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Arthur Dekkers, Brugveenseweg 37, Voorthuizen.

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

Volgende verenigingsavond

Vrijdag 16 mei a.s. is er weer de maandelijkse
verenigingsavond in "de Eemgaarde", Dorresteinseweg 
in Amersfoort.
Toen deze copy ingeleverd moest worden had net een
spreker voor deze avond afgebeld.
We hopen nog op tijd voor een vervanger te kunnen
zorgen.
Tot vrijdag 16 mei a.s. om 20.00 uur.

Volgende vossejacht:

Zaterdag 17 mei is er ook weer een vossejacht en 
de vos is dit keer Godfried PDoDDR.
Start bij het Belgenmonument om 20.00 uur. 
Veel jachtplezier toegewenst.
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VERSLAG VERGADERING VERENIGINGSRAAD
26 April 1980 - Hof van Holland, Hilversum.
------------------------------------------- 
11.00 u. Opening door de Voorzitter.

PAoJOB Erelid
PAoCLA Lid van verdienste (verzorging
                  layout Elektron) 
PAoBN  Lid van verdienste (VHF cert.) 
PAoAMC Lid van verdienste.

11.25 u. Vaststelling aanwezigheid van de afde-
lingen, en vaststelling agenda.
Hierna behandeling ingekomen stukken en 2
royementen. De notulen van de vorige
VR worden goedgekeurd; bij deze VR is een
notuliste aangesteld.
Het verslag algemeen sekretaris wordt 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
Over het verslag van de penningmeester 
waren evenmin opmerkingen. Goedgekeurd,
evenals het verslag van de kascontrole-
commissie.
Het verslag van de bureaux en commissies 
werd goedgekeurd met dank aan mevr. de 
Jong voor aan grote aandeel hierin. 
Hierna werd het Jaarverslag 1979 met een
overgrote meerderheid goedgekeurd. 
Het HB bedankte de VHF commissie en de
relaiszendercommissie voor het vele werk 
dat zij hebben verzet.
Hierna werd om op- of aanmerkingen ge-
vraagd over het beleid van het HB t.a.v.
Elektron; deze waren er niet. Men was zeer
trots op het werk van de Redaktie. 
Eveneens goedgekeurd werden de verslagen 
van PAoAA, Traffic Bureau, Examencommissie 
en DQB.

12.10 u. Iedereen was akkoord met de verkiezing 
van het HB. Het HB verzocht enige mede-
werkers aan te stellen om de gevallen 
gaten op te vullen, bijv. een 2e sekretaris.
Dit verzoek werd in behandeling genomen.
Verkiezing van de officials werd even-
eens goedgekeurd.
Voor de Public Relations is naar een 
oplossing gezocht.
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Deze is er gekomen in de vorm van een klein
groepje enthousiastelingen, onder voorzitter-
schap van PEoPME. Deze werkgroep zal in de
toekomst de interne en externe P.R. verzorgen.

12.25 u. De vergadering werd geschorst tot 13.20 uur.

12.40 u. Opening van het tweede deel van de VR 1980.
Het HB vroeg de afgevaardigden om commentaar
over het in 1979 gevoerde beleid. Geen op-
merkingen.

Het beleid 1980:
De grote aandacht voor het MARC-gebeuren door
pers en PTT heeft ervoor gezorgd dat het
zendamateurisme een beetje in het gedrang
kwam. Dit wil men gaan veranderen door het
aanstellen van een coördinator van radio-
amateurzaken.
De tijdsduur van de afhandeling van bepaalde
zaken wordt geweten aan onkunde bij de PTT;
het toekomstige beleid is erop gericht om 
deze onkunde voor een groot deel op te hef-
fen. Er wordt zelfs naar wegen gezocht om 
Hare Majesteit te laten zien wat het radio-
zendamateurisme is zowel als de doelstellingen
en hun historische achtergronden.
Ook in Nederhorst den Berg is op deze manier
al veel begrip gekweekt voor het radiozend-
amateurisme.

Resultaten WARC:
Het HB had gehoopt dat de volledige info op
deze VR beschikbaar zou zijn. 1 á 1 ½ week na
deze VR kan de nieuwe PA/NL lijst met de info
WARC in het bezit van de leden zijn.

De VERON en VRZA vertonen/willen geen samenwerking 
met clubs of andere instellingen die aktief zijn 
op 27 MHz. "Mensen die lid willen worden voor een
antennevergunning en 27 MHz amateur zijn, kan men
rustig de deur wijzen. Want deze mensen hebben geen
interesse voor experimenteel radio-onderzoek," aldus 
de Voorzitter.
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Gesproken werd verder over de nieuwe verschijnings-
vorm van Elektron. Het blad wordt nu volledig 
verzorgd door de drukkerij in Barneveld maar de 
VERON behoudt volledige zeggenschap over het blad.

De penningmeester las de financiële begroting 
voor. Vragen van enige afdelingen werden door 
de penningmeester beantwoord, en de gemoederen 
werden door hem tot bedaren gebracht wanneer er 
met grote bedragen werd gesmeten.
Na dit festijn werd door het HB gevraagd om
f 35.000 in reserve te houden voor het opvangen 
van een eventueel snellere groei van de vereniging 
dan verwacht zou kunnen worden.

Behandeling voorstellen - zie vorige convo.

Voorstel resultaat
na stemming

-------------------------------------------------------
 1 voor
 2 voor     HB behulpzaam met VERON-fonds voor
             leden die hiermee moeilijk-
              heden krijgen.
 3 (a/b) voor     na amendement van PE1DHL
 4 vervallen
 5 tegen aandacht HB
 6 t/m 11 ter kennis van het HB
12 ter kennis HB - maar redaktie zal bij de
     schakelingen "voor huishoudelijk gebruik"

vermelden.
13 ingetrokken

14 ter kennis HB - taak en verantwoordelijk-
   heid bij de afdeling. Evt. klachten ook 

bij deze instellingen melden.
15 ter kennis HB- HB zal dit zeker gaan
  propageren.
16 ter kennis HB- iedereen tegen 2%; moet 

door afdelingen betaald worden- HB gaat 
dit eerst nader bestuderen

17 en 18 ter kennisgeving HB- blij met steun
    van de afdelingen. 
19 teruggetrokken
20 voor
21 tegen
22 ter kennis HB
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23 ter kennis HB - voorstel iets gewijzigd 
                  door afd. Centrum
24 ter kennis HB- Er wordt aan gedacht om in 
  de toekomst de laatste 3 letters van de 
   call weer door de zendamateur te laten

kiezen.
25 ter kennis HB- Er wordt op aangedrongen 
  bij de PTT
26 Nog geen voldoende medewerking van hogerop
   werd ter kennis van HB gebracht
27 ter kennis HB- eind van het jaar wordt 
  dit verwacht.
28 zie boven. Het HB zal hier alles aan 
   proberen te doen,
29 zie boven. HB probeert of een cursus-
   coördinator in de examencommissie plaats 
   kan nemen.
30 zie boven. Nieuwe regeling wordt in-
   gevoerd,
31 zie boven.

HB : Op de volgende VR zal de door het HB op-
gemaakte nieuwe stichtingsakte als voorstel
worden ingediend, evenals die van het VERON-
fonds.
PE1DHL werd om hulp hierbij gevraagd en 
ook om eventueel als vierde lid in het

  stichtingsbestuur te komen !

Hierna kwam de Rondvraag. Vervolgens werd de ver-
gadering door de Voorzitter gesloten met de mede-
deling dat er alleen maar voorstellen moeten worden
ingediend - geen (beleids)vragen.

De volgende VR zal worden gehouden op 25 april 1981. 
In deze datum kan nog verandering komen.

                          VERON-bestuur 
                          afd.Amersfoort
                          i.o. PA3AGW
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Om te beginnen het bericht dat PDoGLB, Jan, op 
15 maart nog een erg leuke verbinding had met 
ON1LC (CK) aan de Franse grens. Dat dit me ont-
gaan is komt, omdat deze verbinding om 4 uur 15 
in de ochtend (!) gemaakt werd. Overigens schijnt 
ook Nico, PDoEHG, last te hebben van slapeloosheid,
want ook hij heeft dit station gewerkt.
De maand april zat, vooral wat betreft SSB, vol
verrassingen. Zo werd rond de zevende o.a. gewerkt 
met G8GHI/P(ZN), DD3OO/OZ (EO), DF4YD/P (FO) en 
DG2AR (FM). Rond de vijftiende waren er goede 
condities op de wat kortere afstand en wist Maurice,
PDoHYL in één avond 7 zuidlimburgse stations te 
werken, waaronder PE1CUV (CK), PDoHIS (CK), PE1AGJ
(DK), PE1BPY (OK). Rond de 23e waren er voor de 
SSB jongens weer wat leuke stations te werken, 
zoals DB6JU/P (FL), DCoON (EJ), DD8UI (EK), 
DD9FB(EJ), DCoLZ (EO) en F1FYE (BI). Het laatste
station zakte net in de QSB weg toen PE1CRZ hem 
na mij wilde werken.
Goed, dat was het weer. Volgende keer dus de maand 
mei met daarin hopelijk goed nieuws over de contest 
op 3 en 4 mei,

                               73 en good dx
                                  Dolf PE1AAP 

Nagekomen bericht:

Na een qso op 2 meter had Bert, PA3AGW nog een leuk
bericht. Na een CQ in CW kwam voor hem terug een
Zwitser, namelijk HB9BBP. Er werd met een IC 202E 
met een liniair, output 20W in een 16 elements Tonna
gewerkt bij Rob, PDoHDS.
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Informatiemiddag zendhobby

Op vrijdagmiddag 11 april j.l. waren mijn broer 
Peter en ik te gast in de Wevershof, Wevers-
singel 24 te Amersfoort.
Dit is een voor Nederland uniek buurthuis, alleen
overdag geopend, speciaal voor mensen die dan
juist over veel vrije tijd beschikken. Om nu wat 
van onze hobby te laten zien hadden we hier deze 
middag wat spullen heen gesleept. Met twee complete
zendstations werden, zowel op elf als twee meter,
verbindingen gemaakt. Buiten stonden daarvoor 
twee eenvoudige rondstralers allebei ongeveer 
een golflengte boven de grond. Desondanks werden 
op 2 meter zonder moeite de grootste verbindingen
gemaakt, hi. Ook was er wat zelfbouw te zien uit 
mijn stapel O.P.—tjes (onafgebouwde projecten).
Wat meetapparatuur, foto's en (15L—kaarten com-
pleteerden het geheel, terwijl er boekjes van beide
amateurverenigingen en PTT (MARC) in voldoende mate
aanwezig waren. Zo'n 30 belangstellenden kwamen 
kijken waaronder een fietsmobiele MARC—amateur 
compleet met auto—accu op de bagagedrager ! 
Overigens was op hetzelfde moment een en ander te 
zien van op afstand bestuurbare bootjes en vlieg-
tuigen, verzorgd door OM Charlie Klene.
Terugkijkend dacht ik dat deze middag redelijk ge-
slaagd was; we hebben tenminste heel wat mensen 
met info kunnen helpen.
Rest ons nog alle mede—amateurs daar ter plekke te
bedanken voor hun aanwezigheid en hulp.
Aan operators was die middag geen gebrek !

              Peter     NL 5557 /Romeo Lima
              Dolf      PE1AAP
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Vossejacht 19 april 1980
Dat deze vossenjacht niet echt moeilijk was, blijkt 
wel uit het feit dat alle deelnemers (10 auto's en 
3 fietsers) de vos binnen vijf kwartier gevonden
hadden. Hij was ditmaal dan ook makkelijk bereik-
baar, de moeilijkheid zat in de gebruikte technische
trucs.
De vos gebruikte n.l. twee antennes die steeds om-
geschakeld werden. De ene antenne stond achter de
flat aan de Arendhorst in de beek. Onder die antenne
hing een automatische antenneschakelaar (met een
plakkertje "aut.matcher" erop). Daaruit kwam een
coaxkabel die, duidelijk zichtbaar, over het water 
op de trimbaan aldaar verdween. Wie 500 meter om-
liep om de kabel te volgen vond daar de tweede 
antenne. Door het water liep echter nog een coax-
kabel naar de zender, die 25 meter verder in een
vuilniszak tegen een boom stond, en door de meeste
jagers over het hoofd gezien werd. Het zendvermogen
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werd ook nog gevarieerd door de ALC-ingang van de
zender met een driehoekspanning te sturen. Aldus
ontstond een vreemd, lastig te peilen signaal.
Uiteindelijk werd de uitslag:
1. PDoHGQ          57 p.  8. PDoHMM           67 p.
2. PDoGLB          58 p.  9. PAoKEL           69 p.
3. PE1AGW          51 p. 10. PE1BZO           70 p.
4. PE1CLP          64 p. 11. PE1CWX (fietser) 95 P.
5. PE1CKK          65 p. 12. PDoHQW (fietser) 95 p.
6. PDoDDR (fietser)66 p. 13. PDoABG          103 p.
7. PdoDNC          66 p.
Overigens begon de vossejacht te laat omdat bij het
over de beek hijsen van de (gesoldeerde) coaxkabel 
deze doorbrak. Met een geleende kroonsteen werd dit
gerepareerd. De prijsuitreiking vond plaats bij
Veenendaal snacks aan het Euterpeplein. Maurice,
PDoHYL, maakte bovenstaande tekening, terwijl 
Peter, NL5557 en zijn vriend Johan hielpen met 
het uitzetten van de vos, die in totaal zo'n 
75 meter coax gebruikte.

                         Janny  PDoHFV 
                         Dolf   PE1AAP

NOS-HOBBYSCOOP BALLONVOSSEJACHT

Op woensdag 14 mei (komende woensdag dus) 
organiseren PAoTMC en NOS-HOBBYSCOOP een ballon-
vossejacht. De ballon wordt om 163O uur opgelaten,
waarschijnlijk in Zeeland (hangt af van de 
heersende windrichting) en zal op 17OO à 173O uur
ergens in het centrum van Nederland (vermoedelijk
Gelderland) landen. Aan boord van de ballon is 
een vossejachtzender die uitzendt op 145,275 Mc. 
Houdt U deze frequentie dus vrij a.u.b. vanaf 
163O uur tot ca 173O uur. De uitslag is te horen 
in het NOS programma "Hobbyscoop" dat diezelfde 
avond van 193O tot 2OOO uur uitgezonden wordt 
via Hilversum 1.
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H.H. Medeamateurs

Als min of meer verplicht bijrijder tijdens de
maandelijkse vossejacht van onze Amersfoortse 
afdeling is er van deze kant een vraag gerezen. 
Deze vraag komt ter tafel na mijn aanhouding 
tijdens de voorlaatste vossejacht. Mijn
chauffeur was toen verhinderd wegens QRL en ik 
reed dus in mijn eigen mobiel. De vraag die bij 
mij en misschien ook bij anderen leeft is de 
volgende: wat mag er nu eigenlijk wel of niet 
tijdens een vossejacht. Zijn er bepaalde regelingen
en/of verplichtingen? Gaarne zou ik hier een 
duidelijk antwoord op hebben, misschien (als 
het mogelijk is) in het volgend konvo, zodat 
de vragen, die er zeker ook bij andere amateurs 
zijn, ook voor deze wat duidelijker zullen worden. 
Wat zijn de voorschriften tijdens de vossejacht 
en/of eventuele verplichtingen die er nodig zijn
tijdens de vossejacht. Geldt de autoverzekering 
wel, is een HB9CV toegestaan, wordt er een ont- 
heffing aangevraagd?

                               Herman, PDoHFS

KOMT ER NOG EEN PA6KEI? 

Ja, zegt de werkgroep, wij willen ons er weer 
voor inzetten. En wat ons betreft gaat het dus 
weer gebeuren. Maar u zult begrijpen dat wij 
daarbij toch ook weer graag op de hulp van u,
zendamateurs, luisteramateurs in de regio zullen
rekenen. U weet dat wij deze hulp weer nodig 
hebben. Wij zeggen dan ook bedankt voor '79, 
maar mogen wij in '8O a.u.b. weer op u rekenen. 
Gezien de animo en het succes van vorig jaar kan
PA6KEI-1980 met vereende krachten weer een succes
worden. Er zullen best wat amateurs zijn die
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misschien wat kritiek op het vorig PA6KEI-gebeuren
hebben. Maar beste mensen u moet daarbij wel 
bedenken dat het eigenlijk de eerste keer is 
geweest dat zo'n grote gebeurtenis op het
zendamateurgebied in Amersfoort heeft plaatsgehad. 
Wij hopen dan ook dat u op z'n minst begrip zult
hebben. Ook voor de werkgroep was het iets nieuws. 
Maar wij dachten toch dat PA6KEI-'79 een geslaagde
happening is geweest. En het is toch zeker 
moeilijk, het ook dit jaar weer te proberen

Om te beginnen vinden we in deze convo een strookje 
dat u kunt invullen als u wilt helpen, zodat wij
ongeveer kunnen gaan bekijken op welke mensen wij 
dit jaar weer kunnen rekenen.
Dit strookje gaarne zo spoedig mogelijk inleveren 
bij OM Bert PA3AGW (Heiligenbergerweg 69, A'foort).
Natuurlijk zullen er weer wat info-avonden worden
gepland en u wordt daarvan tijdig op de hoogte 
gesteld. PA6KEI zal dan weer tijdens de KEISTAD-
FEESTEN, de eerste week in september '8O in de 
lucht zijn. We gaan er samen aan werken. Er wordt 
op u gerekend.
Lever het strookje zo spoedig mogelijk in.

PA6KEI in '8O        JA/NEE
Call:                kan/wil dit jaar wel/niet meedoen.
PA6KEI '79           wel/niet geslaagd.
Opmerkingen, suggesties 79/8O:

Gaarne zo spoedig mogelijk inleveren bij PA3AGW.
Schrijf gerust hou u erover denkt. Wij willen 
het echt graag weten.

                     Werkgroep PA6KEI.
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HOBBY INFORMATIE MIDDAG

Op 20 april 1980 was er in de Heilige Geest kerk 
in de wijk Randenbroek een hobby-informatiemiddag. 
Men had mij daar al verschillende malen voor 
gevraagd, maar persoonlijk had ik daar niet zo'n 
zin in. Maar op woensdag had men mij weer te pakken 
en ik kon er eigenlijk niet meer onderuit. 
Toen moest er in een paar dagen toch nog vlug iets
georganiseerd worden. Dat is dan toch gelukt, en 
met behulp van mijn vrienden de hr Orton en Jan 
PD0HGQ hebben wij getracht op deze middag iets 
te laten zien van de legale zendamateurs uit de 
regio.
We zijn 's morgens met de antennes begonnen: Jan 
bracht de antenne in de kerktoren, terwijl er nog 
een dienst aan de gang was. Gelukkig bleven de 
klokken stil en kon dit werkje snel geklaard 
worden. Ook voor de 27 Mc werd een antenne (TLC)
geplaatst, we hebben en op 2 en op 11 meter wat
gezellige QSO's gemaakt.
De tijd was eigenlijk wat kort maar aan enthousiast
publiek heeft het zeer beslist niet gelegen. 
Er waren vele andere hobby's te bekijken en 
er was een zeer interessante stand van een 
haast professioneel weerstation. Hopelijk 
hebben we hiermee weer wat bijgedragen aan 
een goede publiciteit ten opzichte van de 
legale zendamateurs. Bezoekers bedankt en 
hopelijk tot werkens.

                         73 de Herman PDoHFS

- 12 -



===========
H A M  A D S
===========
(niet-commerciële advertenties,
gratis, alleen voor leden )

Te koop: 
   ontvanger, National DR 22,          f.275,00;
   "mini"frequentieteler tot 50 Mhz, 
   met voeding,                        f.125,00.
Chris Meijvogel, Kapelweg 55 te Maarn. 
tel. 03432-2711.

NIEUWE MACHTIGINGEN IN ONZE AFDELING

In de afgelopen tijd hebben een groot aantal
zendamateurs nieuwe machtigingen veroverd. 
Voor de C-machtiging slaagden PDoHFV (Janny), 
PDoHDS (Rob), PDoHKD (Peter-Paul) en voor 
de A-machtigingen slaagden: PE1DHL(Hans), 
PE1ATI (Jos), PE1CDC (Casper), PE1CRZ (Evert)
PDoGCD (Bert) en PDoGFO (Chris).
Allen gefeliciteerd, mocht ik iemand vergeten 
zijn: excuses, laat het mij even weten.
 
                                    Jan, PAoSNE
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MEDEDELING VAN UW REGIONALE QSL-MANAGER

Op zaterdag 19 april is er in HET DORP een 
bijeenkomst geweest van bijna alle RQM's met 
het DQB bestuur en enkele DQB medewerkers. 
Hierover zijn enkele belangrijke mededelingen 
te doen, die U inmiddels al wel gehoord kunt 
hebben over de band(en), PAoAA of PAoVRZ/A.

Was het tot dus verre zo dat er bijna 100 RQM's 
waren, dit aantal is nu teruggebracht tot 50 
regio's, die aangeduid gaan worden met R01 tot 
en met R50. Dit in volledige overeenstemming 
met het hoofdbestuur van VERON en VRZA. Beide 
voorzitters waren op de bijeenkomst aanwezig. 
Nederland is zorgvuldig geografisch opgedeeld 
in deze 50 regio's; met aantekening dat deze 
regio’s niet samenvallen met VERON cq VRZA 
afdelingen. Het kan dus gebeuren dat een bepaald 
lid van onze afdeling AMERSFOORT A03 niet woont 
in de DQB regio R03 (= regio AMERSFOORT). 
Tot de regio AMERSFOORT R03 behoren de plaatsen:
Achterveld, Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg,
de Glind, Den Dolder, Driedorp, Hoevelaken, Holk,
Hoogland, Hooglanderveen, Huis ter Heide, Leusden,
Maarn, Maarsbergen, Nijkerk, Nijkerkerveen,
Scherpenzeel, Slichtenhorst, Soest, Soestduinen,
Soesterberg, Stoutenburg, Terschuur, Valkenheide,
Woudenberg, Zwartebroek; en op mijn verzoek Barneveld
en Voorthuizen.
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QSL kaarten voor onze regio, die niet zijn 
voorzien van een regio-aanduiding worden in 
de zeer nabije toekomst dan ook prompt door het
DQB naar AMERSFOORT gezonden. Daarentegen worden
kaarten met wel een regio-aanduiding bijv.: 
PAo..., QTH Maarn, R08 opgezonden naar afdeling 
Centrum (dat is Utrecht e.o.)

Vermeld daarom aan Uw tegenstation in Uw QSO's 
Uw regionummer en vermeldt dit ook op Uw QSL-
kaarten! Er wordt nog bezien of dit in de toekomst 
als sticker (van het servicebureau), als stempel 
o.i.d. kan. Op nieuw te drukken kaarten kunt U 
hiermee nu reeds rekening houden. Overigens:
QSL-kaarten moeten de afmetingen A6 hebben, 
d.i. 100x145 mm op 120 grams papier!

Het QSL verkeer wordt door de nieuwe regeling 
in betere banen geleid en voor (gehandicapte 
leden) uitvoerenden op Het Dorp vergemakkelijkt.

Er komt ook een geheel aangepast DQB reglement; 
enkele punten daaruit: QSL verkeer is alleen voor 
leden van VERON en VRZA; RQM's krijgen en sturen
tenminste 12 en ten hoogste 20 keer per jaar 
QSL-post; niet binnen 1 jaar afgehaalde kaarten 
worden niet vernietigd doch de betrokkene krijgt 
alsnog de gelegenheid ze te halen of op te laten 
sturen (in een door hem geadresseerde enveloppe 
en gefrankeerd!); Kaarten voor HAM's die
SILENT KEY zijn worden door het DQB retour gezonden,
tenzij de nabestaanden aan het DQB bericht zenden 
dat ze er prijs op stellen ze toch te ontvangen. 
Nieuwe leden of leden die een (andere) call 
hebben gekregen dienen dit te melden aan het 
DQB (en ook aan de afd. secretaris en liefst 
ook aan de RQM! Ook bij verhuizingen !!!

Een en ander zal uitvoerig worden gepubliceerd 
in Electron en CQPA.
De onderlinge regeling van meenemen naar andere
plaatsen zoals Soest, Baarn, Nijkerk, Leusden C 
en Doorn loopt goed en blijft naar ik hoop goed
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lopen.
Tenslotte nog dit: iedere derde vrijdag van de 
maand is Uw RQM aanwezig op de bijeenkomsten van 
de afdeling A03 in de Eemgaarde te Amersfoort, ook 
VRZA leden kunnen daar hun kaarten kwijt en rijk
worden! .
Verder is er met mij altijd thuis een afspraak te
maken.

                   73 de PEoJHO 
                         Jac.Catslaan 18
                         Amersfoort
                         tel 033-15052 
                         (liefst tussen 1830 en 1930)

COPY
Copy voor het juninummer is uiteraard zeer 
welkom , sluitingsdatum is 7 juni. Heeft U 
een nieuwe call gekregen, laat het mij dan 
even weten.

                        73's de Jan, PAoSNE
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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




