plotter.

NASCHRIFT: Het was soms niet eenvoudig om al het
besprokene te volgen en op te schrijven. Bovendien
is er sprake van een gedachten wisseling tussen
hoofbestuur en de regio's. Al met al vonden alle
deelnemers de uitkomst zeer positief en werden na
afloop nog  enkele informele  gesprekken  gevoerd.

 Henk - PA 3 ESB

Na de goede tropo-openingen van begin november was
het een tijdje vrij rustig op de 2 meter band. Op
woensdag 18 november was er echter weer wat via
tropo mogelijk. Die avond kon er vanuit de kust-
streek gewerkt worden met onder andere EA1BCB (WD)
en met enkele Franse stations. Op woensdag 9 de-
cember waren er weer zeer goede tropo-condities,
maar alleen over korte afstand. Belgische stations
waren zeer sterk, maar er was geen echte DX te
werken. Vervolgens waren er op maandag 21 december
weer goede tropo-condities en kon worden gewerkt
met onder meer F6GPT (ZE), FC1HGO (AF), F6HKA
(AF), F5RD (BG) en F6KCM (BG). Ik typ deze rubriek
ditmaal op dinsdag en het is nu weer vrij stil op
2 meter. Overigens is, wanneer u dit leest, het
nieuwe jaar al lang begonnen. Desondanks nog een
voorspoedig 1988 met veel DX toegewenst. Met al
die goede condities was ik deze wensen vorige
maand helemaal vergeten...         Dolf - PE 1 AAP

23



VERSLAG RADIO KOOTWIJK

VERSLAG RADIO KOOTWIJK
Zaterdag 18 november om 10.00 uur werden wij bij
aankomst verwelkomd door twee medewerkers van het
station. Onder het genot van enkele kopjes koffie
gingen de fotoalbums over de tafel. Albums vol
nostalgie en historie; over hard werken aan
apparatuur; over de banden met het radio station
in Indonesië; de omgeving met de gebouwen en hun
onderhoud; de moeilijkheden met de bouw van de
antenne's; over de tijd van de bezetting; en
vooral de tijd daarna toen alles wat door de
bezetters is kapot geslagen weer in orde moest
worden gemaakt; enz.
Dit alles werd van commentaar voorzien door de
medewerkers van het station. Dit had nog veel
langer kunnen duren, maar er stond nog meer op het
programma.
Hierna gingen wij op weg naar het inwendige van de
gebouwen. Op onze weg door het hoofdgebouw kwamen
wij o.a. in de kristalkamer, de modulatiekamer, de
ruimte waar de koelwaterpompen staan, de ruimte
met de voedingsapparaten, de condensator tester en
een zolder met zeer veel oude buizen en oude ge-
bruiks voorwerpen uit het verleden.
Dan natuurlijk de zenders. De moderne computer ge-
stuurde zenders met een uitgangsvermogen van
ongeveer 10 kW.
Het meest spraken toch de oudere zenders aan van
Duitse makelij, waarin je de buizen zag opgloeien
in het ritme van de modulatie. Zelfs de hele kast
van een enkele stond vrolijk mee te trillen en je
kon voelen wat er werd geseind. Daarboven de open
voedingslijnen, die door het raam naar buiten
werden geleid naar de antenne's. Buiten de
gebouwen een enorme oppervlakte, met daarop vele
antenne's, die wij zeker niet op ons dak kunnen
zetten. Bijvoorbeeld een log.per. en twee bouw-
werken, waar ik de naam niet meer van weet. De
eerste wordt nog steeds gebruikt door de mensen
van de KLM.
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CONTEST VERKEERD                       
       

Alles opschrijven van wat er te zien was, zou te
ver gaan. Een ding is zeker: RADIO KOOTWIJK is
niet uit de tijd, want de vele gebruikers (o.a.
lucht- en scheepvaart) geven de voorkeur aan een
precieser verbinding via de korte golf boven de
verbinding per satelliet, die zeker nu nog meer
storing geeft. 
Radio Kootwijk leeft en dat voel je als je er, ook
als minder techneut, bent geweest.

Hilde - PA 3 EKW

Tijdens de ouderwets gezellige Kerst bijeenkomst
werd de totaal uitslag van de Contest Verkeerd
bekend gemaakt.

De puntentelling was als volgt:

zendamateurs              maart     sept.    totaal
PD0PDN - Gerard           2193      2610     4803
PD0HMM - Aart-Jan         2162      1368     3530
PA3EPX - Peter            1023        20     1043
PA3DTX - Frank             576       256      832
PE1LIO - Henk              480         -      480
PD0MRT - Harry             210         -      210

luisteramateurs  
NL9723 - Johan             900       256     1156
NL10233- Peter               -       960      960

Namens Gerard nam George (PA3BIX) de Coupe Ab-
normale met een waardebon en een fles wijn in
ontvangst. George vertelde dat Gerard alles op
alles heeft gezet om deze Coupe weer naar Soest te
krijgen. Zijn broer Winnifred (PA3CVL) was de
winnaar van de Coupe in 1984.
De Kop Abnormale werd dit jaar voor de tweede keer
door Johan gewonnen. Wegens omstandigheden zullen
wij deze "Kop" later aan hem overhandigen.

Frank - PA 3 DTX
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PI4AMF IN DE REGIOCONTESTEN            
   

In februari was ik aan mijn teen geopereerd en
omdat ik niet lopen mocht, verveelde ik mij nogal.
Daarom heb ik op de tweede dinsdag van die maand,
onder de afdelings-call PI4AMF aan de VRZA regio-
contest meegedaan. Vanaf die avond  was PI4AMF
iedere maand in deze contest actief, en wel in de
sectie C, 2 meter FM. Door de goede deelname in
deze sectie  is dit wel de interessantste (en
zwaarste) sectie. Vanaf mei werd steeds vanuit het
bekende "Hok" in Leusden meegedaan, wat aan de
resultaten zeer goed te merken was. Tijdens de elf
contesten, waaraan meegedaan werd, werden de
volgende resultaten behaald: 

              QSO’s    regio’s    punten    plaats
januari           -          -         -         -
februari         62         26      1612        10
maart            85         35      2975         7
april            63         30      1890        13
mei             131         42      5502         1
juni            116         42      4872         1
juli            118         42      4956         1
augustus        139         43      5977         1
september       129         43      5547         2
oktober         112         43      4704         3
november        118         38      4484         1
december        134         41      5494         1                                        
                                   48013
        
Aan deze contesten werd deelgenomen onder de call
PI4AMF door de volgende operators: George
(PA3BIX), Hilde (PA3EKW), Peter (PA3EPX) en onder-
getekende. Verder wil ik hier Gerard (PD0PDN)
noemen, die regelmatig in het hok te vinden was om
de operators te steunen en aan te moedigen.
Hoewel, het laatste bleek niet vaak nodig. Aan de
hand van de logs van negen van de elf contesten
heb ik een overzicht gemaakt van de gewerkte
regio's:
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   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
R01  -   *   *   g   *   *   *   *   g   -   *   *
R02  -   -   -   e   -   -   -   -   e   *   *   *
R03  -   *   *   e   *   *   *   *   e   *   *   *
R04  -   *   *   n   *   *   *   *   n   *   *   *
R05  -   *   *       *   *   *   -       *   *   *
R06  -   -   *   g   *   *   *   *   g   *   *   *
R07  -   -   -   e   -   *   -   *   e   *   *   *
R08  -   *   *   g   *   *   *   *   g   *   *   *
R09  -   -   -   e   *   -   -   *   e   *   -   -
R10  -   -   *   v   *   *   *   *   v   *   *   *
R11  -   *   -   e   *   -   *   *   e   -   -   *
R12  -   *   *   n   *   *   -   *   n   *   *   *
R13  -   -   -   s   *   *   *   *   s   *   -   -
R14  -   *   *       *   *   *   *       *   *   *
R15  -   *   *       *   *   *   *       *   *   *
R16  -   *   *       *   *   *   *       *   *   *
R17  -   *   -       -   *   -   *       *   -   *
R18  -   *   *       *   *   *   *       *   *   *
R19  -   *   *       *   *   *   *       *   *   *
R20  -   -   *       *   *   *   *       *   *   *
R21  -   -   *       *   *   *   *       -   *   *
R22  -   *   *       *   *   *   *       *   *   *
R23  -   -   -       -   *   -   *       *   -   *
R24  -   -   -       *   *   *   *       -   *   -
R25  -   *   *       *   *   *   *       *   *   *
R26  -   -   *       -   *   *   *       *   -   *
R27  -   -   -       *   *   *   *       *   *   *
R28  -   -   *       *   -   *   *       -   -   *
R29  -   -   -       -   -   -   -       -   -   -
R30  -   -   *       *   *   *   -       *   *   *
R31  -   -   *       *   *   *   -       *   *   *
R32  -   -   *       *   *   *   *       *   *   *
R33  -   *   *       *   -   -   -       -   *   -
R34  -   *   *       *   *   *   -       *   *   *
R35  -   *   -       *   *   *   *       *   *   *
R36  -   *   -       *   *   *   *       *   *   *
R37  -   *   *       *   *   *   *       *   *   *
R38  -   -   -       -   -   -   -       -   -   -
R39  -   -   *       -   *   -   *       -   -   -
R40  -   *   *       *   *   *   *       *   *   *
R41  -   -   *       *   *   *   *       *   *   *
R42  -   *   -       *   *   *   *       -   *   *
R43  -   -   *       *   *   *   *       *   *   *
R44  -   -   -       *   *   *   *       *   *   *
R45  -   -   *       -   -   -   *       *   *   -
R46  -   *   *       *   -   *   *       *   -   -
R47  -   -   -       -   -   *   *       -   -   *
R48  -   -   *       *   -   -   *       *   -   -
R49  -   *   *       *   *   -   *       *   *   *
R50  -   -   -       *   -   *   -       -   -   -
        CM  BL      CM  CK  CK  CK      BL  BK  CK
        DL  CM      DL  CM  CL  CM      CK  CM  CM
                        DL  CM  DK      CM
                        EM  DL          DL
                            EM          DM

Uit dit overzicht blijkt, dat alleen de regio's
R29  (Bergen op Zoom)  en  R38 (PTT Radiocontrole-

27



 KOPIJ VOOR 't GERUIS
 Uiterlijk één week voor de verenigingsavond  kan 
 copy worden  ingeleverd voor  het nummer van  de
 volgende  maand.  
 Technische   artikelen   worden  zeer  op  prijs 
 gesteld. 
 Plaatsing hangt af van de   beschikbare  ruimte.
 Overname  van artikelen is alleen toegestaan met
 bronvermelding. Artikelen met (C) moet men  toe-
 stemming  vragen  aan  de  auteur  of  uitgever. 

 QSL-KAARTEN
 Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?
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dienst) helemaal niet gewerkt werden. Ook blijkt,
dat de regio's R03, R04, R08, R14, R15, R16, R18,
R19, R22, R25, R37 en R40 iedere maand gewerkt
konden worden. Verder leverde een verbinding met
PA/DA4CX (wie is dat nu weer?) in het locatorvak
CM iedere maand een extra multiplier op.
Hoewel de officiële uitslag van het gehele
contestseizoen nog niet bekend is, ziet het er
naar uit, dat PI4AMF tweede is geworden achter
PE1KOL. Daarbij zou PE1KOL slechts 437 punten meer
hebben behaald dan wij. Uit een vergelijking  van
onze resultaten blijkt, dat PI4AMF in april  een
achterstand heeft opgelopen, die net niet  meer
ingehaald kon worden. Wanneer wij iedere maand één
verbinding meer gemaakt hadden, of circa vier keer
één regio meer gewerkt hadden, was het ons  wel
gelukt. Het heeft dus maar heel weinig  gescheeld,
of PI4AMF had in het eerste  jaar  dat  wij  aan
de regiocontesten deelnamen, meteen de  beker
gewonnen.
Aangemoedigd door dit resultaat zijn wij zeker van
plan, volgend jaar weer aan de regiocontesten mee
te gaan doen. En u kunt ons steunen, door ons
iedere tweede dinsdag van de maand even te werken.
Bij deze contesten leveren namelijk alle ver-
bindingen, dus ook die met de eigen regio,
evenveel punten op. Meestal zullen wij te vinden
zijn op 145.275 MHz in FM.
Dit stukje eindigt trouwens, zoals het begonnen
is. Ik ben namelijk alweer aan mij teen geholpen
en had dus mooi de tijd, om een stukje voor  het
Geruis te maken. Tot werkens tijdens de  regio-
contesten en best 73!              Dolf - PE 1 AAP




