


4e JAARGANG NUMMER 6 JUNI 1980
OPLAGE 340 STUKS VERSCHIJNT 10 X PER JAAR

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

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

Vrijdag 20 juni Verenigingsavond in de "Eemgaarde,
Amersfoort,  Dorresteinseweg.

Deze laatste avond van het seizoen 79/80 zal de Beste
Vossejager van het jaar worden bekend gemaakt en
uiteraard de bekende wisselbeker worden uitgereikt.
Verder zijn er nog zeer mooie prijzen voor die jagers,
die minstens 3 jachten hebben meegedaan. De prijzen
zijn beschikbaar gesteld door:
Radio Centrum , Utrecht  R.D.S. electronics, Amersfoort
Radio Display, Utrecht   Fa. de Wildt, Amersfoort 
Radio Rotor, Den Dolder
Nogmaals bovenstaande firma's bedankt voor de mooie
prijzen!!!! 
Na de pauze kan de zelfbouwapparatuur (al of niet
werkend) worden bezichtigd of de plannen en ideeën 
op papier.

Wij verzoeken een ieder zoveel mogelijk mee te nemen
zodat een ander weer ideeën opdoet om zelf weer aan de
slag te gaan, zodat de zelfbouw weer wat gaat toenemen.
Bij de tentoongestelde apparatuur zal zo mogelijk
toelichting worden gegeven. 
In de maanden juli en augustus zullen er geen
verenigingsavonden worden gehouden.
Wij wensen een ieder een prettige vakantie en tot ziens
in september.
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Na het succes van vorig jaar wordt er weer een
Familievossejacht georganiseerd op zondag 22 juni 
bij het padvindershuis van De Soekwagroep bij Laan
1914.
Er wordt eerst een loopjacht gehouden om 14.00 uur 
en degenen die een eigen peilontvanger hebben of een
draagbare set, neem die dan mee , want voor de mensen
die niets hebben zijn er eventueel peildoosjes te huur.
Om ong. 16.00 uur begint dan de kinderspoetnikjacht en
ook daar mag iedereen aan meedoen.
Er zijn weer leuke prijzen zowel voor de groten als ook
echt voor de kinderen.
We hopen dat het weer zal meewerken, maar de stemming
is het belangrijkste.
Iedereen moet wel voor een eigen stoeltje of zitplaats
zorgen en wij zorgen weer voor pannekoeken, frisdrank
en worst e.d. 
De auto's moeten geparkeerd worden aan De Laan 1914,
anders komen er moeilijkheden, dus niet bij het
Dierenasiel !!!

U kunt worden binnengepraat vanaf ongeveer 13,00 uur 
op 145.400 MHZ.

Tot ziens met veel familie op zondag 22 juni 1980.

CURSUSSEN 

Er draaien momenteel twee cursussen in Amersfoort:
Bert, PA3AGW verzorgt dinsdagavonds de morsecursus,
terwijl ondergetekende donderdagsavonds een theorie-
cursus geeft. Heeft U belangstelling voor zo'n cursus,
neem dan even kontakt op.

                                       Jan, PAoSNE
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Trouwe lezers zullen wel gezien hebben, dat de titel
ditmaal veranderd is in "VHF-UHF", dit speciaal voor
onze UHF enthousiastelingen.
De maand begon gewoontegetrouw met de meicontest op 
3 en 4 mei. De condities waren niet geweldig. Toch
waren er nog wat leuke stations te werken. Zo werkte
Evert, PE1CRZ (nog wel...) met OZ3FYN/A (FP),
G3AMW/P(ZN), F1KNO/P (CH), DKoFR/P (DH) en 
DB7UZ(FK). Daarnaast was o.a. te werken met 
F1DPU (ZJ), F1EZQ/P (CI), DCoLZ (EO), PAoHLM/LX/P 
en PE1BZH/LX/P (DJ).
Jan (PA2JHO), maakte op 70 cm 39 QSO's, waarvan o.a.
met F1BEG(BJ) en PAoASH/LX/P (DJ). Op 23 cm maakte 
hij 11 verbindingen o.a. met DLoSO/A (DL) en 
DJ3ZU (DL).
Rond de 11e mei was er een goede opening richting
noord. Peter PE1DSW, werkte met FM met DC3BN (DN). 
Met SSB ging het helemaal prima. Zo meldde PE1CRZ 
een QSO met OZ1FND (EQ). Zelf werkte ik met 
OZ1CUC (EQ) en OZ1EVP (EP) die met een HB9CV-antenne
werkte! Rond half drie ‘s nachts hoorde ik opeens 
LA8AK (DS). CQ roepen wat zowel voor Jan (PEoJHO) als
voor mij een leuke DX-verbinding opleverde.
De dertiende was 's middags plotseling te werken met
DF3RU (FJ). Verder werden geen signalen uit Zuid
Duitsland gehoord. 
De zestiende was er 's avonds te werken met G4CYA (ZN),
zoals o.a. PE1CRZ deed. Rond de 17e ging de band open
richting het oostelijk deel van Engeland. Overdag was
GB4HSG (AM) al gewerkt, 's avonds liep het zo op, dat
bijv. G8VSF (AM) op de D-kanalen werkend, zo'n 10 over
9 binnenkwam. Dit leverde voor een aantal personen
dermate grote problemen op, dat zij ineens helemaal
vergeten schenen te zijn dat ze niet allemaal tegelijk
aan het woord kunnen zijn. Het resultaat was in ieder
geval een mooie puinhoop. De SSB activiteit viel wel
wat tegen, maar een echt grote afstand was er dan ook
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niet te werken. Wel wist Peter, PE1DSW (buiten de
D-kanalen)nog te werken met G8NRJ (AM). 
Dinsdag de 19e waren er goede condities op UHF, PEoJHO
werkte op 70 o.a. G3BHW (AL), DF5LQ (EO) en OZ1BSI (EO)
en op 23 cm o.a. met DCoBV (EM). Ton, PE1BQE, maakte op
23 cm een verbinding met DJ8XO (FN)!.
Tenslotte is PE1CRZ tegenwoordig ook actief met CW. Zo
werkte hij op 25 mei met DK6XY (FN). Overigens waren de
laatste dagen van mei qua condities niet geweldig.
 
Dan nog even voor de liefhebbers van 28-6 t/m 12-7
zullen Jan-Willem , PE1CLP en Peter-Paul, PDoHKD,
actief zijn vanuit Luxemburg, en wel vanuit DJ0IC. 
Men is van plan vooral ook D-amateurs te gaan werken.

Dat moet het dan weer zijn deze keer.
PE1DSW, PEoJHO, PE1CRZ en PE1BQE bedankt voor de 
info. Iedereen een prettige vakantie toegewenst 
met een hoop DX.

                                     73, Dolf, PE1AAP

MELK MOET, REGIONUMMER OOK !!

Medeamateurs

Naar aanleiding van vragen van verschillende 
amateurs of de autoverzekeraars een schade, 
ontstaan tijdens het deelnemen aan een vossenjacht 
voor zendamateurs, zullen uitkeren, W.A. en/of 
Casco, heb ik geïnformeerd bij de ENNIA, DELTA 
LLOYD , AMEV , NAT . NEDERLANDEN en A.G.O.
Deze maatschappijen zijn allen van mening dat een
dergelijke vossenjacht gelijk gesteld kan worden
met een oriëntatie-/puzzelrit , welke volgens 
de polisvoorwaarden van deze en vele andere
maatschappijen niet uitgesloten is.

                                 NL 7257
                                 Gerard v.d. Bos
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P A 6 K E I

Hier weer wat info over het PA6KEI station. 
Er zijn reeds veel strookjes binnen, onze 
hartelijke dank. Belangstellenden die ook 
mee willen werken met PA6KEI worden uit-
genodigd de info avond te bezoeken.
Deze info-avond wordt gehouden

MAANDAG 16 JUNI 20.00 uur
CLUBHUIS "DE SCHAKEL" SOESTERWEG AMERSFOORT

Ook luisteramateurs zijn natuurlijk van harte
welkom.

                         Werkgroep PA6KEI

H.H. Amateurs

Voor het komende PA6KEI station vraagt 
de werkgroep aan onze zelfbouwamateurs 
materiaal voor de vitrine.
Als het mogelijk is ook zelfbouw waar 
tijdens PA6KEI mee gewerkt kan worden.

Wij begrijpen dat dit voor sommigen onder U 
bezwaarlijk is, maar U kunt er zeker van zijn 
dat deze apparatuur onze bijzondere aandacht 
heeft. Wij hopen dat er zelfbouwers zijn die 
het aandurven ook deze vaak met veel pijn en 
moeite opgebouwde materialen aan ons uit te 
lenen.

                         Werkgroep PA6KEI

HEEFT U ALLE 50 REGIO'S AL GEWERKT ?
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Verslag vossejacht zaterdag 17 mei 1980

Ondanks dat er zeer veel mensen een paar dagen weg
waren en een aantal jagers in Holten zaten, waren er
toch 11 deelnemers, waarvan er 4 op de fiets jaagden.
De vos PDoDDR had zich met zijn hulp op een aparte
manier in een dichte doornstruik verstopt op het
terrein van de padvinderij aan het Eemkanaal.
De jagers troffen elkaar weer in de snackbar "'t
Bikkertje" te Amersfoort, waar de prijzen aan de
volgende jagers werden uitgereikt:

1. PE1AAP  0 strafpunten  7. PE1CHW 16 strafpunten
2. PDoGKO  4     ,,  8. PDoABG 21     ,,
3. PDoHMM  6     ,,  9. PAoETE 22     ,,
4. PE1CWX  7     ,, 10. PE1CLP 23     ,,
5. PDoHQW  8     ,, 11. PDoDNC 24     ,,
6. PDoHED 15     ,,

GESLAAGD VOOR HET ZENDEXAMEN

PDoFHL, OM B.H.Ganzevles, is geslaagd voor het
C-examen.
Voor het aanvullend examen seinen en opnemen 
slaagden PEoJHO, OM J.H.Over (binnenkort dus PA2JHO);
PE1COL, OM J.v.d.Weert;
PAoJMD, OM H de Ronde behaalde in december de
A-machtiging.
Allen van harte gefeliciteerd met de
nieuwe machtiging.

REPEATER APELDOORN
Enige weken geleden is op het Apeldoornse
Julianaziekenhuis de repeater PI3APD geïnstalleerd. 
De repeater zendt uit op 145,725 MHz (R5) en 
ontvangt dus op 145,125 MHz.
Deze repeater kan tot ca 30 seconden na uit-
schakelen met een draaggolf op de ingang weer
geopend worden, na deze 30 sec. is een 1750 Hz 
piep nodig.
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NIEUWE ROEPNAMEN

Binnenkort ( ? ) zullen een aantal zendamateurs 
in onze afdeling een nieuwe roepnaam krijgen. 
Als U één van de gelukkigen bent, geef Uw nieuwe
roepnaam dan ook even door aan

a) Dutch QSL Bureau (Postbus 330, 6800 AH Arnhem)
b) De regionale QSL manager Jan, PEoJHO 
   (J.Catslaan 18, A'foort, tel. 033-15052)
c) Ondergetekende (i.v.m. publikatie in
   dit blad)

Jan, PAoSNE (v.Marnixlaan 80, Amersfoort,
tel. 033-13002).

Uw postcode kent U nu wel uit het hoofd;
U kunt nu dus gaan studeren op Uw regionummer.

In de vakantiemaanden (juli en augustus) zullen
er geen maandelijkse bijeenkomsten zijn. Ook
dit blad zal dan niet verschijnen. 
Copy voor het volgende nummer moet 
uiterlijk 6 september binnen zijn.

VAKANTIE THEORIECURSUS 

Ook de theoriecursus houdt enige tijd vakantie:
donderdag 29 juni is de laatste les voor de 
vakantie, we beginnen weer op donderdag 21 aug.
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===========
H A M  A D S
===========
(niet-commerciële advertenties,
gratis, alleen voor leden )

Ik dacht toch echt even dat ik naar 27 Mc zat 
te luisteren, maar nee hoor: dat geluid kwam 
toch echt uit de 2 meter transceiver: er waren
kennelijk condities en dan zitten de D-frequenties 
ook ineens tjokvol.
Het is toch wel jammer dat, als die condities er  
zijn, er door slechte operating practice van een 
aantal amateurs, toch nog weinig DX verbindingen
gemaakt kunnen worden.
Men maakt de DX-QSO's vaak erg lang en vergeet 
daarbij kennelijk dat er nog meer amateurs zo'n
verbinding willen maken. Ook degenen die niet 
DX-en kunnen toch wel rekening houden met degenen 
die dat wel doen, door b.v. bij locale QSO's 
een zo laag mogelijk vermogen te gebruiken en 
zo mogelijk de D-frequenties vrij te laten.

Te koop aangeboden:
   6-kanalen portofoon, incl NiCd's, 
   lader en helical antenne f 275,-
Jos Kamer PE1ATI

 
PRETTIGE VAKANTIE ! ! ! 
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advertentie

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

VERON-VERKOOPBUREAU

DEPOT  AFD.  AMERSFOORT




