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    VERENIGINGSAVOND   verslag   

George, PA3BIX, opende de avond met een aantal mede-
delingen. 

1. De velddag op 1 en 2 Juni. (Een verslag vindt u in
dit blad.) 

2. Evenals vorig jaar komt er weer een "Contest Ver-
keerd". De bedoeling is deze te houden in septem-
ber en wel op 23-24-25 en 26 september. Dat zijn 
4 avonden. De resultaten van 3 avonden tellen.
Vorig jaar bleek, dat sommige amateurs een avond
moesten missen door andere bezigheden. Dat kunnen
we nu ondervangen door de contest 4 avonden te
houden. Verdere mededelingen volgen in 't Geruis
van september en op de Verenigingsavond in
september. 

3. De Verenigingsavond op 28 juni wordt een zelf-
bouwavond.

4. Kort Verslag VR. 
* het beleid t.a.v. de nieuwe machtigingsvoor-

waarden. Er mag gesproken worden van een
suksesvol jaar in het overleg met de P.T.T.  

* het relaiszenderbureau gaat aan het werk. De
Veron heeft afgezien van een vertegenwoordiging
naar getalsterkte. Er komt een gelijk aantal
vertegenwoordigers van elke vereniging.  

* er wordt gestreefd naar samenwerking op het
gebied van Ham-spirit met handhaving van het
eigen gezicht.  

* er is een landelijke vossejachtcommissie in-
gesteld.

* de tekst van het verslag over het door het HB
gevoerde beleid is aanwezig. Wie er belang-
stelling voor heeft kan het lezen. 

5. Een laatste mededeling over het Pinksterkamp op
26 en 27 mei.
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PAoBN uit Oosterbeek verzorgde de lezing. 
Daar zijn verschillende titels voor te bedenken, b.v.
"Die goeie ouwe tijd" of: "Hoe simpel en hoe moeilijk
het eigenlijk was" of: "Het was toen al moeilijk de
RCD voor de gek te houden" enz. 
Eenmaal op gang gaf hij een aantal zeer humoris-
tische verhalen ten beste, waar de aanwezigen stil-
letjes om grinnikten, maar meestal luidkeels om
lachten. De ernstige noot ontbrak evenmin toen BN
verwees naar de amateurs die door de Duitsers werden
betrapt en onverbiddelijk gestraft. 
Het was in die tijd nog mogelijk persoonlijk met
ambtenaren van de RCD om te gaan; sommigen kende hij
heel goed. Met examens echter waren ze toen ook al
niet gemakkelijk. Je maakte een goede kans nog eens
terug te moeten komen, wanneer je "van de huidige
stand der techniek" niet goed genoeg op de hoogte
was. Wie wilde "piraten" was snel de klos, het was
immers de enige antenne in de verre omgeving en dus
niet moeilijk te vinden. 
De avond vloog om en een dankbaar publiek klapte
langdurig voor deze nostalgische verhalen. BN bleek
een pionier van het zuiverste water te zijn. Bedankt
voor deze avond. Het was een welkome afwisseling tus-
sen de vele zeer technische verhalen van de vorige
maanden. 

R.

A K T I V I T E I T E N A G E N D A.

* 28 juni Veron Verenigingsavond (zelfbouw)

* 29 juni Excursie omroepmuseum (onder voorbehoud)

*  2 juli VHF Scandinavie aktiviteitscontest.
              18 - 22 uur UTC.

*  4 juli UHF Scandinavië aktiviteitscontest.
              18 - 22 uur UTC.

* 6 en 7 juli Veron VHF-UHF-SHF contest 14.00-1400    
              uur UTC. (PI4AMF doet mee.)
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MEDEDELINGEN

De laatste avond van het seizoen zal, zoals gebrui-
kelijk, in het teken staan, van de zelfbouw. 
Enkele afdelingsleden hebben al toegezegd enige
zelfgebouwde spullen ter bezichtiging te zullen
meenemen. Ook u nodig ik uit om uw zelfgebouwde
spullen aan uw medeamateurs te later zien. Het hoe-
ven zeker geen ingewikkelde, moeilijk te bouwen ap-
paraten te zijn.
Tevens zal er een demonstratie zijn van het zelf
fotografisch maken van printen. Wim, PE1BSR en Lou,
PDoMDG, zullen onder uw toeziend oog een aantal
printjes met fotografische lak bespuiten, daarna be-
lichten en vervolgens ontwikkelen. Tevens zullen zij
iets vertellen over hun zelfgemaakte belichtingsbak
met timer en gebruik van koelkastmotor om het posi-
tief muurvast, vacuüm op de print te zuigen voor een
scherpe afdruk. Ook de etsingstechniek zal ter sprake
komen. 
Ik hoop u te ontmoeten op 28 juni, start om 20.00 uur
in het Van Randwijckhuis, Diamantweg 22. De zaal is
open vanaf 19.30 uur.

George, PA3BIX, 
afd.secretaris.

vervolg aktiviteitenagenda.

* 18 augustus landelijke vossejacht rondom de
  piramide van Austerlitz. Start om 13.30 uur. 

* 23,24 en 25 augustus DNAT in Bentheim.

* 3 september VHF Scandinavië aktiviteitscontest
              18 - 22 uur UTC.

* 5 september UHF Scandinavië aktiviteitscontest
              18 - 22 uur UTC
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P I N K S T E R K A M P

V E L D D A G E N

Het Pinksterkamp is een groot sukses geworden. 
Reeds vroeg op de zaterdagmorgen waren de relais-
zenders in de omgeving druk bezet door lieden die 
er heen "mobielden".  
Behoudens een buitje op zaterdagavond was het weer
uitstekend.  
Uit verhalen is wel gebleken dat de vossejacht door
Ro3'ers georganiseerd, een happening is geweest. 
De Amersfoortse vossen weten altijd weer wat nieuws
te verzinnen. Wie een HB-lid en fervent vossejager
"het bos in weet te sturen" heeft de groep aardig 
te pakken gehad. De vreugde over hun vossestreken 
was dan ook groot.  
Het is een zeer geslaagd kamp geweest.

Zaterdag 1 en zondag 2 juni is de velddag gehouden 
op de bekende stek: de Amersfoortse berg bij het
Belgenmonument.  
Zaterdagmorgen om ongeveer half acht begonnen de
aktiviteiten met de opbouw van de tent en de anten-
nes. In de caravan van Koos en Hilde werden 2 m en 
70 cm ondergebracht, aangesloten op de Quad, die 
ook bij de vorige velddag is gebruikt. (Een be-
schrijving van de hand van Evert PA3AYQ, kunt u
vinden in Electron van juni en volgende nummers.) 
In de tent apparatuur voor HF, waar de 19 set - 
gebruikt in de 2e wereldoorlog - een bezienswaardig-
heid was. Koos bleek een enthousiast "knoppendraaier"
te zijn.  
De barbecue op zaterdagavond trok heel wat volk; 
het was weer ouderwets gezellig. De TV-demonstratie
van Dolf kreeg ook heel wat aandacht, het zou best
kunnen dat we daardoor wat meer ATV-fans gaan krij-
gen in de regio.
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Juul  heeft ook nog kans gezien Evert voor de TROS-
radio te krijgen. Zo'n stukje reklame is natuurlijk
nooit weg.
De familie-vossejacht zondagmiddag was tegelijk de
afsluiting van de velddagen,

Onder voorbehoud dat de gegevens goed zijn overge-
nomen volgt hier de uitslag. 

1. PA3CDV 50 punten.

2. PE1GNI en PE1HIG 49 punten

3. PA3BJV 42 punten

4. NL 8599 39 punten
5. PA3COM 36 punten
6. PDoDDR ?  punten

R

VAN DE QSL-MANAGER.

Allereerst gelukwensen voor allen die geslaagd zijn
voor het laatste examen en intussen hun (nieuwe)
roepnaam hebben gekregen.  
Willen de nieuwe PDo-ers een briefje sturen aan 
Peter NL 5557, Havixhorst 157, 3815 TD Amersfoort, 
met duidelijke vermelding van hun naam, adres en
roepnaam. 
De PE1-ers en PA3-ers weten hoe het hoort, neem 
even de tijd om de QSL-manager te informeren. Dat
voorkomt veel extra werk. 

Ad, PA3BZV, gaat van 23-30 juli op DX-peditie naar
Liechtenstein. QTH Massescha, ong 1250 meter hoog.
Hij zal aktief zijn op 10-15-20 meter en, indien
mogelijk, ook op 40 en 80 m.  
De roepnaam heeft hij nog niet. 
Het wordt PA3BZV/HB0???.
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Hierbij een wat verlaat verslag van de NL-vertegen-
woordigers bijeenkomst op 23 februari te Nieuwegein.
Van de 68 uitgenodigde afdelingen waren er 20 aan-
wezig. 
De vergadering werd geopend door Frans Brouwer, die
in het kort het hoe en waarom van het vertrek van
NCL-voorzitter en HB-lid Simon Boer toelichtte. 
Zijn funktie wordt voorlopig door Frans waargenomen. 
Enkele behandelde onderwerpen: 

a. in het kader van 40 jaar Veron wordt door het  
NLC een jubileumcontest georganiseerd. Nadere
gegevens volgen. 

b. Een vraag of SWL's ook als certifikaat-punt gel-
den. Antw: Niet alle afdelingen houden er reke-
ning mee, zodat dit niet overal geldt. Gelukkig 
in de meeste afdelingen geldt ook de SWL als
certifikaatpunt o.a. bij het Keistad- Award. 

c. In de afdeling zullen top-score kaartjes neerge-
legd worden, zodat belanghebbenden ze niet meer
hoeven aan te vragen. Tevens zal geprobeerd wor-
den het regionummer achter de top-scorelijst te
vermelden. 

d. Vermoedelijk komt er een PA - NL nummer lijst. 

e. Het Vademecum zal doorgenomen worden door het 
NLC. De info is verouderd en zal bijgewerkt
worden. 

f. Bij het Service-bureau is een boekje over ont-
vangers te koop onder nr 502.

De volgende bijeenkomst is op 21 september. Vragen
en/of opmerkingen graag per briefje bij mij in-
leveren.
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Op de beurs Techniek in vrije tijd in Utrecht, mocht 
ik de SWL-stand mee bemannen. Dit was een zeer ver-
moeiende, maar erg gezellige dag van 10.00 - 17.30
uur.  
Veel vragen werden op ons afgevuurd, over satelliet-
ontvangst, antenne mogelijkheden, regio-info enz. 
Een aantal nieuwe leden kon worden ingeschreven. 
Voor deze dag werken mocht de NL-stand het NL-akti-
viteiten certificaat in ontvangst nemen. 

Ik heb helaas een aantal afdelingsavonden niet kunnen
bezoeken, maar binnenkort ben ik weer aanwezig. 

'73 Wim, NL 8084
Telefoon 033-633312.

vervolg aktiviteitenagenda.

 7 en 8 september VHF IARU contest 14.00 - 14.00 uur
       UTC. PI4AMF doet mee.

14 en 15 september IATV contest.

20 september VERON - verenigingsavond.

21 september vlooienmarkt in Meppel.

 5 en 6 oktober UHF-SHF IARU contest.

25 oktober VERON verenigingsavond

26 oktober Dag voor de Amateur.

22 november VERON - verenigingsavond.

George, PA3BIX

afdelingssecretaris.
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Tijdens de mei-contest waren de condities - alweer -
niet geweldig. Daar kwam nog bij, dat er totaal geen
aktiviteit uit Engeland was. Daar werd namelijk
alleen een contest op 70 en hoger gehouden. In ieder
geval konden F6EKG/P (JN27=CH), DL6GCK/P (JN47=EH)
DFoMS (JN59=FJ), DL8NBI (JO50=FK), Y40BUC (JO51=FL)
OZ5UKW (JO55=FP), OK1KRG/P (JO6=GK) en Y35O (JO62=GM)
gewerkt worden. F1KBF/P (JN09=AJ) maakte, ondanks
de slechte condities meer dan 1200! verbindingen.
Op de avond van de vijfde mei was er iets bijzon-
ders te beleven op 145.350 MHz. Vanuit Wageningen
zou een luchtballon opstijgen, met aan boord Cor
PA3CFO. Vanuit de ballon zou hij met de speciale
call PA6CAP, verbindingen gaan maken. Dit alles in
het kader van de veertigste verjaardag van de capi-
tulatie. Wat er gebeurde vanaf het moment van op-
stijgen van de ballon is niet te beschrijven. Ze-
ker is, dat niemand meer luisterde. Het was dan ook
één grote bende van door elkaar roepende stations.
Uiteindelijk was PA6CAP ongeveer 20 minuten in de
lucht, letterlijk en figuurlijk. Wanneer iedereen
zich wat gediciplineerder had gedragen hadden meer
amateurs een verbinding met dit bijzondere station
kunnen maken...
Precies een week later vond de NOS ballonvossejacht
plaats. Liefhebbers konden nu een verbinding met
PI4NOS maken. Helaas was dit station alleen via re-
peaters aktief. De zender onder de ballon was weer
uitstekend te horen. Helaas kwamen ballon en zender
in het IJsselmeer terecht.
Op 18 en 19 mei hielden de Engelsen hun 2 meter
contest. Eigenlijk waren zij 14 dagen te laat, maar
de condities waren nu wel beter. Zo kon er worden
gewerkt met GJ4ICD (IN89=YJ), G4SSS/P (IO81=YL),
GW4NXO/P (IO81=YL), GW6GW/P (IO81=YL),  G4GFX/P
(IO82=YM), GW4MGR/P (IO83=YN) en G4CDA/P (IO93=ZN). 
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De eerste ES opening op 2 meter vond dit jaar op
25 mei plaats. Voor zover nu bekend werden er vanuit
ons land geen verbindingen gemaakt. Wanneer u dit
leest, zijn er al weer meerdere ES openingen geweest,
Op de late avond van 28 mei  waren er redelijk goede
tropo condities naar het noordoosten. Vooral rich-
ting Denemarken ging het prima. Gewerkt werden
bijvoorbeeld LA0DT/mm(JO23=CN), OZ1JXY (JO46=EQ),
OZ1IIW (JO46=EQ), OZ2BB (J046=EQ), OZ7IIL (JO47=ER),
LA6VBA (JO48=ES) en LA9DI (JO59=FT). Eindelijk weer
eens een avond met goede condities, dat was nog niet
eerder voorgekomen dit jaar...

GD DX en '73,
Dolf, PE1AAP.

V E R 0 N  afd.  A M E R S F 0 0 R T

Voorzitter: Juul Geleick PEoGJG
Schubertstraat 5 3752 JM Bunschoten 03499-82975

Secretaris: George d' Arnaud PA3BIX
Haydnstraat 71 E 3816 XD Amersfoort 033-722102

Penningmeester: Cor v d Wetering PA3COM
Stephensonstraat 11 3817 JA Amersfoort 033-13537
giro 3888404 t.n.v. Veron Amersfoort

Ledenadministratie: Rinus Doeland PA3AZH
Regulierhove 7 3834 ZJ Leusden  033-945626

Aktiviteiten: Dominic Hoogsteder PDoLDC
Colenso 14 3761 GE Soest

Frank Hamersveld  PA3DTX
Van Woustraat 28 3817 PG Amersfoort 

Red. Ver. Blad: Jan van Dalum PE1JHU
Trekvogelweg 179 3815 LE Amersfoort 033-751511
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T E  K O O P  A A N G E B O D E N

Commodore Vic 20 met datarecorder en

1 x 16 K Ram cartridge
1 x  8 K Ram cartridge

40-80 caracterkaart

prijs n.o.t.k. info Jan, PE1 JHU

QSL-manager: Peter Butselaar NL 5557
Havixhorst 157 3815 TD Amersfoort

Service-bureau: Hilde Sportel PDoLVK
Turpijnplaats 21   Amersfoort 033-753927

Zendcursus C macht. Peter Stuart PE1DSW
Landjonker 39 3834 CM Leusden 033-941965

Dolf Butselaar PE1AAP

Zendcursus D macht Jan van Dalum PE1JHU
  (zie boven)

Morse cursus Koos Sportel PA3BJV
Turpijnplaats 21        Amersfoort 033-753927

Verantw. am PI4AMF George d’Arnaud PA3BIX
  (zie boven)

NL vertegenw: Wim Lagendijk NL 8084
Kapelweg 165 c        Amersfoort 033-633312

- o - o -
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