
PORT BETAALD
PORT PAYÉ

AMERSFOORT

mededelingenblad

van de

VERON-A03-AMERSFOORT

DRUKWERK
1998, verschijnt 10x per jaar
uitg.: VERON-A03-Amersfoort
p.a. Van Woustraat 28, 3817 PG  Amersfoort



VERON-A03-AMERSFOORT, POSTBUS 1131, 3800 BC AMERSFOORT

VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - telefoon 033-4551992

voor: cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz. Een compleet overzicht vindt u in Electron
(u bespaart portokosten en de afdeling profiteert ervan)

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersingel 367, 3822 BV  Amersfoort

1

BESTUUR:
voorzitter:             Heijmen Ceelen *)      PA3AGI
  Bunschoterweg 4       3861 PE Nijkerk       033-2459082
vv/secretaris:          Kees de Haan *)      PA3ARV
  Beethovenlaan 1       3862 GN Nijkerk        033-2454697
penningmeester:         Joop Lagemaat        PA3FBU
  Breeland 153          3828 VK Hoogland      033-4802705
  giro: 3888404 tnv:    VERON-A03-Amersfoort  Hoogland
activiteiten:           Jan Spierenburg *)    PD0AUQ
  Mellemastraat 23      3815 PB Amersfoort     033-4728970
activiteiten:           Hans Verberne          PA3GDQ
  Klarinetpad 6         3822 CT Amersfoort    033-4552293
red. 't Geruis          Frank v.Hamersveld *) PA3DTX
  Van Woustraat 28      3817 PG Amersfoort 
lid:                    Peter Paul Hazelzet *)  PE1FFB 
  Hooglandseweg 116-118 3813 VR Amersfoort              
lid:                    Tijmen de Jong         PA3GRM
  Ambachtlaan 57        3828 DB Hoogland     
lid:                    Ron v.d. Velden         PA3HBI
  Springerstraat 54     3822 TC Amersfoort

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie:     Hans Verberne         PA3GDQ
QSL-manager:            Peter Butselaar       NL 5557
  Seringstraat 37       3812 XA Amersfoort
zendcursus N en C:      Jan van Essen         PA0SNE
  Zandkamp 91           3828 GE Hoogland      033-4804555
  e-mail adres:         jwvessen@pi.net
morsecursus:            Koos/Hilde Sportel    PA3BJV/EKW
  A.Schweitzrsngl 367   3822 BV Amersfoort    033-4551992
service-bureau:         Hilde Sportel         PA3EKW
immunisatie-funct.:     Koos Sportel          PA3BJV 
Ronde v. Amersfoort:    Evert Beitler         PA3AYQ
  Calabrie 3            3831 EB Leusden       033-4942239
NL-vertegenwoordiger:   Marcel Zieltjes       NL12023
  Drakestein 8          3813 RB Amersfoort     033-4806840
computers:              Antoon Oostveen       PA3FWR
  Eikenlaan 38          3828 BZ Hoogland      033-4801633
PACC-coördinator:       Koos Sportel          PA3BJV
vaa PI4AMF/NL8600:      Hans Verberne         PA3GDQ
depothouder             Heijmen Ceelen          PA3AGI 
*) e-mail adres:  call@amsat.org



KOPIJ VOOR 't GERUIS  - Uiterlijk  1 september kan kopij
worden ingeleverd voor het september -nummer. Aanbieders
van artikelen en schema's worden uitdrukkelijk gewezen op
de bepalingen van de auteurswet. Overname van artikelen is
alleen toegestaan met bronvermelding. Artikelen met (C)
moet men toestemming vragen aan de auteur of uitgever.

"RONDE VAN AMERSFOORT" - De actuele informatie m.b.t.
bandcondities, afdelings- en regio-activiteiten  hoort u
na het nederlands gedeelte van PI4AA, elke  zondagavond
op  145.7875  MHz  om  ± 20.30 l.t. in phone. Uw inbreng
in "de Ronde" wordt zeer op prijs gesteld!

RTTY-BULLETIN - Iedere woensdagavond om 21.00 uur ver-
zorgen Jan (PD0RDQ) en Henk (PE1IMQ) een RTTY-bulletin.
Frequentie 145.300 MHz, in  phone op 145.350/145.7875 MHz.

QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze  afdeling bezit een
2 m transceiver (Kenwood TS700); antennes voor HF, VHF en
UHF; coax met amphenol en N-connectoren; 4 rotoren met
stuurkabel; een aggregaat; en een mobiele antennemast.
Deze spullen kunnen door de leden worden geleend bij onze
depothouder Heijmen Ceelen (PA3AGI), tel. 033-2459082.
Uiteraard kan dit niet ten tijde van afdelingsactivitei-
ten. LET OP:  Bij reservering borgsom betalen, annulerings-
kosten kunnen in rekening gebracht worden en schade is
voor rekening van de gebruiker.

GEBRUIK  VAN AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één contest of
andere activiteit de club-call gebruiken, dan kunt u dit
aanvragen  bij  Hans Verberne (PA3GDQ), tel. 033-4552293.

VAKANTIE - In juli en augustus verschijnt er geen "'t
Geruis". Wij wensen u en de uwen een prettige vakantie.
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VERENIGINGSAVOND    

� KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS �
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JUNI  - lezing
Vrijdag 26 juni geeft Jan Ottens (PA0SSB) een lezing. De
onderwerpen zijn:

* HF + 6 m transceiver
* VHF transceiver
* Moonbounce en ruimtecommunicatie

Jan brengt de zelfbouwtransceivers mee en ook geluidsmate-
riaal van zijn moonbounce en andere ruimtecommunicatie. Hij
kan boeiend vertellen en is in staat om gecompliceerde zaken
begrijpelijk uit te leggen. Deze lezing is een echte aan-
rader voor iedereen.
Het adres is: Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22,
Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

SEPTEMBER  
De eerste verenigingsavond na  de vakantie is op  25 sep-
tember. Op deze avond is er geen lezing, maar de gelegenheid
tot onderling QSO. Een mooie gelegenheid om vakantie be-
levenissen uit te wisselen. 
Voor degenen die hun apparatuur mee op vakantie hebben
genomen bestaat de mogelijkheid om aan de hand van dia's,
video of andere lichtbeelden hun vakantie ervaringen te
vertellen. Dit laatste moet u wel van te voren melden,
anders is er geen apparatuur aanwezig.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND - 15 mei
Evert (PA3AYQ) hield deze avond een lezing over PI4AA het
verenigingsstation van de VERON. 
Hij vertelde het een en ander over de geschiedenis van dit
station (een artikeltje uit Leids Nieuws van ongeveer ge-
lijke strekking vindt u in dit blad), verder natuurlijk de
plannen die men heeft tot betrekking van de inhoud van de
uitzendingen. Om een en ander te realiseren kan men, onder
het  motto veel handen  maken licht werk, nog mensen ge-
bruiken.
Al met al een zeer goede lezing, die helaas door te weinig
mensen werd bezocht. 



LEDENBESTAND MEI        

MEDEDELINGEN                    

NIEUWE LID:
J.H.v.'t Klooster, Amersfoort
Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op
onze afdelingsbijeenkomst of andere activiteiten.

NIEUWE CALL:
M.W. Stalpers, Baarn (was PD0APZ, wordt PE1RUV)
Van harte gefeliciteerd met de nieuwe call.

NIEUW LUISTERNUMMER:
L.de Ruijter, Amersfoort (NL12568)
Veel hobbyplezier met je NL-nummer.

C- EN N-CURSUS
Wilt u meedoen met een nieuw op te starten cursus, dan kunt
u zich opgeven bij het bestuur.

HF-VERBINDINGEN TIJDENS DE VAKANTIE
Wilt u tijdens de vakantie verbinding maken het thuisfront
of met andere vakantiegangers  luister dan eens  uit op de
40 meter. Ben (OE/DL-PA0BWX) heeft op de frequentie 7.088
een Nederlandse Ronde (tijden 10.00 uur/19.00 uur/21.00 uur
l.t.).
De Amersfoortse gang vindt u op 7.090 kHz (22.00 uur),
14.275 kHz (10.00 uur) en 3.680 kHz (22.00 uur).

NAJAARSEXAMENS 1998
De amateurradiozendexamens 1998 zullen worden gehouden voor:
- radiotechniek en voorschriften C en N op 4 november 1998

in  Nieuwegein;
- opnemen/seinen  van morsetekens met snelheden van 12 woor-

den per  minuut in de periode van 7 t/m 10 december 1998
in Nieuwegein.

Aanmelden is mogelijk vanaf 16 juni tot en met 24 augustus
1998. Het aanmelden moet telefonisch geschieden bij het
Examensecretariaat voor Amateurradiozendexamens bij de RDR
te Groningen, telefoon 050-5877270.
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DE HISTORIE VAN PA0AA/PI4AA
  

WIJZIGING AFDELINGSPOSTADRES
De PTT-post vond het nodig een jaarlijkse vergoeding te
vragen voor gebruik van een postbusnummer en wel met zo'n
bedrag dat het een forse aanslag wordt op de begroting. 
We  leveren  dan ook  maar het postbusnummer in. Het verzoek
is om voortaan de post te sturen naar: Van Woustraat 28,
3817 PG Amersfoort.

Na 36 jaar door de afdeling Leiden van de VERON te zijn
gerund is aan de vestiging van ons verenigingsstation PI4AA
te Sassenheim een einde gekomen. Het lijkt ons aardig eens
stil te blijven staan bij de geschiedenis van PI4AA of zoals
de call vroeger luidde: PA0AA.

De call PA0AA komt voor het eerst voor op de derde Radio
Salon, die werd gehouden in het Kurhaus te Scheveningen van
16 tot 26 mei 1929. Dit was het station van de Nederlandsche
Vereeniging voor Internationaal Radioamateurisme (N.V.I.R.),
de voor-oorlogse sectie van de I.A.R.U.

Na de oorlog werd de call toegewezen aan de VERON. De ver-
enigingszender ging van start met de eigen zender van PA0AD
in Hilversum op de 80 meterband (3625 kHz) op 1 januari
1947.

In juli 1949 werd de nieuwe 250 W 80-meterzender, gebouwd
door de TC van de VERON te Eindhoven ondergebracht bij PA0LE
te Amsterdam.

De zender kwam rond 1954 terecht bij PA0LR in Velsen en bij
PA0MPR in Rotterdam van 1956 tot 1958. Wegens de enorme
inpraatproblemen aldaar moest de zender wederom verhuizen,
belandde in 1959 in Ede en keerde terug naar Velsen in 1960.
Ook daar rezen de LFI problemen de pan uit, waardoor PA0AA
zich alleen met sterk verlaagd vermogen kon laten horen.

De toenmalige voorzitter van de VERON PA0NP, werd door de
afdeling Leiden bij monde van PA0JMS getipt voor de locatie
SIKKENS. PA0JMS kwam  namelijk  als PTT  storingsmonteur
buitendienst veel in allerlei bedrijven in de leidse regio.

Het geschiedde dat in die tijd SIKKENS de lakproduktie sterk
ging uitbreiden. Er ontstonden echter problemen met de
energievoorziening. Er moest een veel zwaardere 10kV trafo
komen,  die  op dat moment door het elektriciteitsbedrijf te
                              5                     ( � p.10)



PACC 1995,
NL8600
(foto: Godfried, PD0DDR)

De uitslagen van de PACC 1998 vindt u in Electron (juni, pag. 256/257/258).

     PACC 1996,
     PI4AMF
     (foto: Heijmen, PA3AGI)



Leiden niet geleverd kon worden. Men zocht daar toen  zijn
toevlucht tot het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-
Holland (P.E.N.) en kwamen terecht bij de hoofdingenieur,
jawel PA0NP. Die zorgde voor een snelle installatie van een
nieuwe transformator bij SIKKENS en ging daarna praten met
de directie over een mogelijke locatie voor PA0AA. En zo is
het gekomen...

Omdat de bestaande zender uit 1947 niet meer voldeed is
PA0NP, die kapitein was bij de verbindingsdienst in Den
Haag, in aanraking gekomen met de generaal Mulder, hoofd
verbindingsdienst K.L.

Die  heeft  toestemming  gegeven, om  een  legerzender  van
frans fabrikaat (SFR/CSF) voor onbepaalde tijd aan de VERON
uit te lenen. Deze zender was opgeslagen in het
verbindingsmiddelenmagazijn in  Den Hoorn, omdat dat type
niet helemaal  voldeed  aan  de
eisen, die de landmacht destijds
stelde. Samen met een zware le-
gerzender, afkomstig uit de
dumphandel van PA0EN te Enkhuizen
en de 2 meterzender  van  PA0LQ
kon op 26 november 1961 de uit-
zendingen van PA0AA van start
gaan op 80, 20 en 2 meter. De
operators waren PA0YZ, first ope-
rator, met PA0JMS en PA0LQ. Be-
gonnen werd op de zondagmorgen en
spoedig daarna op de vrijdagavon-
den. Drie maanden later  startten
de  RTTY  uitzen-dingen, deels
ook met materiaal, dat door de
landmacht in bruikleen was gege-
ven.

Op vrijdag 8 maart 1968 brak er
een grote brand uit bij SIKKENS.
Gelukkig werd de apparatuur van
PA0AA gespaard, maar alle anten-
nes waren weggesmolten. In de
shack stond een paar centimeter
water, dat  afkomstig  was  uit
het  ge-explodeerde expansievat
van de verwarming. 
Tijdelijk werd gebruik gemaakt
van de zender van PA0DOK op zijn
lo-catie te Oegstgeest. 
Al na enkele weken kon het stati-
on weer terecht bij SIKKENS. 
Na een grondige restauratie van de toren, die met een extra
verdieping werd uitgebreid werd een nieuwe shack ingericht
die in oktober 1969 in gebruik werd genomen. 
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Doordat PA0JMS van Leiden was verhuisd naar Leidschendam en
PA0LQ  niet  langer met PA0YZ kon meeliften, omdat die in-
middels naar Voorhout was verhuisd, heeft ook PA0LQ die
alleen over een fiets als vervoermiddel beschikte afgehaakt.
Er is toen een groep van ongeveer 10 amateurs geformeerd,
die in toerbeurt het station gingen runnen. Toen PA0LQ in
december 1977 naar Oegstgeest verhuisde en aanzienlijk
dichter bij PA0AA kwam te wonen ging hij weer deel uitmaken
van de bemanning.

In 1984 werd de call van het station op last van de Radio
Controle Dienst gewijzigd in PI4AA, wat zeer tegen de zin
van PA0YZ was. De aankondiging van het station luidde dan
steevast: Dit is PI4AA het verenigingsstation PA0AA van de
VERON. Om de bedekkingsgraad van de 2 meter uitzendingen te
verbeteren werd in 1984 het relaisstation PI4VRN geopend
onder leiding van PE0RTM te Nieuw Leusen bij Meppel.

In 1986 trad PA0YZ af als first operator na dit werk 25 jaar
gedaan te hebben. Andere taken bij de VERON dienden zich
toen aan. Opvolger werd PA0DER, die al 17 jaar deel uit-
maakte van de crew. De bezetting van de crew wisselde nogal
eens. In het gedenkboek "50 jaar VERON/100 jaar radio" kunt
u ze allemaal terugvinden.

Al die tijd is SIKKENS, nu AKZO-NOBEL coatings divisie ge-
heten, PI4AA zeer welgezind geweest. Dit bleek ondermeer uit
de aangeboden receptie bij gelegenheid van het 25-jarig
jubileum in 1986. Ook hadden we gratis elektrische energie
en de  apparatuur  kon  op  gunstige  voorwaarden  in  het
fabriekspakket meeverzekerd worden. En uiteraard zorgde de
bewakingsdienst van het bedrijf voor de nodige veiligheid.

De laatste jaren echter was het niet meer
mogelijk om het terrein te betreden, wanneer
er niet gewerkt werd. Gelukkig beperkte zich
dat  maar  tot  enkele   dagen   per  jaar.
Dit  betekende  ook, dat  op  zondagen  geen
uitzendingen  konden  plaatsvinden,  zodat
de  deelname  aan  contesten  en  de  JOTA-
activiteiten door PI4AA onder de call
PA6JAM/J helaas beëindigd moesten worden.

Al lang was er de behoefte om PI4AA op een meer centrale
locatie in Nederland te krijgen. Toen PA0DER vorig jaar
aankondigde, dat hij ermee wilde stoppen (tenslotte maakte
hij  al  27  jaar  deel  uit  van  de crew) en er niemand in
de regio kon worden gevonden om zijn taak als first operator
over  te  nemen,  kwam  alles  in  beweging. De  afdeling
Amersfoort  en 't Gooi  zetten  de schouders eronder  en  na
de nodige vijven en zessen kon een vestigingsplaats op
voormalig defensie-terrein  in Leusden bij Amersfoort worden
gevonden. 
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The comments about the award go here.  Simply 
delete this text and type in your own.

  - 70 CM PORTOFOON PROJECT
  

ROEPNAMEN EX USSR
  

Op 12 december 1997 was de laatste uitzenddag vanuit Sassen-
heim. En  de  dag erna  werden  de spullen  ingepakt  en  de
antennes afgebroken. Na 36 jaar op locatie Sassenheim heeft
PI4AA nu een nieuwe bestemming gevonden. De huidige crew
wenst de nieuwe ploeg veel succes.

Harry - PA0LQ (Leids Nieuws 1998, no.1)

Op het ogenblik is men bezig met de ombouw van 70 cm porto-
foons. Het gaat om het type Autophon SE 120, band 430-
439.999 MHz, vermogen 1 of 2,5 Watt  en  via  een  draai-
schakelaar kan men uit 16 kanalen kiezen. 
De ombouw is niet al te moeilijk en beperkt zich tot het
aanpassen van wat spoelen en het plaatsen van een nieuwe
EPROM.
Op maandag 22 juni is men van plan de EPROMS te schieten en
29 juni wordt de zaak afgeregeld.
Heeft u interesse in zo'n portofoon dan moet u er vlug bij
zijn, want op is op. De prijs van deze portofoon is ƒ150,-,
hiervoor krijgt men een complete portofoon met antenne,
accupack (met verwisselbare NiCd), lader, tasje en documen-
tatie.

COUNTRY PREFIX EX PREFIX
RUSSIA R, RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ,

UA, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 0
ARMENIA EK UG
MOLDAVIA ER U0
BYELORUSSIA EU, EW, EV5 UC
KIRGHIZIA EX UM
TADJIKSTAN EY UJ
TURKMENIA EZ UH
UZBEKISTAN UK UI
KAZAKHSTAN UN, UP UL
UKRAINE UR-UY, EM-EO, EV, UW, UZ, U5 UB
AZERBAIJAN 4J, 4K UD
GEORGIA 4L UF

Ontv. van Yorgos - SV 1 NA         
Gagelnieuws, mei 1998, afd. Centrum
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The comments about the award go here.  Simply 
delete this text and type in your own. LUBECK DIPLOM

  

AGENDA
  

TE KOOP: Tbv Packet, pactor, fax etc (afh van modem) C64+accs (wo Cass
rec) + printer + monitor (z/w) + AEA plugins + alle doc voor ƒ75,=. Baycom
modem (in plug) + software etc + doc voor  ƒ75,=. Standard C108A porto,
2x6x8 cm, 2x penlight batt, Rx 100-180Mhz, Tx 144-148 MHz, 230 mW:
ƒ250,=. 2x ZX Spectrum 48k, boeken, progs, microdrives etc + acc's plug-ins
etc oa voor ontvangst diverse mod soorten. ZX-81 en RTTY mod/demod unit,
printers etc. etc. Elk item ƒ25,=, maar soms alleen in combinatie met een comp
ook voor  ƒ25,=. Boeken, progs etc a ƒ10,= of  "in onderling overleg". Hans
(PA3AWO), tel.: 033-2456094.

VERON afdeling Amersfoort Activiteiten Maandag-
avond wordt gehouden in de Ordonnans, Klimopstraat, 
Amersfoort (Soesterkwartier), telefoon 033-4610064,
aanvang 20.00 uur.
U kunt het laatste VAM-nieuws lezen op PI8UTR.
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De DARC afdeling Lubeck DOK E03 geeft dat award uit ter
gelegenheid van haar 50 jaar bestaan. Het award is alleen in
1997 en 1998 te behalen voor zend- en luisteramateurs.
Stations uit de DOK's: E03, E11, E23, E24 en Z56 zijn gel-
dig  hiervoor. Een  verbinding met het clubstation DL0LK is
10 punten, de andere clubstations uit deze DOK's 5 punten.
Stations uit E03 tellen voor 2 punten en uit de andere DOK's
1 punt. U heeft  totaal  30 punten  nodig. De GCR lijst en
DM 15 of $US 10 kunt u zenden naar: Gerhard Kautzmann,
DL2XAG, Schmiedekoppel 81, D-23611 Bad Schwartau, Duitsland.

Madeleine - PA 3 CUZ

JUNI 25-27 HAMRADIO, Friedrichshafen (E-252 VI)
     26 afdelingsbijeenkomst - lezing Jan (PA0SSB)
     29 laatste VAM-avond voor de vakantie 
AUG  28-30 30e DNAT, Bad Bentheim
     31 eerste VAM-avond na de vakantie
SEPT 13 Scoop ballonvossenjacht
     25 afdelingsbijeenkomst - onderling QSO en lichtbeelden
     26 Radiovlooienmarkt Info- en Antennemeetdag,
        Wegrestaurant De Lichtmis (E-254)




