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- o -
Terwijl dit stukje geschreven wordt klinkt op de achtergrond een
QSO tussen Pim (PAoSEC) en Arnold (PAoAAK), ze voeren een uitgebrei-
de technische verhandeling over VCO's, hot carrierdiodes, mengtrap-
pen en andere zaken. Een lust voor het oor!
Is dit niet één van de bestaansredenen van de zendmachtiging? Het
doen van experimenten en het hierover filosoferen en overleggen.
Bovenstaande gedachten schrijf ik hier op naar aanleiding van onze
komende verenigingsavond.
Een iets andere avond dan gebruikelijk nu eens geen spreker, maar 
de mogelijkheid tot een uitgebreid onderling QS0 met hopelijk toch
wel als voornaamste gespreksstof de meegenomen zelfgemaakte/ge-
monteerde en misschien wel zelf ontworpen "attributen" die betrek-
king hebben op onze hobby.
Begrijp me goed, dit is geen schoonheidswedstrijd of iets van dien
aard, maar zou als motto kunnen dragen “zelfbouw is echt niet dood!”
Geneer U niet en neem zo veel mogelijk mee en wacht wat dit betreft
niet op een ander,
In dit verband is het misschien nuttig nog eens te herinneren aan
een artikeltje van Jaap Stolp, PAoJSU in hot “Gagelnieuws” van, 
naar ik mij meen te herinneren, december '76, hij filosofeert hier
over de zelfbouwer die z'n projekt uiteindelijk de mist in ziet
gaan omdat hij al bouwend z'n eisen steeds hoger gaat stellen.

Ik hoop dat één van de gevolgen van deze avond zal zijn dat ook zij
die het tot nu toe niet aandurfden, de soldeerbout zullen warmsto-
ken; al was het maar om de peilontvanger uit de laatste “Electron”
te gaan bouwen Mocht er behoefte zijn aan de printplaat, meldt U
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dan bij ondergetekende. De vossenjachtcommissie kan dan tenminste
op nog meer belangstelling rekenen.
Tot slot, als variatie op een bekende TV-reklame:
== Ik bouw soms zelf, U kunt het ook! ==
                          Scherpenzeel, 5 maart 1977,
                          Herman Scheper, PAoBAB
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Allereerst wil ik nog even terugkomen op onze bijeenkomst van 21 ja-
nuari, en wel op de verkoping. De resultaten waren nog niet eerder
vermeld. De reden hiervan was, dat er meer geld over bleek te zijn
dan uit de "verkoopcijfers", die U hierbij aantreft, te verwachten
was:
Verkoper      Verkocht   af 10%       blijft over   in werkelijkheid
                         voor de kas                uitbetaald
=======       ========   ===========  ===========   ================
Jan,PEoJHO    f   5,–-   f   0,50     f   4,50       f   4,50
Arnold,PAoAAK f 156,50   f  15,65     f 140,85       f 140,--
Henk,PAoVHJ   f 100,75   f  10,08     f  90,67       f  90,--
Rob, PAoKEL   f  47,50   f   4,75     f  42,75       f  42,75
     PAoATX   f  22,60   f   2,26     f  20,34       f  20,--
Fred,PAoMER   f  86,50   f   8,65     f  77,85       f  77,85
Herman,PAoBAB f  68,75   f   6,88     f  61,87       f  61,87
              --------+  --------+    --------+      --------+
              f 487,60   f  48,77     f 438,83       f 436,97
              ========   =========    f 436,97-      ========
                                      ---------
                 Te weinig betaald:   f   1,86
           Berekende 10% opbrengst:   f  48,77+
 
                                     ---------

                  Over voor de kas:   f  50,63
                                      ========
Er was in werkelijkheid echter f 82,15 over, dus f 31,52 te veel!
Dit bedrag moet verkregen zijn door de verkoop van printen door
Herman, PAoBAB ná de officiële verkoop, en dit is toen niet meer
geboekt. Sommige mensen hebben toen abusievelijk bij de secretaris
betaald, en niet bij Herman. Dit bedrag (zal wel in werkelijkheid 
f 31,50 moeten zijn) komt dus Herman toe, echter na aftrek van de
bekende 10%, dus f 28,35. Tenzij iemand hiertegen bezwaar maakt zal
dit bedrag aan Herman uitbetaald worden.(Bezwaren uiterlijk tot 18
maart indienen!) Overigens is dit geld niet voor Herman zelf, maar
komt ten goede aan zijn school, vanwaar ook de printen afkomstig
waren.

Verder staan bij de secretaris nog enkele onverkochte artikelen,
t.w. een trafo, primair 115 V, 60 Hz, secundair 1400 V, 260 mA; een
roterende omvormer, in 28 V, 23 A, uit 515 V, 215 mA en 1030 V, 
260 mA. Tevens een motor, 115/230 V, 50 Hz, 920 toeren, en enig 
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incompleet UHF blikwerk. De oude eigenaar wordt verzocht zich te
melden, anders houdt het Bestuur zich het recht voor naar eigen
goeddunken over de artikelen te beschikken. Ik meen gehoord te heb-
ben dat iemand riep om deze spullen beschikbaar te stellen als prijs
voor de vossejacht. (Arme winnaar, je sjouwt je er een bult aan!)

Op de vorige bijeenkomst op 18 februari hield Wim v.d. Broek, PAoJEB
een verhandeling over precisiefrequentiemetingen. Als demonstratie
had hij een frequentieteller meegenomen, die kon worden geijkt
d.m.v. een 1 MHz oscillator, die op zijn beurt weer werd vergeleken
met de vijfde harmonische van de 200kHz draaggolf van de Engelse
lange golfzender Droitwich. Hij vertelde tevens waarom het niet
mogelijk was om direkt de vijfde harmonische van Droitwich als ijk-
frequentie te gebruiken, omdat er o.a. de te veel ruis op zat, en
bovendien de fase niet constant was. Jammer genoeg had wegens het
zeer late uitkomen van de vorige convo niemand een frequentiemeter,
golfmeter o.i.d. meegenomen ter vergelijking, behalve uw secretaris.
Gelukkig gaf mijn teller precies 1 MHz aan bij aansluiting op boven-
genoemde ijkoscillator.              Hans Moorhoff, PAoHML
================
= NIEUWE LEDEN =
================
W. Romijn, PAoARA, Karolingerweg 72, Wijk bij Duurstede. 
OM Romijn komt van de afdeling Centrum.
======================
= NIEUWE ROEPLETTERS =
======================
PDoCBA J. Batstra, Soesterweg 99, Amersfoort.
PDoCDQ J.S. van Oostveen, Koekkoekstraat 26, Amersfoort.
PA3AAO W.J.L. Poland, Vuurdoornlaan 8'', Nijkerk.
PE1ARN C.F.J. Sarton, van Beeklaan 31, Hooglanderveen.(Oude call
                                                       PDoAJP)
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O
==============
= ZENDCURSUS = Cursuscoördinator: Jan Over,PEoJHO, Jacob Catslaan 18
==============                    Amersfoort, telefoon 033-15052. 
Momenteel hebben slechts 5 mensen zich opgegeven voor de 
zendcursus. Dit is veel te weinig voor een wekelijkse cursusavond.
Hiervoor moeten toch wel een man (of vrouw) of 15 zich opgegeven
hebben. Wél bestaat de mogelijkheid van begeleiding, met correctie-
mogelijkheid van de vragen uit het cursusboek. 
Voor de morsecursus geldt hetzelfde. Leren opnemen kan o.a. via de
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2 meterband (PAoAA, PAVRZ/A enz.). Het seinen kan wel georganiseerd
worden. Eventueel kan de bestaande morsecursus, die de afdeling op
band heeft worden overgenomen op uw eigen cassettes.

Tevens wil ik U er op wijzen, dat bestaande op nog te bouwen
peildozen bij mij kunnen worden afgeregeld, uiteraard na afspraak.
Het betreft hier de peildozen van het VRZA-type, zoals indertijd 
verkocht zijn op de afdelingsvergadering. Ook wil ik U behulpzaam
zijn bij eigenbouw.
                                             Jan Over, PEoJHO
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O
===============
= QSL KAARTEN = 

QSL-manager: Jules Kannemans, PEoJKA

=============== 
Juliettestraat 17, Amersfoort, tel. 033-22049.

Als jong QSL-manager worstel je met een aantal problemen. Eén er
van is: hoe bezorg ik zo goed en snel mogelijk de QSL kaart bij
diegene voor wie hij bestemd is. Een ander probleem is, hoe raak
ik de QSL kaarten kwijt aam hen, die blijkens de hoeveelheden in
voorraad er misschien wat minder prijs op stellen. Het eerste pro-
bleem is snel opgelost. Twee partijen hebben er belang bij. Zorg
dat de QSL kaarten bij de belanghebbende komt, o.a. door plaatsen
op te zoeken waar doorgaans zendamateurs te vinden zijn, en dat
zijn de verenigingsavonden. Met het tweede probleem ligt het wat
moeilijker. Daarom wil ik langs deze weg proberen een poging
te wagen dit probleem op te lossen. Het klemt voor mij des te meer,
want ik moet en wil wat meer ruimte creëren in mijn kaartenbakken.
Daarom verzoek ik onderstaande amateurs de komende verenigings-
avond te bezoeken, alwaar zij de hun toekomende QSL kaarten in
ontvangst kunnen nemen.
Blijkt zulks voor U niet mogelijk te zijn, dan ben ik zaterdag
26 maart van 11.00 tot 12.00 uur QRV aan mijn huisadres (zie
hier boven), alwaar ik de achterstallige kaarten aan de betreffen-
de amateur hoop te overhandigen. Zij die van deze geboden gelegen-
heid geen gebruik willen of kunnen maken, zullen de kaarten
ONGEFRANKEERD worden toegezonden. Ik hoop van harte, dat van
deze onsympathieke manier van QSL kaarten versturen oor mij geen
gebruik zal behoeven te worden gemaakt!
PDo ABM  AGC  AJP  ATQ  BGA
PEo BVS  JOB  RSD
PAo ACT  ANA  ARD  BPA  BUC  DVA  EVH  FAS  GNA  GRD  GZA  HT
    LNB  MER  MTS  NA   NRK  RG   TKS  ZXY
PA2 RNI
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Uw QSL manager en zijn XYL zullen U dankbaar zijn.
                                            73, Jules, PEoJKA
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O
================ Vossejachtcommissie: Jules Kannemans, PEoJKA
= VOSSEJACHTEN =                      Jan Tuithof, NL 4405.
================
Aan het begin van dit verenigingsjaar werd een schuchtere poging ge-
waagd om een vossejacht voor de afdeling Amersfoort te organiseren.
Gelet op de opkomst (12 amateurs met XYL en QRPers) mag verwacht
worden, dat een basis gelegd is voor een vossejachtprogramma dat de
komende maanden kan worden afgewerkt. Plannen zijn er voor een
oefenvossejacht waarbij de ontvangers uitgeprobeerd kunnen worden.
Een vossejacht over een wat langere afstand (te voet) en ten slotte
een, waarbij ook het motorvoertuig een rol speelt.
Een OEFENVOSSEJACHT, waarbij de ontvangers kunnen worden uitgepro-
beerd wordt gehouden op:
                  Zaterdag 26 maart, aanvang 15.00 uur
                  Plaats: Parkeerterrein Dierentuin Amersfoort.
Aan deze jacht is nog geen wedstrijdelement verbonden. Wel het ge-
zelligheids element krijgt aandacht, door na afloop van het uit-
proberen en testen van de apparatuur het onderling QSO voort te
zetten onder het genot van een kopje koffie.
Zij die prijzen in het vooruitzicht willen stellen voor eventuele
winnaars van toekomstige jachten gelieven zich met de vossenjacht-
commissie (zie boven) in verbinding te stellen. Ook wil de commissie
een beroep doen op hen, die enige ervaring hebben op het terrein 
van vossejachten en hun kennis en ervaring die middag beschikbaar
willen stellen aan hen, die over wat minder of over helemaal geen
ervaring beschikken.
                                               73, Jules, PEoJKA

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Zoals reeds in het januarinummer van dit blad gemeld is zullen de
voorstellen voor de (landelijke) Verenigingsraadvergadering op 
16 april a.s. in Hilversum in dit blad vermeld worden. Inmiddels
heeft Uw secretaris alle gegevens binnen. Het blijkt een nogal
omvangrijke hoeveelheid stof op te leveren, zodat noodgedwongen
alleen de meest belangrijke zaken zullen worden vermeld, soms met
(gedeeltelijke) opmerkingen van het Hoofdbestuur. Ik hoop dat de
lezers van dit blad hiermede accoord gaan. In ieder geval zullen
de volledige documenten op de komende bijeenkomsten ter inzage lig-
gen. Tevens zullen er afgevaardigden moeten worden gekozen voor
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deze vergadering. Aangezien niet alle stof in dit nummer opgenomen
kan worden treft U de rest in het volgende nummer aan.
Wilt U dit blad wel bewaren om als leidraad te dienen voor 
de discussies op onze bijeenkomst van 15 april.
                                  73, Hans Moorhoff, PAoHML
=================================================
= VOORSTELLEN VOOR DE V.R. OP ZA. 16 APRIL 1977 =
=================================================
Voorstel 1 - Hoofdbestuur
Het HB stelt de VR voor accoord te gaan met een uitbreiding van 
het HB met 2 personen.
Motivering: De grote groei van de VERON in de afgelopen jaren, een
groei die zich nog steeds voortzet, brengt een toenemende hoeveel-
heid werk op allerlei gebied met zich mee.

Voorstel 2 - Hoofdbestuur
Het HB vraagt de VR een machtiging om de contributie voor het jaar
1978 te kunnen verhogen met een bedrag naar redelijkheid, doch niet
meer dan strikt noodzakelijk, tot een maximumbedrag van f 50,–.

Voorstel 3 - Huishoudelijk reglement
Invoegen een nieuw artikel 2 in het h.h.reglement en het vernummeren
van alle volgende artikelen:
Nieuw art.2: Advies bij ballotage.
Indien. overeenkomstig het bepaalde in art. 6 der statuten bij het
hoofdbestuur bezwaren worden ingediend omtrent de toelating van 
een candidaatlid tot de vereniging, is het HB, alvorens over
toelating te beslissen, verplicht zich te doen adviseren door het
bestuur van de afdeling waarbij het betrokken candidaatlid is
ingedeeld.

Voorstel 4 - Afdelingsreglement
Artikel 7 als volgt wijzigen:
- Jaarlijks wordt door de afdeling tenminste één huishoudelijke
vergadering bijeengeroepen. Tot deze vergadering hebben uitslui-
tend afdelingsleden en door het afdelingsbestuur uitgenodigde 
andere VERON-leden toegang. Op de h.h.vergadering worden o.m. de
navolgende onderwerpen behandeld:
a) Jaarverslag van de afdelingssecretaris
b) Financieel overzicht als bedoeld in art.4
c) Voorstellen en overige stukken voor de V.R.
d) Verkiezing van afgevaardigden naar de V.R.
e) Verkiezing bestuursleden.
f) Verkiezing kascontrolecommissie.
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Artikel 9 wijzen als volgt:
- Jaarlijks treedt het afdelingsbestuur in zijn geheel af. De leden
zijn herkiesbaar. Nieuwe candidaten kunnen tot het verkiezings-
tijdstip door ieder lid van de afdeling worden voorgedragen.

Voorstel 5 - Hoofdbestuur, Wijziging Huishoudelijk regelement.
Het HB stelt voor Art. 3 van het h.h.regelement als volgt vast 
te stellen:
Art.3 lid 5. Ieder afdelingsbestuur zendt minstens éénmaal per jaar,
doch vóór 31 maart, een financieel verslag aan de Algemeen Penning-
meester. Dit verslag omvat:
a. Een balans, vermeldende geldmiddelen (kas, bank, giro etc.)
   bezittingen, debiteuren en crediteuren.
b. Een verslag van inkomsten en uitgaven.

Art.3 lid 6. De algemeen penningmeester draagt, nadat hij het in 
lid 5 van dit artikel vermelde verslag heeft ontvangen, de afdracht
aan de afdeling af. De afdracht is gebaseerd op het aantal tot de
afdeling behorende leden, zulks op de wijze als door de V.R. is
vastgesteld. Deze afdracht dient vóór 1 mei van het lopende ver-
enigingsjaar te geschieden, mits hij tijdig een correct en compleet
verslag van de afdeling heeft ontvangen.

Voorstel_7 - Hoofdbestuur
Het HB vraagt de VR accoord te gaan met de oprichting van de af-
deling A 51 - Bergen op Zoom

Voorstel 12 - afd. 't Gooi
De afdeling 't Gooi stelt voor met de betrokken afdeling(en) overleg
te plegen indien in een bepaalde plaats een relaiszender wordt ge-
plaatst. Verder stelt zij de vraag of een relaisstation in Zeist wel
noodzakelijk is.

Voorstel 13 - Afd. 't Gooi
Afd.'t Gooi vraagt de vereniging een fonds in te stellen dat steun
kan geven aan bepaalde (arme) amateurs in het gebied van Region I.
Een en ander moet enerzijds worden gezien als steun bij het op- 
gang brengen en houden van het radioamateurisme in een aantal ont-
wikkelingslanden, anderzijds kan het amateurs in landen waar de
verkrijgbaarheid van onderdelen etc. zeer beperkt is helpen bij de
uitoefening van onze gemeenschappelijke hobby.
Commentaar HB: Indien VR accoord gaarne bereid hieraan mee te werken
en met een begrotingspost hiervoor te komen.
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Voorstel 18 - afd. Z.O. Drente
De afdeling is van mening dat de VERON en de afdelingen op de hoog- 
te dienen te zijn van het volledige adres van haar leden, c.q.
afdelingsleden. Zij is van mening dat postbusnummers als adressering
alleen onvoldoende zijn.

Voorstel 19 - afd. Z.O. Drente
De afdeling vraagt of het mogelijk is om de velddagen, JOTA en
dergelijke activiteiten zo te plannen, dat deze evenementen
internationaal samenvallen. Zij dringt er bij het HB op aan om 
in IARU verband voorzieningen hiervoor te treffen om hieraan
tegemoet te komen.

Voorstel 23 - afd. Zeeuws Vlaanderen
De afdeling verzoekt het HB stappen te ondernemen om te komen 
tot een Benelux- of Euromachtiging. Nadat wij dit voorstel 
vorig jaar gedaan hadden is niets meer hierover vernomen. Uit 
de omringende landen bereiken ons nu berichten dat er daar ook 
wat aan gedaan wordt. Misschien kan dit ons HB activeren ook 
stappen te ondernemen.
Commentaar HB:
Op de IARU-conferentie is een voorstel van deze strekking
aangenomen. Als uitvloeisel hiervan zouden alle landelijke ver-
enigingen een Engelse vertaling van hun machtigingsvoorwaarden 
aan de secretaris van IARU Region I (G 2 BVN) sturen. Niet allen
hebben hieraan tot nu toe voldaan. (De VERON uiteraard wél.) 
In IARU verband zal e.e.a. verder worden bestudeerd en t.z.t. 
zal een algemeen voorstel tegemoet kunnen worden gezien. Hier-
mee kunnen de betrokken landen zich dan tot hun PTT-instanties
wenden. Er wordt dus internationaal wel het een en ander aan 
gedaan, doch dergelijke zaken vergen nu eenmaal veel tijd.

-0-

Uiteindelijk is Uw secretaris er toch nog in geslaagd
alle z.i. belangrijke zaken in dit blad te krijgen. In principe 
komt er dus in het volgende nummer weinig of niets meer over.

                                  73, Hans Moorhoff, PAoHML
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