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Verenigingsavond mei.

Op de komende verenigingsavond, 23 mei, is de ver-
koping. De verkoping zal worden geleid door Jan
Tuithof, NL 4405. Vergeet niet op de artikelen die  
u te koop aanbiedt, uw naam (call) en eventueel de
minimumprijs te zetten. 
Van alle verkochte artikelen is 10% van de verkoop-
prijs voor de afdelingskas.

Verenigingsavond juni.

De laatste verenigingsavond voor de zomervakantie   
je op vrijdag 27 juni. Zoals ieder jaar staat deze
avond in het teken van de zelfbouw. We vragen dan  
ook weer of u door uzelf gebouwde spullen wilt mee-
nemen en laten zien aan de geïnteresseerden.

Velddag.

Zoals u mogelijk al weet is het weekend van 7 en 
8 mei bestemd voor de velddag. 
Op 24 april was er een vergadering in de SBBO-school
om weer te komen tot de organisatie van een veld-  
dag in onze afdeling. 
Er waren in totaal 9 mensen aanwezig die met elkaar
hebben afgesproken gezamenlijk de velddag te organi-
seren. 
Deze dag zal gehouden worden op de Amersfoortse berg
naast het Belgenmonument. Er komt weer een grote  
tent waarin o.a. het zendstation zal worden opge-
bouwd voor HF, 2 mtr en 70 cm. Uiteraard zullen  
naast de tent weer de nodige antennes geplaatst
worden. 
Behalve deelname aan de velddagcontest bestaan er
plannen voor een gezellige avond met saté op zater-
dag en op zondagmiddag ATV-uitzendingen en pannekoe-
ken bakken voor de kinderen.
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Op zaterdagochtend 7 juni beginnen we om 8.00 uur  
met de opbouw, zondagmiddag om 17.00 uur breken we
alles weer af. 
We zitten nog dringend verlegen om hulp bij het op-
bouwen en afbreken van het station en de tent. Ook
zoeken we nog iemand die een auto heeft met trek- 
haak en een aanhangwagen. 
Op donderdag 29 mei houden we nog een korte vergade-
ring om te zien of alle voorbereidingen volgens plan
verlopen. 
Wilt u meehelpen? Komt u dan donderdag 29 mei om 
20.00 uur naar de SBBO-school, het lokaal waar ham-
soos en kursussen worden gehouden of meldt u zich 
even bij de afdelingssecretaris.

namens de velddagorganisatie,
George, PA3BIX.

Zelfbouw.

Op vrijdag 18 april is er een vergadering geweest 
over het organiseren van zelfbouw onder begeleiding.
Het volgende is afgesproken: 
De zelfbouwaktiviteiten zullen worden begeleid door
Rob, PA0KEL en Peter, PE1DSW. Zij zullen worden ge-
steund door Boy, PA0BL en Dolf, PE1AAP. 
De opzet is dat u uitleg zult krijgen over de wer-
king van het door u te bouwen object dat u zelf 
bouwt en dat u bij problemen kunt rekenen op aan-
wijzingen en hulp van de leiding. Een projekt zal 
pas worden beëindigd als ieders apparaat werkt. Er
wordt pas met een nieuw projekt begonnen als het
vorige af is. 
De gezamenlijke inkoop van onderdelen kan de kosten
zo laag mogelijk houden. 
De zelfbouwavonden zijn om de 14 dagen op vrijdag-
avond bij de hamsoos. Om rustig te kunnen werken 
gaan we in een apart lokaal zitten. De projekten
zullen in etappes worden gebouwd en zonodig zal een
gedeelte eerst worden nagemeten of het goed werkt,
voordat er verder wordt gebouwd. 
Bij ieder projekt zult u informatie krijgen over: 
- wat er gebouwd gaat worden 
- de werking van het apparaat
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   Op 17 april 1986 is van ons

   heengegaan 

   OM Jan Willem Kramer PD0LAI

   op de leeftijd van 63 jaar

   Wij wensen de nabestaanden veel

   sterkte toe bij het dragen van

   dit verlies.

          Namens bestuur en leden

          van de VERON afd Amersfoort

          GG d’ Arnoud  PA3BIX
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- hoe vaak er gebouwd gaat worden 
- wie het projekt zullen begeleiden 
- wat u mee moet nemen

Bij de dingen die u mee moet nemen moet u o.a. 
denken aan: 
- pen en papier 
- soldeerbout en tin
- elektriciteitskabel met steker en verdeeldoos.

Uiteraard blijft ieder verantwoordelijk voor de
dingen die hij of zij zelf bouwt. 
Het eerste projekt dat gebouwd gaat worden is, op
veler verzoek, de ATV-zender zoals vorig jaar ge-
publiceerd in electron. Op de eerste avond, 9 mei,
zal uitleg worden gegeven over de werking, de bouw 
en de kosten. OP 30 mei zal gestart worden met het
bouwen. Rob, PA0KEL en Peter PE1DSW zullen het pro-
jekt begeleiden. 
Een volgend projekt wordt voorbereid door Boy, PA0BL
en zal een eenvoudig meetapparaat worden.

Het afdelingsbestuur is erg verheugd dat er nu zelf-
bouw-aktiviteiten worden ontwikkeld en wij wensen
Rob, Peter, Boy en Dolf veel succes toe.

George PA3BIX 
afdelingssecretaris.



Ook ditmaal heb ik weer weinig nieuws van het 2 me-
terfront. Zoals ieder voorjaar was het ook nu weer
een slappe tijd voor de DX-ers op 2 meter en hoger.
Wanneer u dit leest, zal het sporadische E seizoen 
al wel begonnen zijn. Daarmee zal er dan meteen  
een einde aan die slappe tijd gekomen zijn. 
Nu vergt het maken van verbindingen via ES altijd
nogal wat aanpassingen omdat:

- ES openingen erg kort kunnen zijn 
- ES erg plaatselijk is 
- en omdat er zoveel nederlanders zijn

Met een aantal ES openingen, die erg chaotisch ver-
liepen nog vers in het geheugen, heb ik nog maar  
een keer een paar tips. Let wel: deze tips zijn NIET
ALLEEN voor de nieuwkomers bedoeld! 
Hier zijn ze:

� Wanneer u zelf CQ ES roept, doe dit dan niet te
lang achtereen 

� Roep nooit naar een DX station, wanneer u niet
zeker weet, of hij nog in QSO is 

� Roep nooit naar een DX station, wanneer u er niet
zeker van bent, of hij nog in de lucht is

� Roep niet te lang naar een DX station, een of twee-
maal de eigen  call moet genoeg zijn 

� Lukt het u om met een DX station in verbinding te
komen wissel dan niet meer dan de noodzakelijke
gegevens uit: call, rapport en locater 

� Ga nooit zelf CQ roepen op een frequentie waar net
nog een DX station te horen was 

� Hoort u een DX station, waarmee u al eens een ver-
binding had, werk hem dan niet opnieuw maar gun 
een ander ook eens een kans 

Wanneer iedereen zich hier aan houdt, zullen er ook
dit,jaar weer veel leuke verbindingen via ES mogelijk
zijn. Dankzij een goede respons van de laatste jaren
heb ik trouwens nog steeds voldoende ES meldings-
formulieren in voorraad! 

GD DX en '73, PE1AAP/DA4CX
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EXCURSIE NAAR DE VERBINDINGSDIENST.
We zijn van plan om binnenkort een excursie naar het
Museum van de Verbindingsdienst van de Koninklijke
Landmacht te ondernemen. 
Dit interessante museum bevindt zich bij het Oplei-
dingscentrum van de Verbindingsdienst te Ede.
In principe hebben we DONDERDAGAVOND 12 JUNI voor   
u vastgelegd. We zijn daar dan van 19.00 uur tot
21.00 uur lokale tijd welkom. Om een indruk te krij-
gen hoeveel geïnteresseerden er zijn en om mogelij-
kerwijs qua vervoer een en ander te kombineren,
vragen we u uzelf op te geven bij Dominic PD0LDC of
een van de bestuursleden.

Dominic PD0LDC.

Wie kan mij helpen aan documentatie

over de Yaesu FRG 7 communicatie-  

ontvanger?                         

 H v d Meer PE1HRV    tel 033-803047 

Kursussen.
De C-kursus is intussen van start gegaan 

en heeft een behoorlijke bezetting. Deze kursus 
duurt anderhalf jaar. 
Met de D-kursus wil het niet erg vlotten. Er zijn  
op dit moment te weinig aanmeldingen om de kursus 
te kunnen starten. Misschien kunnen we op een later
tijdstip nog beginnen.

Van de QSL-manager.
Voor wie zijn QSL-kaarten niet 

afhaalt/inlevert op de verenigingsavonden geldt de
volgende regeling: 
Stuur uw kaarten NIET meer naar het huisadres van de
QSL-manager, maar naar postbus 910 3800 AX A'foort.

Volgende maand (juni) staat de verenigingsavond in
het teken van de zelfbouw. Ook in 't Geruis willen 
we daar aandacht aan besteden. Wie heeft er copy?
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