
PORT BETAALD
PORT PAYÉ

AMERSFOORT

mededelingenblad

van de

VERON-A03-AMERSFOORT

DRUKWERK
1999, verschijnt 10x per jaar
uitg.: VERON-A03-Amersfoort
Hooglandseweg Noord 116-118, 3813 VE  Amersfoort



KOPIJ VOOR 't GERUIS - Uiterlijk 1 juni  kan kopij worden
ingeleverd voor het juni-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 (PA1HC), tel.
033-2459082. Uiteraard kan dit niet ten tijde van
afdelingsactiviteiten. LET OP: Bij reservering borgsom
betalen, annuleringskosten 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.
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BESTUUR:
voorzitter (1): Heijmen Ceelen *) PA1HC Holkerweg 62 3861 PN Nijkerk 033-2459082
secretaris/vv (2): Peter-Paul Hazelzet *) PE1FFB/NL7010 Hooglandseweg 116-118 3813 VE Amersfoort
penningmeester: Tijmen de Jong *) PA3GRM Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland 033-4802994
  giro: 3888404 tnv: VERON-A03-Amersfoort Breeland 153 3828 VK Hoogland
activiteiten: Jan Spierenburg *) PD0AUQ Mellemastraat 23 3815 PB Amersfoort 033-4728970
activiteiten: Hans Verberne PA3GDQ Klarinetpad 6 3822 CT Amersfoort 033-4552293
activiteiten: Ron v.d. Velden PA3HBI Springerstraat 54 3822 TC Amersfoort
red. 't Geruis Frank v.Hamersveld *) PA3DTX Van Woustraat 28 3817 PG Amersfoort 
lid:        Joop Lagemaat PA3FBU Breeland 153  3828 VK Hoogland 033-4802705
lid: Kees de Haan *) PA3ARV Beethovenlaan 1 3862 GN Nijkerk 033-2454697
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 033-4331683
  e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl
morsecursus: Koos/Hilde Sportel PA3BJV/EKW A.Schweitzersingel 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
Nlvertegenwoordiger: Marcel Zieltjes NL12023 Drakestein 8 3813 RB Amersfoort 033-4806840
computers: Antoon Oostveen PA1OVN Eikenlaan 38 3828 BZ Hoogland 033-4801633
PACC-coördinator: Koos Sportel PA3BJV
vaa PI4AMF/NL8600: Hans Verberne PA3GDQ
depothouder: Heijmen Ceelen PA1HC 
*) e-mail adres: call@amsat.org / (1) FAX Heijmen (PA1HC) 033-2470855 /  (2) FAX Peter-Paul (PE1FFB) 033-2539560



VERENIGINGSAVOND    

>>> KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS <<< 
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MEI - verkoping
Tijdens de verenigingsavond van vrijdag 28 mei houden wij een open verkoping. Om
de verkoping vlot te laten lopen, vragen wij u om u aan de volgende regels te houden:
- op alles wat wordt aangeboden moet staan wie de eigenaar is, of het functioneert

en wat de minimumprijs is;
- van de verkoopprijs gaat 10% naar de clubkas, houdt hier rekening mee bij het

vaststellen van de minimumprijs;
- eenmaal verkochte spullen kunnen niet opnieuw worden  aangeboden;
- alles (zowel verkocht, als niet verkocht) moet na afloop van de verkoping worden

meegenomen door  de (nieuwe) eigenaar.
Wij hopen op deze avond veel courante artikelen te zien.
Het adres is: Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

JUNI - lezing
Vrijdag 25 juni hebben wij een lezing gepland. Onderwerp van de lezing was ten tijde
van het opmaken van het blad nog niet bekend.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND - 23 april   
Vrijdag 23 april gaf Arie Nugteren (PA3DUU) (benoemd tot amateur van het jaar
1997 tijdens de DvdA 98) een lezing met de titel: VK0IR - DX-peditie vanaf de
bodem van de wereld, uit de bodem van de solarcyclus. Heard Island is een onbe-
woond eiland in het verre zuiden van de Indische oceaan, niet al te ver van Antarctica
vandaan. Twintig mensen zijn eind 1996 vertrokken naar Reunion, om vandaar uit per
boot na een week varen te landen op het Australische Heard-Island. Er zijn vandaar
uit ruim 80.000 radio verbindingen gemaakt in 13 dagen tijd. Tijdens de expeditie zijn
tal van nieuwe technieken toegepast. Zo was het logboek in te zien op het packet
netwerk en internet, er waren foto's te zien op internet enz.
Tijdens zijn voordracht zagen we (digitale)foto's en een video, dit alles toegelicht met
een mondelinge toelichting.
Al met al was dit een zeer leuke lezing, die met een daverend applaus werd beloond.



LEDENBESTAND                

 
TRIMSCHROEVENDRAAIER    
 

 
ZELFBOUW VOOR DE RADIO(ZEND)AMATEUR (5)    
 

NIEUW LID - J.van Lit (PA0HIT), Elst                                 
Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op onze afdelings-
bijeenkomst of andere activiteiten.

OVERLEDEN - A.Ketel (PE1GSN/NL7789), Putten            
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.

Trimmen met een gewoon schroevendraaiertje geeft meestal problemen, omdat je dan
met ijzer in een spoeltje of aan een trimmetje zit te peuren. Velen hebben geen
trimschroevendraaiertje of deze is eventjes onvindbaar. 
Van een oude afgezaagde tandenborstel is met enig zagen en vijlen een prima
trimschroevendraaiertje te fabriceren.

DH1STF (bewerkt Jaap - PA3EVV), Gagelnieuws 2-99, afd. Centrum

INGANGS VERZWAKKER                                   
Nu weer iets voor uw ontvanger. Bij zeer sterke signalen zijn ongewenste effecten
zoals kruismodulatie en vastlopen van de AVC een veel voorkomend probleem. Juist
bij die typen ontvangers welke niet over een goede ingangsverzwakker beschikken
zijn dergelijke verschijnselen veelal aan de orde. Ook de kwaliteit van de ontvanger
speelt een belangrijke rol. Hoe dan ook, het is best handig om aan de ingang van de
ontvanger het aangeboden signaal wat de verzwakken en daardoor het de ontvanger
wat makkelijker te maken om zijn werk te doen. Deze schakeling in combinatie met
b.v. de eerder beschreven preselector kan zeker het luister genot verhogen.
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AGENDA                       

VERON afdeling Amersfoort Activiteiten Maandagavond
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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Uitleg bij het schema is als volgt:
- gebruik 5 % 1/2 Watt  opgedampte kool  weerstanden  van 100 Ohm.
- gebruik een 2 x 6 standen schakelaar liefst ceramische uitvoering.
- bouw het in een "HF-dicht" blikken doosje en gebruik goede in/uit connectoren

Jaap - PA 3 GYM (c) 1998

MEI
21 VERON Pinksterkamp
28 afdelingsbijeenkomst - verkoping van courante artikelen
29 Friese Radio Markt, Beetsterzwaag

JUNI
   5-6 (15.00-15.00 UTC) velddag (CW/SSB) bij Heijmen Ceelen (PA1HC), Holker-

weg 62, Nijkerk. Na afloop hiervan is er een barbecue (tegen geringe vergoe-
ding). Info en opgave bij het bestuur

25 afdelingsbijeenkomst - lezing




