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OPLAGE 290 STUKS  VERSCHIJNT 10 X PER JAAR

   Redaktie en administratie:
   Hans Moorhoff, PAoHML, Lindenlaan 4, 3831 XP Leusden.
   Telefoon 033-41790 
   Medeverzorging:
   Jan Tuithof, NL 4405, Woestijgerweg 186, Amersfoort. 

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

ATTENTIE:

De relatief vroege verschijning van dit laatste nummer voor
de vakantie is gelegen in het feit dat er op zondag 10 juni
a.s. een familievossejacht wordt gehouden. Zie verder elders
in dit nummer (pag. 7).
Onze maandelijkse bijeenkomst is normaal op de derde vrijdag,
dus:

=============================================================
= KOMENDE BIJEENKOMST:                                      =
= VRIJDAGAVOND 15 JUNI 1979, weer normaal in de bekende     =
= zaal van Gebouw de Eemgaarde, Dorresteinseweg in Amers-   =
= foort. Aanvang 20.00 uur. Dit is de laatste bijeenkomst   =
= voor de vakantie.                                         =
=                                                           =
= De spreker op deze avond zal zijn OM Frans Priem, PAoGG   =
= uit Heemstede.                                            =
= Frans zal een lezing voor ons komen houden over alle      =
= facetten die te maken hebben met QRP, dus het werken met  =
= kleine vermogens, DX werken, zelfbouw enz.                = 
= Ook zal Frans wat zelfbouw— en professionele apparatuur   =
= laten zien.                                               =
= Er is op dit gebied heel wat te doen!                     =
=                                                           =
= Verder zal er een prijsuitreiking zijn van de vosse—      =
= jacht competitie. (Zie verder)                            =
=                                                           =
= Ook de QSL manager en de beheerder van het Verkoopbureau  =
= hopen weer hun klanten te krijgen.                        =
=============================================================
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TERUGBLIK

Zoals te verwachten viel nam op onze vorige bijeenkomst
de zaak rond de al dan niet te handhaven tijdelijkheid 
van de D-machtigingen een groot deel van de avond in 
beslag.
Zoals bekend hadden de afgevaardigden naar de VR (OM Wim
Romijn, PAoARA en ondergetekende) tegen afschaffing van de
tijdelijkheid van de D-machtigingen gestemd. Achteraf kwam
hierop veel commentaar, omdat door onze stem de afschaffing
verworpen werd met 166 tegen 153 stemmen.....
Sommige leden beriepen zich op onwetendheid, hoewel alle
stukken voor de VR als overdruk in onze convo waren versche-
nen. Niemand had toen op- of aanmerkingen, ook niet na vragen
op de bijeenkomst vóór de VR; niemand wilde mee naar de VR
Sommige mensen spuiden hun kritiek zelfs via de 2 meterband,
hoewel dit ter vergadering werd ontkend (de bewuste figuren
misschien niet aanwezig?). Dit is een zeer nare zaak. 
Het is toch echt nodig dat U de convo's goed leest, dan kan
zoiets niet gebeuren. Indien de afdeling had besloten vóór
afschaffing van de tijdelijkheid te zijn dan hadden de
afgevaardigden natuurlijk voor gestemd, ondanks dat zij er
persoonlijk tegen waren. Maar als niemand iets zegt...
Waarom hadden wij tegengestemd? Wel, iedereen die een
D-machtiging heeft wist van te voren dat deze een tijdelijke
was. Het is een opstapje naar een A-, B- of C-machtiging. Dit
is altijd de bedoeling geweest.
Als de D-machtiging onbeperkt geldig zou blijven dan is er
nog maar weinig verschil met een C-machtiging. Alleen wat
minder kanalen. Er zijn heel wat C-amateurs die ook niet
verder komen dan met een gekocht setje op de FM kanalen te
zitten. Wij laten ons uitdrukkelijk niet uit over de tijds-
duur van de D-machtiging, of dat nu 2 jaar moet zijn of 
5 jaar dat laten we in het midden, de een leert nu eenmaal
sneller dan de ander. Wij hebben echt niets tegen de
D-amateurs, al denkt men dat soms. Er werd ook opgemerkt 
dat de VERON voor alle amateurs moest opkomen. Dat is juist!
Daar vallen dan ook de A-, B- en C-gelicenceerden onder.
Ook werd nog aangevoerd dat D-amateurs niet naar de VR 
zouden mogen gaan. Hoe men daar bij komt? Ik weet het niet.
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Er zitten óók D- en luisteramateurs in het Hoofdbestuur!
Overigens kan men in twijfelgevallen altijd inlichtingen
krijgen bij de afdelingssecretaris.
De zin om het secretariswerk te blijven doen gaat langzamer-
hand wel voorbij. Het kost je een enorme hoop tijd en je
krijgt stank voor dank. Gelukkig heb ik mij nooit candidaat
gesteld om secretaris te worden. Ik ben een aantal jaren
geleden gevraagd om het te gaan doen na het vertrek van 
OM Meijer naar Zeeland. Ondanks pogingen mijnerzijds is nog
niemand gevonden die het over kan nemen (en het misschien
beter doet). Wegens voortdurende tijdnood zult U mij maar
sporadisch op de band treffen; ook de zelfbouw ligt al
geruime tijd stil. E.e.a. kan toch niet de bedoeling zijn 
van een lidmaatschap van een vereniging voor experimenteel
radio onderzoek. Ik denk dat ik dat het volgend jaar maar 
ga veranderen en iemand anders het werk laat overnemen. Ik
ben het zat! (Het kost U "maar" 2 à 3 werkdagen in de maand.)
Ik hoop niet dat U mij zwartgallig vind, maar ik moest dit
toch wel even kwijt!
                                     Hans Moorhoff, PAoHML.
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AANGEBODEN

Sommerkamp X-set TS 145 XT, diverse kanalen bezet, met
autobeugel en manual. Vraagprijs f 425,--
TELEX op video, met convertor, AFSK-generator, SCT 100,
keyboard en monitor, in kast, compleet. Vraagprijs f 1000. 
60 W 2 meter lineair (zonder voeding) met schema. 
Vraagprijs f 300,--
Jan Over, PEoJHO, Jacob Catslaan 18, 3818 WK Amersfoort.

HANDTEKENINGEN ACTIE
Enige D-amateurs menen naar aanleiding van de eerder ge-
noemde kwestie van de "tijdelijkheid" een handtekeningen-
actie te moeten houden voor een brief die zij naar het
Hoofdbestuur willen zenden. Het epistel treft U op de
binnenpagina aan. De inhoud is volledig voor de ver-
antwoording van de opstellers
We hebben gelukkig een democratische vereniging dus nemen wij
het wel op als ingezonden mededeling, buiten verantwoording
van de redaktie!!!
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INGEZONDEN MEDEDELING (buiten verantwoording van de redaktie)

      Door de vertegenwoordigers van de afdeling Amersfoort is in de VR 

gestemd tegen het voorstel de tijdelijkheid van de D-machtiging op te heffen. 

Gebleken is dat, mede hierdoor, het betreffende voorstel is verworpen.

      Ondergetekenden, allen lid van de afdeling Amersfoort van de Veron, 

verklaren dit in hoge mate te betreuren.

      Overwegende dat:

1. de statuten een door de VR genomen beslissing onaantastbaar maken;

2. de vereniging de belangen van alle zendamateurs gelijkelijk dient te behartigen;

3. de belangen van de D-amateurs ernstig geschaad zouden worden, als de PTT 

   zou afstappen van het huidige systeem, waarbij de D-machtiging 2 jaar geldig 

   is, waarna telkens 1 jaar verlenging volgt;

willen zij U de volgende voorstellen doen:

1. Nu het voor het HB onmogelijk is geworden te pleiten voor wijziging van 

   de bestaande wettelijke regeling, kan en moet het HB in ieder geval pleiten 

   voor voortzetting van het huidige systeem;

2. In de aankondiging van dit nu geldende systeem (zie de Nederlandse Staats-

   courant nr. 226 van 20-11-1978) wordt gesteld dat na de beslissing over 

   de MARC, "de positie van de D-machtiginghouders, die zich niet voor een 

   andere amateurmachtiging kwalificeren, opnieuw zal worden bezien". 

   De D-machtiging is een noviciaats-licentie ten behoeve van radio-amateurs, die 

   zich bezig wensen te houden met de Amateur Radio Dienst. Deze amateurs moe-

   ten middels een examen aantonen daarvoor voldoende kennis en inzicht te 

   bezitten.

   De MARC zal aan iedere burger de mogelijkheid gaan bieden radio-communicatie 

   te beoefenen. Hiervoor zal in het geheel geen speciale kennis worden vereist, 

   evenmin als belangstelling voor de Amateur Radio Dienst.

   De beoefenaar van de MARC zal dus vrijwel geen enkele relatie hebben met het

   radio-amateurisme. De enige overeenkomst is gelegen in het medium waarvan 

   gebruik wordt gemaakt.

   Zelfs indien genoemde verschillen tussen radio-amateurisme en radio-communicatie

   buiten beschouwing worden gelaten, zal de voor de MARC toegestane apparatuur 

   zo weinig mogelijkheden bieden, dat daarmee geen gelijkwaardig alternatief 

   aan de D-machtiginghouder kan worden geboden.

   Het HB dient de PTT met klem te wijzen op het volstrekt ten onrechte 

   gelegde verband tussen de invoering van de MARC en de toekomst van de 

   D-licentie.

3. Middels een publicatie in Electron dienen de leden zo snel mogelijk op 

   de hoogte te worden gebracht van de tekst van deze brief en van het stand-

   punt dat het HB omtrent de onder 1 en 2 gedane voorstellen inneemt.

Als U dit stuk wilt ondertekenen, wilt U dan op de volgende VERON vergadering het

origineel even tekenen? Kunt U niet, bel dan even naar PE1AAP, tel. 033-12593. 

Dan komt er beslist iemand bij U langs. 

                                               A. Butselaar, PE1AAP,

                                               Seringstraat 26, 3812 XC Amersfoort.



En dat een spriet van een
                 groundplane
Uit drie delen bestaat, 
Is iets wat bij mij
Niet mijn koppie in gaat.

En toen kwam de Yagi 
Met reflectoren in fase 
En straling en "LEICIE" 
Het begon me te dazen!

Maar gekheid op een stokje, 
Begrijp mij echt niet 
                 verkeerd.
Heb dank BAB
Je hebt ons weer wat geleerd.

Want ik weet nu tenminste 
En wel héél erg goed,
Dat een plastic breinaald 
Het als antenne niet doet!

Aan PAoBAB

Ik neem voor coax verbinders 
Geen kroonsteentjes meer. 
En met die breipenantenne, 
Hoe was dat ook weer?

En spanning maximaal
En de stroom is dan nul.
Een sterkstroomboer zegt dan 
"Dat is flauwe kul"

Maar Herman wist beter! 
Met een schets op het bord 
Liet hij zien hoe aluminium 
Een (dure) antenne wordt.

En die spanning en stromen, 
Het klinkt wel wat raar,
Ja die gekke toestand
Bleek dan toch nog echt waar!

Alleen van die dipool
Die op 't bord was te zien
Zag ik geen magnetische velden. 
Onzichtbaar misschien??

                                     Henk Joman, PE1BPU
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+  V E R O N  S E R V I C E B U R E A U                     +
+                                                           +
+  DEPOT AFDELING AMERSFOORT.                               +
+                                                           +
+  Voor al Uw boeken, kaarten, bouwpakketten en             +
+  ander speciaal amateur kleingrut. Prijzen volgens        +
+  laatste prijslijst in Electron.                          +
+  Artikelen verkrijgbaar op de maandelijkse afdelings-     +
+  bijeenkomsten en bij de beheerder van het depot:         +
+  Jan Tuithof, Woestijgerweg 186, Amersfoort               +
+  Telefoon 033-11201. UITSLUITEND op dinsdag-              +
+  en donderdagavond tussen 20.00 en 21.30 uur.             +
+  Levertijd van niet voorradige artikelen circa            +
+  twee weken. Aflevering uitsluitend tegen contante        +
+  betaling (of gegarandeerde betaalkaarten).               +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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G R O T E   F A M I L I E

Op zondagmiddag 10 juni a.s. zal er een vossejacht voor 
OM's, YL's, XYL's en QRP's worden gehouden.
Deze laatste jacht voor de vakantie zal een loopjacht en 
een Spoetnikjacht worden op de terreinen rondom het Pad-
vindershuis aan de Dodeweg 10-a in Amersfoort. Vos: PAoKEL/A.
Er zal een inpraatstation aanwezig zijn op 145.400 MHz.
Voor belangstellenden zonder peildoos zullen ca. 20 peildozen
te huur zijn.
U kunt op het terrein terecht vanaf ca. 12.00 uur, terwijl de
start van de grote jacht om 14.00 uur is gepland.
Tevens zullen op het terrein consumpties verkrijgbaar zijn.
Degenen, die eventueel een klein prijsje beschikbaar willen
stellen kunnen dat afgeven bij de starter.
Wij denken hierbij niet alleen aan electronica onderdelen,
maar ook aan prijsjes voor de YL, XYL en QRP.
Wij hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en dat het
een gezellige middag wordt voor iedereen.

PRIJSUITREIKING

Op de bijeenkomst van 15 juni a.s. is de prijsuitreiking 
van de afgelopen 8 jachten.
De wisselbeker zal worden uitgereikt aan de
"Jager van het jaar".
                                       Rob Kelder, PAoKEL.

LAATSTE NIEUWS

Onze vaste drukker van dit blad, OM Arthur Dekkers 
is onlangs gewond geraakt bij de noodlanding van een
lesvliegtuig in het Veluwemeer. Gelukkig is Arthur er
redelijk vanaf gekomen. Het ongeluk was te wijten aan 
het weigeren van het hoogteroer.
Vanaf deze plaats wensen wij Arthur het allerbeste toe 
en een voorspoedig herstel.
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70 cm RELAISZENDER te Zeist.

Van de Algemeen Secretaris van de VERON, Jan Hoek, PAoJNH
werd bericht ontvangen dat door de relaiszendercommissie
VERON/VRZA een aanvraag zal worden ingediend voor een 70 cm
relaiszender te Zeist. Jan vraagt ons of (o.a.) de Afdeling
Amersfoort hiertegen bezwaar heeft.

De specificatie van de aanvraag is:
   Lokatie: Watertoren, Bergweg 26, te Zeist.
   Antennehoogte: ± 37 meter.
   Uitgestraald vermogen: maximum 10 W ERP
   Antenne: Rondstraler, vertikaal gepolariseerd.
   Roepnaam: PI3ZST
   Ingangsfrequentie:  433.000 MHz 
   Uitgangsfrequentie: 434.600 MHz 
   (Kanaal RU0 volgens IARU-norm) 
   Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk. 
   Verantwoordelijke personen: 
   J.C.Broere, PAoNOS, Nijenheim 12-08, Zeist
   R.R.P.v.d.Rijst, PAoRNI, Bethaniëplein 13, Zeist.

Indien iemand in onze afdeling meent hiertegen bezwaar te
hebben dan moet hij/zij dit per omgaande laten weten aan de
afdelingssecretaris. Eventuele bezwaren kunnen dan worden
besproken op 15 juni. Komen er geen bezwaren binnen dan zal
aan Jan Hoek worden medegedeeld dat wat ons betreft de zaak
door kan gaan. (Brief aan Jan Hoek wordt direkt na onze
bijeenkomst van 15 juni verzonden! ! !)
U gelieve hiervan goede nota te nemen. Beroepen op onwetend-
heid wordt beslist niet achteraf geaccepteerd!

                                              Hans, PAoHML.

- O -

WIJ WENSEN U ALLEN EEN PRETTIGE VAKANTIE EN HOPEN U DAARNA
WEER TE TREFFEN OP ONZE BIJEENKOMST OP VRIJDAG 21 SEPTEMBER
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