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KOPIJ VOOR 't GERUIS
Uiterlijk 1 juni kan kopij worden ingeleverd voor het
juninummer. 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"
Voor actuele informatie m.b.t afdelingsactiviteiten vindt
u de "Amersfoortse Ronde" elke zondagavond op 145.450 Mhz.
Om 20.00 uur is er soms een RTTY-bulletin en om ± 20.30 uur
lokale tijd in phone. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!
QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?
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VERENIGINGSAVOND

MEI - lezing
Op vrijdag 28 mei hebben wij een zeer interessante lezing
voor u. Daar deze nog niet helemaal rond is, hoort u via de
Amersfoortse Ronde of op de VAM-avond hier meer over.
Het adres is: Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22,
Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
JUNI - verkoping
Tijdens de verenigingsavond van vrijdag 25 juni (de laatste
verenigingsavond voor de vakantiestop) houden wij een open
verkoping.
U kunt dus vast beginnen om uw shack of hobbyruimte op te
ruimen en spullen die u niet meer gebruikt en waarvan u
denkt, dat een andere amateur het nog kan gebruiken, uit te
zoeken en mee te nemen naar deze avond.
Wij hopen op deze avond veel courante artikelen te zien.
VERSLAG VERENIGINGSAVOND - 23 april
Heijmen heette een ieder welkom. Na het oplezen van de nieuwe
leden en het feliciteren van de geslaagden van het
schriftelijk voorjaarsexamen, vroeg hij medewerkers voor een
bardienst tijdens de bijeenkomsten, dit ter ontlasting van de
penningmeester.
Hierna gaf hij het woord aan onze gastspreker van deze avond,
Wim Kramer (PA2GRC), uit Bunnik.
Het onderwerp van zijn lezing was de verbindingsdienst van
het Rode Kruis.
Wim vertelde iets over de organisatiestructuur van het Rode
Kruis. Zoals dat het hoofdbureau is gevestigd in Genéve (op
7210 MHz worden vanuit dit bureau een keer in de maand
testverbindingen gemaakt). Het Rode Kruis in Nederland heeft
in Den Haag haar centrale kantoor. Het Rode Kruis is verdeeld
in afdelingen. Elke afdeling valt uiteen in b.v. de volgende
activiteiten:
bloedbank,
welfare,
telefoon
cirkels
en
colonnes.
Een colonne kan, zoals dat in de afdeling Utrecht, waar
Wim verbindingscommandant is, bestaan uit 200 man/vrouw en 13
voertuigen. Deze colonnes worden meestal ingeschakeld bij
calamiteiten (zoals Bijlmerramp) en evenementen (Nijmeegse
vierdaagse). Het is logisch dat hier radioverkeer een zeer
belangrijke schakel is in het grote geheel. Het instandhouden
en het up to date houden van de spullen is meestal het grote
probleem, omdat het Rode Kruis alles uit vrijwillige
bijdragen moet betalen.
De samenwerking tussen zendamateurs en Rode Kruis was in het
begin erg groot. De amateurs hadden de apparatuur en de
kennis om in geval nood een net op te zetten. Later werd dit
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minder. Men kreeg toen de beschikking over mobilifoons, die
een ieder kan bedienen. Toch is de verbinding tussen Rode
Kruis en radiozendamateurs nog steeds aanwezig, al is het
alleen maar voor ombouw en het bedrijfsvaardig houden van de
zenders.
Het Rode Kruis heeft een beperkt aantal frekwenties ter beschikking, zoals op 165.130 (simplex), 170.970 (semi duplex)
en 164.950 (simplex). Om toch landelijk te kunnen werken
gebruikt een 5-tooncode, het eerste cijfer is het provincie
nummer en het laatste cijfer is het nummer van het relais.
De afdeling Utrecht bestaat dit jaar 40 jaar. In het kader
hiervan zullen enige festiviteiten plaatsvinden.
Op het eind van zijn lezing vroeg hij de mensen om er eens
over na te denken om lid te worden van het Rode Kruis en zo
de kennis en de vaardigheid die je toch op doet als amateur
ten dienste te stellen van deze organisatie.
Al met al een zeer interessante lezing, die dan ook met een
daverend applaus beloond werd.

NIEUWE LEDEN

april:
R. van Muijen (PA3DXQ), Dronten
N. Steenbeek, Soest
Welkom
bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op
onze afdelingsbijeenkomst of andere activiteiten.

VERSLAG 54e VERGADERING
VAN DE VERON
VERENIGINGSRAAD
Meer dan 200 afdelingsafgevaardigden waren naar Het Dorp te
Arnhem gekomen om de 54e vergadering van de VERON Verenigingsraad bij te wonen.
Zoals gewoonlijk begon voorzitter Theo Sprengers (PA3AVV),
precies op tijd, om 11.00 uur. Na een kort welkom, met
speciale attentie voor de ereleden, werd begonnen met de
ingekomen stukken, de intrekking van voorstel 1.
De notulen van de vorige vergadering, de 53e, werden goedgekeurd. De diverse verslagen werden zonder verdere vragen of
opmerkingen goedgekeurd. Zelfs bleken er geen vragen voor de
penningmeester te zijn...
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Doordat alle verslagen bij de uitnodiging en agenda van de
vergadering ruim van te voren aan alle afdelingen en afgevaardigden waren verstrekt had iedereen er al nota van
kunnen nemen en eventuele vragen vooraf kunnen stellen.
Hierdoor beperken deze goedkeuringen zich in de meeste gevallen zich tot de bekende "hamerstukken" wat de vergadering
alleen maar ten goede komt.
Een en ander bleek zo vlot te gaan dat de rede van de voorzitter nog voor de middagpauze kon plaatsvinden en er zelfs
tijd was voor een uitgebreide presentatie, ditmaal voorzien
van lichtbeelden (voor het eerst), van het voorstel van het
hoofdbestuur: Onderzoek naar een beginnersmachtiging.
In zijn rede kon voorzitter Theo Sprengers (PA3AVV) mededelen dat het ledental iets was toegenomen en dat het aantal
A-gelicenseerden daarvan ook groeide. Er zijn een aantal
belangrijke ontwikkelingen aan de gang. Hij noemde de drie
belangrijkste:
1. De frekwentieruimte
2. Overheid stoot taken af (decentralisatie)
3. De besluitvorming gaat meer in europees verband.
1. De indeling van de frekwentieruimte.
Er gaan stemmen op om de frekwenties beschikbaar te stellen
naar kosten/baten analyse. De behoefte is dermate groot dat
de banden "gekocht" kunnen worden.
Weliswaar zullen er ook frekwenties blijven voor maatschappelijk, sociaal en culturele diensten, maar gedacht wordt wel
aan een soort veiling principe: wie het meest betaald heeft
het exclusieve gebruik. Aan de banden komt een prijs-kaartje
te hangen, de gebruikers worden belast.
Natuurlijk wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt
opgediend, stelde de voorzitter de vergadering enigszins
gerust, maar het betekent wel dat de amateurbanden nog meer
onder druk komen te staan en dat eventuele gewenste uitbreidingen wel heel erg moeilijk zou kunnen worden. In de verre
toekomst zou er wel eens betaald moeten worden.
2.
De
de
Op
-

Decentralisatie.
overheid stoot taken af. Ook de HDTP dus. Dat betekent dat
amateurverenigingen een aantal taken erbij zullen krijgen.
korte termijn zal gedacht moeten worden aan
Examens. Er wordt gedacht aan een stichting die examens
afneemt, bij goed gevolg verkrijgt men een certificaat.
Met dit certificaat wordt de machtiging verstrekt.
BT's. De onbemande stations. Er zijn al een aantal
bandplannen en regels door de verenigingen opgesteld.
Hieraan wordt het BT-vergunningsstelsel getoetst.
Meer taken. De VERON zal meer taken (moeten) opnemen.
Hierbij wil men professionele hulp niet uitsluiten.
Onafhankelijk. De VERON wenst zo veel mogelijk onafhankelijk te blijven al hoewel af en toe wel eens kleur
moet worden bekend.
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3. Besluitvorming.
De besluitvorming wordt steeds meer in europees en soms IARU
verband geregeld. Om daarin niet achter de feiten aan te
lopen wil de VERON al bij de geboorte van een idee er bij
aanwezig zijn. Immers dan is het mogelijk een stem in het
kapittel te hebben. Dat betekent dus diverse vertegenwoordigers in de vele werkgroepen.
Dat alles zal op (bijna geheel) professionele basis moeten
gebeuren. Met eigen mensen die vakkundig daarin zijn.
Zo wordt er gedacht en gesproken om inbreng in de ETSI, de
commissie die ondermeer technische eisen vaststelt aan
produkten die op de markt gebracht worden. Voor amateurs
zeker belangrijk als het om de immunisatie eisen gaat. Op dit
moment is de RSGB met een persoon erin vertegenwoordigd.
De belangrijkste vraag is dus waar haalt de VERON de mensen
vandaan.De voorzitter deed dus een oproep aan alle afdelingensafgevaardigden hierbij vakkundige mensen aan het
bestuur voor te stellen die op een of andere wijze in een
commissie willen participeren. "Echter men moet er wel
rekening mee houden dat het veel tijd kost, dus dat moet men
wel beschikbaar hebben," aldus besloot Theo Sprengers,
algemeen voorzitter zijn rede.
Met lichtbeelden en dergelijke werd d.m.v. een overhead
projector het voorstel van het hoofdbestuur, onderzoek
invoering beginners machtiging door de voorzitter nog eens
extra toegelicht, waarna de lunchpauze werd gehouden. Mede
door het schitterende weer werd deze lunch buiten het ge-bouw
gehouden en kon er door de afgevaardigden de nodige
onderlinge gesprekken en discussies worden gevoerd.
Om 13.00 uur werd begonnen aan de behandeling van de ingediende voorstellen.
Voorstel 1 - wijziging statuten en Reglementen was al voor
de vergadering ingetrokken.
Voorstel 2 - sub-leden ingebracht door afdeling Zwolle, die
overigens zelf NIET vertegenwoordigd was, werd met algemene
stemmen niet aangenomen.
Voorstel 3 - van het hoofdbestuur gaf veel stof tot diskussie. Er was door afdeling Eindhoven een amandement ingediend waarover eerst moest worden gestemd. Het amandement
luidde als volgt:
De afdeling EINDHOVEN stelt voor de strekking van voorstel
3
zodanig
te
wijzigen
dat
er
vooralsnog
uitsluitend een ONDERZOEK wordt ingesteld naar de voor
het zend-amateurisme meest wenselijke vorm ven een beginners-(novice)machtiging, dat hierover gerapporteerd
wordt en dat op een VOLGENDE VR beslist wordt in welke
richting verdere stappen ondernomen worden.
In principe een voorstel dus om wel het onderzoek te doen,
maar de resultaten ervan in de volgende VR te bespreken
alvorens voorstellen terzake aan de HDTP te doen.
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Het Hoofdbestuur voelde hier niets voor. Zij wilde persé een
mandaat om te doen wat zij vinden dat gedaan moet worden, dus
eventueel voorstellen aan de HDTP en ook op meer europees
nivo.
Het amandement van de afdeling Eindhoven om meer Democratie
binnen het gebeuren werd op democratische wijze afgestemd.
Het bestuur kreeg een mandaat zoals zij dat wilden. Geen VR
toestemming voor verder afhandelen. (De afgevaardigden van de
afdeling Amersfoort hebben VOOR dit amandement gestemd omdat
zij vinden dat de leden van afdeling Amersfoort zich over een
zo belangrijk gebeuren behoren te kunnen discussiëren en
uitspreken,
alvorens
er
definitieve
stappen
worden
ondernomen.)
Het voorstel zelf werd daarna ter stemming gebracht en aangenomen. De afdeling Amersfoort heeft daarbij de door de
leden in de ledenvergadering uitgebrachte stemming doorgegeven.
Voor de rondvraag
ingediend:

had

afdeling

Amersfoort

het

volgende

Afdeling AMERSFOORT (03) verzoekt het HoofdBestuur bij
de HDTP te informeren en verslag daarvan uit te brengen
in het Electron naar het door de HDTP gevoerde beleid
inzake de controle en overtredingen van de machtigingsvoorwaarden voor wat betreft de gebruikte apparatuur
bij D-gelicenseerde amateurs.
De D-amateur mag apparatuur bezitten die een maximum
uitgangsvermogen van 15 Watt kan afgeven.
Op dit moment is er geen enkele VHF-transceiver te koop
die aan deze voorwaarden voldoet. Indien een D-amateur
aan de machtigingsvoorwaarden wil voldoen dan zal hij
zijn apparatuur moeten laten modificeren, voorzover dit
mogelijk en toegestaan is.
Ten tijde van het tot stand komen van de D-status en
het daarbij bepalen van de technische voorwaarden was
een maximum uitgangsvermogen van 10 watt standaard. De
toe-gestane limiet van 15 watt sloot daar goed bij aan.
Door de snelle ontwikkeling van o.a. de halfgeleidertechniek is het nominale uitgangsvermogen van de
huidige VHF apparatuur al ca 35 Watt geworden. In
principe mag zelfs een C-gelicenseerde amateur deze
niet bezitten!
Het HB zou kunnen informeren naar het standpunt en
beleid van de HDTP en hieruit een aanbeveling kunnen
doen aan de D-amateurs. Immers over enige tijd zal de
stand van de techniek zeker weer drastisch gewijzigd
zijn, waardoor het voor een D-amateur niet meer
mogelijk zal zijn om aan apparatuur te komen die aan de
machtigingsvoorwaarden voldoen.
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Het hoofdbestuur vond dit een goed voorstel en zal er zeker
gevolg aan geven.
Voor het overige waren er in de rondvraag niet veel belangrijke zaken meer te melden. Een goede sfeer kenmerkte deze
geslaagde V.R.
Evert - PA 3 AYQ

LANDELIJKE BALLONVOSSEJACHT

Na veel onzekerheid is gebleken dat het programma "Langs de
Lijn" blijft bestaan, mede daardoor is het gelukkig weer
mogelijk geworden om de jaarlijkse Ballonvossejacht te
houden.
Dit zal gebeuren op zondag 13-06-1993.
De werkgroep die al meerdere jaren aktief is wat de
Ballonvossejacht
betreft heeft een Stichting gevormd, dit
was nodig omdat het programma Scoop op hield te bestaan
i.v.m. reorganisatie bij de omroepen.
Nadere informatie wordt nog gegeven (zie Electron, blz. 272 red.), de peilspullen kunnen dus opgepoetst gaan worden,
zodat ze gebruiksklaar zijn in juni.
Jan - PD 0 AUQ

VAKANTIE PA3AYQ/PD0HPT

In de maand juni is Evert (PA3AYQ) met XYL Yvonne (PD0HPT)
met vakantie naar SM-land. Er zal daar gebruik gemaakt gaan
worden van de CEPT licentie. Evert is QRV in de ochtend om
10.00 uur locale tijd op 14.260 - 14.275 Mhz en in de
avonduren wil hij het proberen op de 40 meter rond 7.090 en
up zo rond 22.30 uur.
Verdere experimenten waarschijnlijk op 80 meter, bij E
reflectie op de 10 meter rond 28.550 Mhz (ssb) of in AM (ja,
amplitude modulatie op 10, gaat prima).
Natuurlijk kunnen er ook afspraken worden gemaakt op andere
tijden of frekwenties.
In de junimaand zal de Ronde van Amersfoort door anderen
worden geleid. Er zal dan ook geen TELEX (packet) bulletin
verschijnen.
---> KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS <--12

MEDEDELINGEN

BLIKSEMINSLAG IN DE ANTENNE VAN PI3AMF/PI2AMF
Een directe blikseminslag maandag 10 mei veroorzaakte dat de
antenne in rook op ging. Dezelfde avond had men al weer een
nieuwe antenne geplaatst, maar toen bleek er meer aan
de
hand te zijn. De filters hadden een klap gehad en de voeding
van de 70 cm repeater was stuk. Binnen 24 uur had men de
2 meter omzetter weer in de lucht en men hoopt de 70 cm omzetter ook weer snel operationeel te hebben.

AGENDA

MEI
28 verenigingsavond - lezing
29 Friese Radiomarkt, Beetsterzwaag (Electron - 246)
27-31 VERON Pinksterkamp (Electron, 229)
JUNI
5-6 velddagweekend
13 Ballonvossejacht (Electron - 272)
14 LAATSTE VAM-avond, 6 september eerste VAM-avond na
de vakantiestop
20 landelijk kampioenschappen vossejagen
25 verenigingsavond - open verkoping
25-27 HAMRADIO, Friedrichshafen (Electron - 279)
en verder de VERON AKTIVITEITEN MAANDAGAVOND in de Ordenans,
Klimopstr., Amersfoort (Soesterkwartier). Aanvang 20.00 uur.
GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR
Onze afdeling bezit een 2 m transceiver (Kenwood TS700),
antennes voor 2 m en 70 cm, coax met amphenol en Nconnectoren, 2 rotoren met stuurkabel en een aggregaat.
Deze spullen kunnen door de leden worden geleend. Uiteraard
kan dit niet ten tijde van afdelingsactiviteiten.
Er wordt een borgsom gevraagd van ƒ50,-.
Aanvragen voor het lenen van genoemde spullen moeten worden gedaan bij Willem Polhout (NL10330), tel. 033-614992.
Alle materialen worden
beheerd door Cor v. d. Wetering
(PA3COM), tel.033-613537, waar u na overleg de spullen
kunt afhalen.
GEBRUIK VAN AFDELINGSCALL
Wilt u tijdens één contest of andere activiteit de clubcall gebruiken, dan kunt u dit aanvragen bij George
d'Arnaud (PA3BIX), tel. 033-616484.
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VERENIGINGSAVOND

Vrijdag 28 mei hebben wij in tegenstelling tot
hetgeen op pagina 3 van ons meinummer staat geen
lezing, omdat deze avond samen valt met het
Pinksterkamp en een deel van onze leden hierdoor
deze zeer interessante lezing niet kunnen bijwonen. In plaats hiervan hebben wij een dia-avond
georganiseerd, die in 2 delen uiteen valt. Voor de
pauze zal Heijmen (PA3AGI) een serie dia's vertonen
die
hij
in
1980
voor
een
provinciale
tentoonstelling in Goes ter promoting van het
radio-amateurisme heeft gemaakt.
Na de pauze vertoont Eddy (PA0RSM) een selectie uit
zijn collectie dia's die hij in de loop der tijd
heeft
gemaakt
over
het
radio-amateurisme
en
satellietcommunicatie.
Het adres is: Burgemeester van Randwijckhuis,
Diamantweg 22, Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. Zaal
open vanaf 19.30 uur.

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS
EN LAAT ZE WETEN DAT U HUB ADVERTENTIE
IN ‘t GERUIS GELEZEN HEBT

Henk (PA0JMD) met het meest herkenbare restant van
de antenne van PI2AMF/PI3AMF na de blikseminslag
van 10 mei 1993.
(foto Hans - PA3AYW)
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