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KOPIJ VOOR 't GERUIS - Uiterlijk 1 april  kan kopij worden
ingeleverd voor het april-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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VERENIGINGSAVOND    

MAART - huishoudelijke vergadering/behandeling VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke vergadering op vrijdag 26
maart. Het adres is Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort. De vergadering, die
begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door  het  bestuur  uit-
genodigde  VERON-leden (afdelings-reglement art. 14, par. 6). 
De agenda: 1. Opening door de voorzitter, PA1HC 

2. Notulen huishoudelijke vergadering van 27 maart 1998 (pag. 4)
3. Jaarverslag over 1998  (pag. 6)        
4. Verslag van de kascontrolecommissie 
5. Financieel verslag van de penningmeester (pag. 8 en 9)           
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 1999 
8. Vaststellen begroting voor 1999
9. Bestuursverkiezing 
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad

 in Arnhem (pag. 8) 
   12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
   13. Rondvraag
  14. Sluiting

Wilt u zich ook eens actief bemoeien met VERON zaken van onze afdeling? Maak dit dan eens bekend
mondeling, schriftelijk of telefonisch bij het afdelingsbestuur. Kandidaatstelling  is  mogelijk  tot vlak voor
aanvang van de vergadering.  
Het overzicht is als volgt:
voorzitter: Heijmen (PA1HC), aftredend/herkiesbaar           
secretaris:  Peter-Paul   (PE1FFB), niet aftredend
penningmeester: Tijmen (PA3GRM), niet aftredend
leden:  Frank   (PA3DTX), niet aftredend
  Jan     (PD0AUQ), niet aftredend
   Hans    (PA3GDQ), aftredend/herkiesbaar   
  Kees (PA3ARV), niet aftredend

Joop (PA3FBU), niet aftredend 
 Ron (PA3HBI),  niet aftredend
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.

APRIL - lezing                                               
Op vrijdag 23 april hebben wij een lezing gepland. Onderwerp van de lezing was ten tijde van het opmaken
van het blad nog niet bekend.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND - 26 februari
Voor deze avond was een lezing gepland, die door Harley Harte (PA2TIN) zou worden verzorgd, maar deze
kon op het allerlaatste moment door familie omstandigheden niet doorgaan. In de plaats hiervan heeft
Alexander Haccou (PE1JLB) zich beschikbaar gesteld om een lezing te geven betreffende MillenniuM. Hij
hield een lezing over de voorbereidingen, activiteiten en toekomst die de KPN heeft genomen om dit
probleem de baas te blijven.
Alexander vertelde aan de hand van voorbeelden wat er allemaal fout zou kunnen gaan en wat je er aan kan
doen. Hij vertelde dat de KPN geen garantie geeft dat het met de aankomende jaarwisseling goed gaat,
maar de KPN doet er alles aan om het zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
Het is zo dat het millennium proef maken de ene kant van het verhaal is, maar dat de andere kant natuurlijk
is dat je het millennium  proef moet houden. Dus  rekening houden met ontwikkelen van nieuwe  software  en 
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LEDENBESTAND                

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 27-03-1998

dergelijke. Uit het verhaal bleek dat er vanaf 1 oktober 1999 tot 1 april 2000 een verhoogde paraatheid  is
om alle eventuele problemen de baas te kunnen zijn. Aan het einde van zijn verhaal liet hij een Zwitserse
reclame zien waarin de mensen in drie talen er op werd gewezen dat het niet zo vanzelfsprekend is dat alles
goed gaat. Al met al een zeer boeiende en verhelderende lezing over dit zeer actuele onderwerp.
Na de lezing liet Jan (PD0AUQ) de video zien van de ballonvossenjacht. Deze zal nog een keer aanbod
komen met meer uitleg.

NIEUWE LEDEN - M. Cornelissen, Amersfoort en R.W. Walet, Terschuur  
Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op onze afdelingsbijeenkomst of andere
activiteiten.

NIEUWE CALL - K.F. Klaver (PA1KK, was PA3FYJ), Amersfoort  // A.v.d. Brink (PA1LIO, was
PE1RWC), Eemnes // F.A. Bos (PA7FAB, was PE1RUA), Baarn  
Van harte gefeliciteerd met de nieuwe call.

NIEUW LUISTERNUMMER - A.van Beers (NL12643), Amersfoort 
Veel hobby-plezier met je NL-nummer.

Op deze vrijdagavond was er de Huishoudelijke Vergadering en de behandeling van de VR-voorstellen, die
door plus minus 34 leden werd bezocht. 

1. OPENING door Heijmen (PA3AGI). Hij heet allen welkom. De opening deze avond bestond uit de
mededeling door onze secretaris Kees (PA3ARV) dat Wim (PA0JEB) en Heijmen (PA3AGI) zich
beschikbaar hebben gesteld als gewoon lid van het HB. 

2. NOTULEN van de huishoudelijke vergadering van 28 maart 1997 worden goedgekeurd.

3. Het JAARVERSLAG over  1997  wordt  goedgekeurd.

4. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De commissie bestond uit Erik (PE1PTU) en Henk (PA3ESB). Zij hebben de boeken en de verslaglegging
van de penningmeester gecontroleerd en de stukken akkoord bevonden. Op hun aanbeveling wordt de
penningmeester voor het gevoerde beleid gedechargeerd.

5. FINANCIEEL  VERSLAG  VAN  DE  PENNINGMEESTER  wordt,  na  toelichting, goedgekeurd, met
dank en applaus voor het gebruikelijke gevoerde zuinige en accurate beleid.

6. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie voor 1998 zal bestaan uit Erik (PE1PTU) en Gerald (PE1PBU) met Rient
(PA3GXP) als reserve.

7. BELEID VOOR 1998
Het beleid voor 1998  is  in grote lijnen gelijk aan die voor 1997. Het  bestuur vraagt  de leden  dringend  om
met  nieuwe  ideeën  te komen. Er wordt  ook  nog steeds  gezocht  naar   nieuwe  adverteerders   voor   ons
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afdelingsblad. Een ander punt was de oproep voor versterking van de VAM-bouwcommissie.
Gerald (PE1PBU) en Bern (PE1ABT) stellen zich beschikbaar

8. VASTSTELLING BEGROTING VOOR 1998
De begroting werd na een levendige discussie goedgekeurd.

9. BESTUURSVERKIEZING
Hierna was de bestuursverkiezing, Willem (NL10330) was aftredend en niet herkiesbaar. Hij werd bedankt
voor zijn inzet voor de afdeling. Van de andere aftredende bestuursleden was ieder herkiesbaar, er waren
ook 3 kandidaten door het bestuur voorgedragen voor het opvullen van de vacature en versterking van het
team, zodat deze leden unaniem werden herkozen/gekozen. 

Het bestuur bestaat nu uit:
dagelijks bestuur:
  Voorzitter Heijmen PA3AGI
  Secretaris Kees PA3ARV
  Penningmeester Joop PA3FBU
leden:
  Activiteiten Jan PD0AUQ
  Activiteiten Hans PA3GDQ
  Redacteur 't Geruis Frank PA3DTX
  Lid Peter-Paul PE1FFB
  Lid Ron PA3HBI
  Lid Tijmen PA3GRM

Ron (PA3HBI) en Peter Paul (PE1FFB) waren niet aanwezig bij de bestuursverkiezing, maar hebben hun
benoeming aanvaard.
.
10. PAUZE
Na de pauze maakt Heijmen (PA3AGI) bekend dat Marcel (NL12023) de taak van Willem (NL10330)
overneemt als NL-vertegenwoordiger.

11. BEHANDELING VAN DE VR-VOORSTELLEN
Heijmen leidt de behandeling van de VR-voorstellen in met enige sheets.
Hierna worden de voorstellen behandeld.
Voorstel 5 (afd. Nijmegen: buitenlandse machtiginghouders)  wordt zelfs na de discussie er niet duidelijker
op.
Voorstel 8 (afd. 't Gooi; afschaffen van de morse-eis voor de A-machtiging) leidt tot een stevige discussie
van voor- en tegenstanders. 
Zelfs na de vergadering wordt hier nog over doorgegaan.
De stemming ziet er als volgt uit: 
Met algemene stemmen wordt voor de volgende voorstellen gestemd: 4, 10 en 11. Eveneens met algemene
stemmen wordt tegen de volgende voorstellen gestemd: 2, 3 en 7. Onthouden van stemmen wordt voor
voorstel 6. Gedifferentieerd wordt er gestemd over voorstel 1 (v8 - t5 - o2), 5 (v5 - t5 - o5), 8 (v7 - t6- o2), 9
(v4 - t8 - o3), 12 (v5 - t4 - o6) en 13 (v1 - t8 - o6).

12. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERENIGINGSRAAD
Gekozen worden Hans (PA3GDQ), Jan (PD0AUQ), Gerald (PE1PBU) en Rient (PA3GXP).

13. RONDVRAAG
Bern (PE1ABT) vraagt naar de reden van de terugval van het ledental. Het bestuur antwoordt dat al enige
jaren bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar zonder duidelijk aanwijsbare reden een dip zit.

14. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de aanwezigheid en inbreng.  

Kees de Haan - PA 3 ARV, afdelingssecretaris
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JAARVERSLAG 1998    
                         

BESTUURSZAKEN
Aftredend en niet herkiesbaar was Willem (NL10330).
Aftredend en herkiesbaar waren Kees (PA3ARV), Joop (PA3FBU), Frank (PA3DTX) en Jan (PD0AUQ).
Niet aftredend waren Heijmen (PA3AGI) en Hans (PA3GDQ). 
Op de huishoudelijke vergadering van 27 maart 1998 werd het volgende bestuur gekozen:

Heijmen (PA3AGI) - voorzitter
Kees (PA3ARV) - afd. secretaris en plv. voorzitter
Joop (PA3FBU) - penningmeester
Frank (PA3DTX) - redacteur ‘t Geruis
Hans (PA3GDQ) - activiteiten en verantwoordelijk

amateur PI4AMF/NL8600
Jan (PD0AUQ) - activiteiten
Peter-Paul   (PE1FFB) - lid
Ron (PA3HBI) - lid
Tijmen (PA3GRM) - lid 

Het werd raadzaam geacht om het aantal bestuursleden uit te breiden, daar de mogelijkheid bestond dat
gedurende 1999, beide Joop en Kees, wegens persoonlijke omstandigheden hun activiteiten t.b.v. de
afdeling zouden moeten beperken of staken. 
De nieuwkomers in het bestuur zouden dan geleidelijk de taken van de afd. secretaris en de afd. penning-
meester kunnen overnemen.
Er werden tien bestuursvergaderingen gehouden.
Hans (PA3GDQ), Jan (PD0AUQ), Gerald (PE1PBU) en Rient (PA3GPX) vertegenwoordigden  onze
afdeling bij de Verenigingsraad in april. 
De Regionale Bijeenkomst in november met het hoofdbestuur en andere afdelingsbesturen werd door een
vertegenwoordiging van het bestuur bijgewoond.

2.LEDENBESTAND
Hans (PA3GDQ) en Frank (PA3DTX) hielden ook dit jaar weer het ledenbestand bij. Eind 1997 was ons
ledental 362 en eind 1998 350.

3. VERENIGINGSAVONDEN
Dit jaar werden 10 verenigingsavonden gehouden. In de organisatie  hiervan  gaat dikwijls  een hoop werk
zitten en wij zijn diegenen, die hun energie hieraan gegeven hebben dan ook dankbaar. Het gemiddelde
aantal bezoekers op deze avonden was over het algemeen zo’n 55. De verkopingen worden over het
algemeen zeer goed bezocht, terwijl de huishoudelijke vergadering over het algemeen de minste belang-
stelling heeft. 
De inhoud van de avonden was als volgt:

januari: Verkoping;
februari: Lezing PA3GWU over Radio datasystemen;
maart: Alg. Ledenvergadering en behandeling VR-voorstellen;
april: Lezing PE1MEW over sprekende DX-clusters;
mei: Lezing PA3AYQ over Radio AA;

 juni:    PA0JEB gaf een lezing over  de Hiep-hiep-hoera antenne en de
spijkerscoop;

september: Onderling QSO, dia’s, video’s;
oktober: Verkoping;
november: Lezing PA0SSB over zelfbouw HF transceiver en ruimte-

communicatie;
december: Feestelijke Kerstavond met bingo en verloting en bekendmaking van

de amateur van het jaar.
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4. PACC
Door een enthousiaste groep afdelingsleden werd weer zowel in clubverband (PI4AMF en NL8600) als
individueel deelgenomen aan onze nationale contest. Bij PI4AMF werden beginnende amateurs in staat
gesteld om hun vaardigheden op HF te beproeven.

5. QSL-BUREAU
Ook dit jaar werd het QSL-Bureau  door  Peter (NL5557). Hij  doet dit al meer dan 15 jaar op capabele
wijze.

6. ‘T GERUIS
Door een goede samenwerking tussen velen en onder de redactie van Frank (PA3DTX) is de publikatie van
ons afdelingsorgaan weer goed verlopen. Op het einde van het jaar is er een eind gekomen aan de
mogelijkheid om ons blad bij de Trefhorst in Amersfoort te drukken. Om de uitgave ten minste kosten-
dekkend te kunnen houden, hebben wij nog steeds meer inkomsten (uit advertenties) nodig.

7. SERVICE BUREAU
Hilde (PA3EKW) verzorgde weer het Service Bureau. Als u iets nodig  heeft, koop het dan bij haar. U
bespaart portokosten en de afdeling profiteert ervan. 

8. CURSUSSEN
Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV) verzorgden de CW-cursus, terwijl Jan (PA0SNE) de theoriecursus N
weer voor zijn rekening nam.

9. PI4AA
Afdelingsleden verzorgen de uitzendingen van PI4AA 

10. PROMOTIE/EVENEMENTEN EN WAT VERDER 
VERMELDENSWAARDIG IS

- In mei namen leden van onze afdeling deel aan het VERON Pinksterkamp.
- Een groep amateurs uit onze afdeling was wederom nauw betrokken bij de organisatie en bewaking

van de Dag voor de Amateur in november in Apeldoorn.
- Onze afdeling organiseerde de VERON Regionale Vergadering in november in Amersfoort.
- Bijna iedere zondagavond, later na de herhalingen en weer later na de officiële uitzendingen van

PI4AA, was PI4AMF in de lucht met de Ronde van Amersfoort. Deze ronde wordt geleid door Evert
(PA3AYQ). Uit het grote aantal inmelders mogen wij concluderen dat door velen naar deze uit-
zendingen geluisterd wordt en dat de inhoud van beide, de Ronde van Amersfoort en PI4AMF,
geapprecieerd wordt.

- Naldo (PA3DRN) en Evert (PA3AYQ) maakten wederom deel uit van de commissie die jaarlijks de
bescheiden van de Landelijk Penningmeester van de VERON controleert.

- Simon (PA0SLW) organiseerde een excursie naar Radio Kootwijk

11. AMATEUR VAN HET JAAR 1998.
Dit jaar, tijdens de december afdelingsavond, viel deze eer te beurt aan Marc (PE1NPM) en Frans
(PE1OMZ), twee leden van de VAM-activiteitencommissie.  
Op dezelfde avond werden de volgende amateurs speciaal genoemd: Simon (PA0SLW) – excursie Radio
Kootwijk, Rient (PA3GXP) – 23 centimeter repeater, Gerald (PE1PBU) – VAM-bar, Gert (PE1RSX) –
invaller VAM-bar, Karel (PE1ARN) – packet.
 
12. VAM-AVONDEN
 Deze avonden worden minder goed bezocht dan voorheen; nochtans blijkt, dat er een kern van trouwe
bezoekers is. 
Er wordt gewerkt om met nieuwe projecten op tafel te komen, maar de VAM-commissie is in grote mate
afhankelijk van ideeën van onze leden. 
 
13. PI8UTR
Ons verenigings packetstation functioneert uitstekend.
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER     

 
VR-VOORSTELLEN                       

14. TENSLOTTE
Dank aan Frank (PA3DTX) voor de hulp met het tot stand komen van dit jaarverslag.
Het spreekt vanzelf, dat in dit verslag niet allen die in het afgelopen jaar een bijdrage aan onze afdeling
hebben geleverd, genoemd zijn. Het zijn er gelukkig velen. Ook aan hen hartelijk dank.
Wij wensen u voor het komende jaar veel plezier met de hobby en een goed verenigingsjaar.

Kees de Haan - PA 3 ARV, afdelingssecretaris

De belangstelling voor de VAM-avonden is sterk gedaald, dit wordt ook vertaald in de inkomsten die wij
hiervoor hebben ontvangen. Een andere tegenvaller is de lagere inkomsten uit advertenties van 't Geruis
samen met het duurder worden van het vermenigvuldigings proces van het blad, nu het niet meer mogelijk
is ons blad te laten drukken bij De Trefhorst.
Gelukkig is door het niet besteden van geld voor materiaal en enige voordeeltjes alles in het kader van de
begroting gebleven. 
In de begroting voor 1999 is rekening gehouden, met de tegenvallers van 1998. Toch hopen wij dat de
dalende lijn in het VAM-gebeuren van tijdelijke aard zal zijn.
Alhoewel toch weer enigszins behoudend opgesteld, ben ik er van uitgegaan dat uw regelmatig bezoek aan
de VAM-avonden, verenigingsavonden en andere activiteiten ook dit jaar zal blijven bestaan c.q. toenemen.
Zijn er echter nog vragen over dit financieel verslag dan ben ik gaarne bereid u hieromtrent nader te
informeren.
Dit is mijn laatste financiële verslag als penningmeester van onze afdeling, ik wens mijn opvolger veel
succes en bedank u voor het in mij gestelde vertrouwen.

Joop - PA 3 FBU, afdelingspenningmeester

7.1 VOORSTELLEN BETREFFENDE DE VERENIGING

Voorstel 1: Afd. Den Helder, Lidmaatschap zonder Electron.
Het hoofdbestuur ontwerpt een nieuw lidmaatschap van de VERON, los van de Electron. 
De leden van de VERON kunnen dan kiezen uit:

een lidmaatschap met de Electron, 
of een lidmaatschap zonder Electron.

De prijs van de nieuwe categorie dient lager te liggen dan van de huidige. Als criteria voor de hoogte van het
lidmaatschapsgeld zonder blad, dient dat de inkomsten voor de VERON en de afdelingen hierdoor niet lager
komen te liggen. Ook mag het huidige lidmaatschap met de Elektron niet verhoogd worden door extra
kosten vanwege het instellen van het nieuwe lidmaatschap. Gesteld wordt dat extra kosten door instellen
van het nieuwe lidmaatschap voor rekening komt van de leden met het nieuwe lidmaatschap.
Motivering: Er zijn meerdere leden die de Electron niet lezen en deze ongeopend en ongezien in de
afvalstroom storten. Er is wel interesse voor het lidmaatschap. De hoogte van het lidmaatschapsgeld vindt
men te hoog. Dit wordt veroorzaakt door het verplicht meebetalen en verkrijgen van de Electron.
De extra kosten die mogelijk optreden mogen niet ten laste komen van de overigen zoals de VERON, de
afdeling en de “normale” leden.
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BALANS PER 31-12-1998
              1997     1998               1997       1998
Kas        ƒ 1558,50 ƒ  657,05  Kapitaal ƒ18815,87  ƒ20393,90
Giro       - 3006,08 - 4513,17  Cursus   - 1626,35  - 1693,85
Sterrek.   -14109,31 -15522,80                               
Zelfbouw   -  523,60 -  523,50                               
Service                          
 Bureau    -  600,-- -  600,--  
Voorraad                        
 ver.avond -  278,83 -  121,23  
Nog te                          
 ontv.:                         
 't Geruis -  366,-- -  150,--  
           --------- ---------            --------- ---------
           ƒ20442,22 ƒ22087,75            ƒ20442,22 ƒ22087,75
           ========= =========            ========= =========
 

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 1998
O N T V A N G S T E N           1997       1998     begr.1999
Afdracht Hoofdbestuur         ƒ 3297,--  ƒ 3164,--  ƒ 3000,--
Giften-Verkoping              -  189,95  -  431,90  -  200,--
't Geruis advertenties        - 1191,--  -  791,--  -  700,--
Aktiviteiten-VAM              - 2965,70  -  511,80  -  500,--
Verenigingsavonden            - 1992,60  - 2081,15  - 2000,--
Rente Giro                    -   11,78  -   13,43  -    -,--
Rente Sterrekening            -  394,46  -  413,49  -  400,--
Winstafdracht Service Bureau  -  125,45  -  146,95  -  100,--
Cursus                        - 2000,--  -  900,--  -    -,--
Zelfbouw                      - 3000,--  -    -,--  -    -,--
Diversen                      -    -,--  -  445,--  -    -,--
                              ---------  ---------  ---------
                              ƒ15167,94  ƒ 8898,72  ƒ 6900,--
                              =========  =========  =========

U I T G A V E N                 1997       1998     begr.1999
PI8UTR                        ƒ  750,--  ƒ  250,--  ƒ  250,--
Bestuur (vergaderen)          -  150,--  -  195,--  -  250,--
't Geruis                     - 2243,96  - 2367,44  - 2500,--
Aktiviteiten-VAM              -  685,62  -  273,05  -  400,--
Verenigingsavonden incl.zaalh.- 3028,40  - 2956,85  - 3000,--
Onkosten                      -  253,25  -  328,35  -  300,--
Diversen                      -   34,90  -   50,--  -   50,--
Cursus                        - 2000,--  -  900,--  -    -,--
Inventaris                    -  926,--  -    -,--  -  150,--
Zelfbouw                      - 3611,10  -    -,--  -    -,--
Voordelig Saldo               - 1484,71  - 1578,03  -    -,--
                              ---------  ---------  ---------
                              ƒ15167,94  ƒ 8898,72  ƒ 6900,--
                              =========  =========  =========
AMERSFOORT, 01-01-1999  
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Toelichting HB: Het HB is van mening dat het principieel niet juist is nieuwe lidmaatschapscategorieën
zonder Electron in te voeren, behoudens de bestaande categorie “gezinslid”. Een lid behoort op de hoogte
zijn van de ontwikkelingen en activiteiten van de vereniging. Daarvoor is Electron het officiële orgaan. Ieder
lid behoort hier onbelemmerd toegang toe te hebben.

Voorstel 2: Afd. Amsterdam, privileges voor dragers Gouden Speld van de VERON
De afdeling Amsterdam van de VERON vraagt aan de Verenigingsraad het Hoofdbestuur op te dragen de
volgende maatregel ten uitvoer te brengen: Houders van de Gouden Speld van de VERON krijgen gratis
toegang tot alle VERON evenementen waarvoor entree verschuldigd is onder voorwaarde dat de speld
duidelijk zichtbaar is. Onder een VERON evenement wordt onder andere de “Dag voor de Amateur”
verstaan.
Motivering: De Gouden Speld wordt verleend aan leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
vereniging. Door de Gouden Speld dragers geen entree te vragen maar ze in een uitzonderingspositie te
plaatsen en vrije toegang te verlenen geeft men deze kleine selecte groep een extra blijk van waardering
voor hun enorme inzet voor de vereniging.

Voorstel 3: Afd. Wageningen, jurist voor rechtsbijstand bij plaatsing van antennes
De afdeling Wageningen stelt voor dat het hoofdbestuur een jurist aantrekt die gespecialiseerd is in
rechtsbijstand bij plaatsing van antennes en betreffende leden daadwerkelijk hulp biedt bij de aanvraag voor
plaatsing.
Motivering: Veel leden voelen zich niet voldoende door de VERON gesteund als zij van de gemeente
tegenwerking ondervinden bij het plaatsen van een antenne. De huidige voorzieningen, die het hoofdbestuur
heeft getroffen, voldoen niet. 
Toelichting HB: Het HB vermoedt dat voorstel verband houdt met een onlangs aan PA0GMM gedaan
verzoek om juridische bijstand. Zoals uit het jaarverslag van PA0GMM blijkt, wordt in een voorkomend geval
door hem nog wel eens een bezwaar- of beroepschrift opgesteld.
In het hiervoor bedoelde geval -dat hier in het kort wordt geschetst omdat daaruit blijkt wat in een concrete
situatie mag worden verwacht- betrof het een aanvraag bouwvergunning voor een vakwerkmast met HF-
beam etc. in de achtertuin, op korte afstand van de aangrenzende tuin van de buurman. De vergunning
werd geweigerd wegens negatief welstandsadvies en strijd met het bestemmingsplan, terwijl bovendien de
buurman reeds bezwaar had gemaakt. Van een bezwaar- en beroepsprocedure mag onder die omstandig-
heden redelijkerwijs geen resultaat worden verwacht. Het recht op vrijheid van meningsuiting mag worden
beperkt als de mast onevenredig bezwarend voor omwonenden is. Zij worden dan beschermd door het
bestemmingsplan en de welstandsbepaling. Van PA0GMM mag niet worden verwacht dat hij in zo'n geval
kostbare uren besteedt aan een bezwaarschrift. Hij heeft betrokkene dan ook gewezen op zijn positie en
volstaan met toezending van informatiemateriaal, waaronder voorbeelden van bezwaarschriften (waarbij
aangegeven de daaruit te gebruiken argumenten), om zelf een bezwaarschrift op te stellen indien hij daartoe
toch wenste over te gaan. Voor betrokkene een teleurstelling maar daaruit kan nog niet worden afgeleid dat
vele leden zich onvoldoende gesteund voelen. Het is soms moeilijk de realiteit te aanvaarden, en het staat
nu eenmaal ter beoordeling van de deskundige of een zaak haalbaar is. In bepaalde gevallen zal men naar
een compromisoplossing moeten zoeken.
PAOGMM heeft zeer vele jaren belangeloos juridische bijstand verleend ten koste van heel veel, en wellicht
te veel (zowel zakelijk als privé). Een en ander blijkt duidelijk uit de laatste alinea van zijn jaarverslag voor de
57e VR. De VERON is met deze service ongemerkt heel ver gegaan. Wij kunnen stellen dat het de leden In
de loop der jaren tonnen aan advocatenkosten heeft bespaard.
Soortgelijke voorstellen als dit zijn op de VR al eerder gedaan (zoals de voorstellen 3 en 4 op de VR van
1997). Het HB heeft in Electron al eens een oproep geplaatst of juristen die bereid zijn leden steun te
verlenen bij antenne plaatsingsproblemen zich wilden melden. Daarop is geen enkele reactie gekomen.
Enerzijds zijn juristen onder onze leden schaars en anderzijds is het vrijwel uitgesloten dat er onder hen nog
iemand bereid kan worden gevonden belangeloos een dergelijke tijdrovende service te bieden.
Het is dan ook niet realistisch te verwachten dat een dergelijke service nog kan worden geboden. Voor dit
doel zal door de vereniging ook geen betaalde jurist worden aangetrokken. De VERON is geen advocaten-
kantoor of rechtsbijstandverzekeraar. Ieder lid kan -net als iedereen- gebruik maken van het daarvoor
beschikbare professionele circuit, maar men moet zich daarvoor nu eenmaal een financiële opoffering
getroosten. Hier is wellicht zelfs bijstand te verkrijgen voor zaken waarin redelijkerwijs geen resultaat te
verwachten is.
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Voorstel 4: Afd. Wageningen, inlegblad In Electron voor aanmelding lidmaatschap
De afdeling Wageningen vraagt om Electron te voorzien van een inlegblad of iets dergelijks dat door leden
gebruikt kan worden om een mede-amateur aan te melden als lid van de VERON
Motivering: Een dergelijke voorziening zal drempelverlagend werken hij aanmelding van nieuwe leden,
zeker als een en ander gepaard kan gaan met een kleine beloning voor het lid.

Voorstel 5: Afd. Twente, onderzoek organisatie van de VERON
De afdeling Twente van de VERON (A40) stelt de Verenigingsraad voor om een ad hoc werkgroep in het
leven te roepen met als taak na te denken over wijzigingen in de manier waarop de VERON is georgani-
seerd.
Motivering: Nu we op de drempel staan naar een volgende eeuw lijkt de vraag van PAOLOU als IARIJ
Region 1 voorzitter "hoe nu verder" bijzonder actueel. (zie hiervoor Electron van februari 1999 blz. 51 e.v.).
Het werk van de werkgroep zou dan in een voorstel kunnen resulteren dat over 12 maanden aan de VR
wordt voorgelegd.
Toelichting HB: De afdeling geeft niet aan waarom en wat er moet worden onderzocht. Het nadenken,
zoals de afdeling zich dat voorstelt, is in de afgelopen jaren al meermalen door het HB gedaan.
In de eerste plaats dient door de VR de vraag te worden beantwoord of er wel iets dient te worden gewijzigd
en zo ja, wat en waarom, m.a.w. of de wijze waarop de VERON is georganiseerd een noodzakelijke
aanpassing behoeft wegens gesignaleerde tekortkomingen. Indien dit antwoord bevestigend is, kan
vervolgens worden bezien of een eventuele werkgroep voor het nadenken over wijzigingen nodig is, dan wel
of het HB hiervoor niet het aangewezen orgaan is. In het algemeen gezien is het HB van oordeel dat de
huidige organisatiestructuur de beste waarborg is voor een goede continuïteit, gelet op de stabiele
verbindingslijnen in deze structuur.

Voorstel 6: Afd. Alkmaar, verhoging contributie voor extra afdracht voor repeaters
De afdeling Alkmaar stelt een verhoging voor van de contributie met NLG 1,00 per lid. Deze extra inkomst
dient tot doel om de afdracht van het HB te verhogen aan alle afdelingen die een repeater-station in stand
houden (privé opgezette repeater-stations en packet-nodes uitgesloten).
Motivering: Per 1 januari 1999 is de collectieve WA-verzekering vanuit Arnhem komen te vervallen.
1) Hierdoor moeten alle afdelingen die een repeater-station operationeel hebben, zelf zorg dragen voor een

WA-verzekering..
2) Leden van aangrenzende afdelingen die geen repeater-station hebben, maar wel gebruik maken van de

bewuste repeater, betalen dus mee voor het in stand houden van de repeater.
Toelichting HB: Consequentie van dit voorstel is dat alle leden, ook zij die niet van relaisstations gebruik
maken, moeten meebetalen aan de relaisstations van enkele afdelingen. De vereniging zou, op extra kosten
ten laste van de leden, een deelgebied van de hobby moeten subsidiëren. Afdelingen die een relaisstation
hebben opgezet dienden zich vooraf te realiseren dat de middelen van de afdeling toereikend zijn om de
kosten te dragen.
Het voorstel is ook overigens niet in overeenstemming met het verenigingsbeleid. 
Zoals o.a. aangegeven in Electron mei 1997, pag. 203 is het HB van mening dat de VERON geen exploitant
is van relaisstations en in verband daarmee geen verplichtingen moet aangaan jegens eigenaars van
gebouwen overal in den lande. Ook in Electron augustus 1996, pag.338, heeft het HB hiervan melding
gemaakt.
Afdelingen zijn geen rechtspersonen en er zouden ongewenste verplichtingen voor de vereniging kunnen
ontstaan waarop het HB geen zicht heeft. Indien dergelijke contractuele verplichtingen worden aangegaan,
dient dat te geschieden door een speciaal voor dat doel opgericht relaisvereniging of -stichting waarin het
relaisstation wordt ondergebracht. De afdelingen die in afwijking van het vorenstaande een relaisstation in
bedrijf hebben, geven wij dringend in overweging de situatie in bovenstaande zin te wijzigen.

Voorstel 7: Afd. Oss, Instellen phone sectie naast cw sectie in velddag contest in juni
De afdeling Oss stelt voor om in de velddagcontest in juni een phone sectie naast de cw sectie in te voeren.
Motivering: Voor onze kleine afdeling is het moeilijk getrainde cw-operators bij elkaar te krijgen die ook
inzetbaar moeten zijn. De laatste velddag hebben wij met één operator moeten werken.
Toelichting HB: Door de VERON is bij de IARU een voorstel ingediend om de september velddag (phone)
en juni velddag (CW) samen te voegen tot één velddag (phone, CW en mixed modes) in juni. Wijzelf voeren
we deze regeling dit jaar al in.
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7.2 VOORSTELLEN BETREFFENDE DE MACHTIGINGSVOORWAARDEN  (VOORSCHRIFTEN  EN
BEPERKINGEN VERBONDEN AAN VERGUNNINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN FREQUENTIE-
RUIMTE TEN BEHOEVE VAN HET DOEN VAN ONDERZOEKINGEN RADIOZENDAMATEURS)

7.2.1 ALGEMEEN
Voorstel 8: Afd. 0ss, duidelijkheid over beleid m.b.t. nieuwe Telecommunicatiewet
De afdeling Oss vraagt het hoofdbestuur meer duidelijkheid te verschaffen inzake het gevoerde beleid m.b.t.
de nieuwe Telecommunicatiewet.
Motivering: De voorlichtingsbrief van de RDR werd door (bijna) iedereen als nietszeggend gekwalificeerd.
Wat is o.a. het verschil tussen vergunning- en machtiginghouder? Door de z.g. liberalisering is zendappara-
tuur in handen van het grote publiek gekomen. Tot op ons afdelingsniveau merken wij een hinder op
amateurronde's. Op repeaters wordt last veroorzaakt waardoor de Bredase ronde van de Amer verdween.
Omdat deze mensen geen "vergunning" hebben, beperken ze zich tot knijpen, boeren en zuchten zolang
hun stem maar niet te herkennen is. Ons inziens verdient het de voorkeur tot de oude situatie terug te keren
en apparatuur weer te registreren.
Toelichting HB: In het maartnummer (1999) van Electron is een artikel opgenomen over de gevolgen voor
ons van de invoering van de nieuwe Telecommunicatiewet. Er zijn geen zaken die voor ons nadelige zijn. Bij
de behandeling van de wet in de Tweede Kamer hebben we bij de Kamercommissie aandacht gevraagd
voor mogelijke (beperkende) bepalingen t.a.v. het bezit van apparatuur. In het verleden zijn er een aantal
problemen geweest met bijvoorbeeld het bezit van een HF-transceiver als basis voor een 2 meter zender,
etc. De (algemene) vrijgave van het bezit is gezien de Europese liberalisatie een onvermijdelijk gegeven.

Voorstel 9: Afd. Kanaalstreek, frequentie uitbreiding 160 meter band
De afdeling Kanaalstreek stelt de VR voor het HB op te dragen om in samenspraak met de HDTP te komen
tot een frequentie uitbreiding aangaande de 160 meter band. En wel van 1810 tot 1890 kHz, of meer.
Motivering: Weliswaar hebben we er aan de onderkant van de band (CW-gedeelte) iets bij gekregen. Maar
aan  de  phone  kant lopen  we  niet in de maat  met  bijvoorbeeld  onze oosterburen of  onze Engelse
vrienden.
Toelichting HB: Het HB ondersteunt dit voorstel. In  ons land  is aan  de  amateurs  het segment 1810-
1850 kHz toegewezen. In de praktijk blijkt dit vrij krap te zijn. Het niet altijd mogelijk lokaal verkeer en lange
afstandsverkeer gescheiden te houden. Tijdens contests is de band extreem druk, waarbij Nederlandse
stations het nadeel hebben over een veel kleinere band te beschikken dan de ons omringende landen. Het
bandsegment dat Nederlandse amateurs voor SSB-verkeer kunnen gebruiken bedraagt slechts 10 kHz. Het
HB is graag bereid met de RDR in overleg te treden over het uitbreiden van de 160 meterband.

Voorstel 10: Afd.Zeeuws Vlaanderen, initiatieven ontplooien voor meer HF banden voor zendamateurs
De afd. Zeeuws Vlaanderen stelt het HB voor om initiatieven te ontplooien om meer frequentie-banden voor
Radio-Amateurs op de HF banden te verkrijgen. We denken hierbij aan de komende IARU en later de ITU
vergaderingen.
Toelichting: In toenemende mate zien we het gebruik van frequenties door mensen zonder zendmachti-
ging.
Er zijn diverse banden, zoals van 3 tot 3,5 MHz, 6,5 tot 7 MHz en veel andere frequenties, waar diverse
lieden uit Italië, Spanje, Frankrijk en andere landen ongestoord met elkaar zitten te praten. Dit is het gevolg
van het verlaten door officiële diensten van deze banden waardoor die vrij komen en in bezit genomen
worden door "Piraten". De instanties van die landen doen er kennelijk weinig aan en laten dit kennelijk
oogluikend toe.
Als je dan ziet waar wij het mee moeten doen. De 80- en vooral de 40-meterband zijn altijd overbezet en het
maken van een normaal QSO zonder storing is vrijwel onmogelijk.
Het is de hoogste tijd dat in Europees verband grote druk wordt uitgeoefend om onze banden te vergroten
en ons inziens terecht. Voor de oorlog liep onze 80 meterband tot 4 MHz en de 40 meterband tot 7,3 MHz.
Na de oorlog kregen wij dit niet terug vanwege de militaire en politieke situatie.
Nu deze situatie niet meer bestaat is het een volkomen redelijke wens dat wij minstens deze frequentie-
banden in z'n geheel weer terugkrijgen. Juist met de Europa-ontwikkelingen in gedachten is dit zeer logisch.
Bovendien is het toch onlogisch dat anderen deze frequenties innemen en de machtiginghouders met
minder ruimte  genoegen  moeten  nemen! Wij  denken  hierbij  ook aan  nieuwe  banden tussen de 80 en
40 meterband. Deze frequenties lenen zich in hoge mate voor Europese verbindingen.
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Toelichting  HB: Het voorstel van de afdeling Z. Vlaanderen om meer frequentieruimte op de HF banden is
al jarenlang een speerpunt van het IARU beleid. Hoe dit beleid er praktisch uitziet in vertaling naar
frequentieruimte is uitgebreid aan de orde geweest in de IARU rubriek in het juli en het augustusnummer
van Electron van 1997 (pag. 312 voor HF en pag. 351 voor VHF en hoger). Dit beleid en de vraag naar
frequentieruimte is ook gedaan richting HDTP/RDR. Met enige regelmaat komt dit beleid aan de orde in het
Amateur Overleg. Resultaat hiervan is dat inmiddels de HF band beschikbaar is gekomen voor de Amateur-
dienst. Binnen de IARU is een werkgroep actief die zich specifiek bezighoudt met de 7 MHz band waarbij
het de bedoeling is dat de Amateurdienst, na herschikking van de Omroepdiensten, een mogelijkheid zou
kunnen krijgen zo'n 300 kHz in dat gebied te kunnen gebruiken. Wijzigingen gaan, gelet op het wereldwijde
karakter van de onderhandelingen tussen de diverse diensten en de commerciële belangen, niet zo vlug als
wij, amateurs, wel eens zouden wensen.

Voorstel 11: Afd. Z. Vlaanderen, meer structuur brengen in gebruik en werken op 80 en 40 meter band
De afd. Zeeuws Vlaanderen stelt voor dat het HB na gaat denken over, initiatieven gaat ontplooien of
mogelijke stappen nemen om structuur te brengen in het gebruik van en het werken  op de  HF amateurban-
den, specifiek 80 en 40 meter.
De gedachte hierachter is om orde te scheppen in de enorme puinhoop die deze banden nu zijn. Door de
grote aantallen radio-amateurs zijn deze banden, zeker in de weekeinden overvol en ‘s avonds is het vrijwel
onmogelijk om nog een redelijke verbinding te maken. Mogelijke initiatieven of stappen moeten natuurlijk in
Europees verband genomen worden. We denken hierbij aan het volgende:
A. Te proberen andere diensten van onze banden weg te krijgen. Wij vragen ons af wat de diverse signalen
hier nog doen terwijl het aantal andere mogelijkheden tot communicatie voor officiële diensten zo groot is.
B. SSB stations zitten nooit op dezelfde frequentie. Het is wenselijk dat SSB stations gaan werken in een
vast frequentieraster. Wij denken hierbij voorlopig aan een indeling in stappen van 200 Hz. Hiermee wordt
bereikt dat iedereen op dezelfde frequentie zit.
C. SSB stations storen elkaar zeer vaak en veel. Natuurlijk heeft dat te maken met condities. Maar een
kanaalindeling zou toch een belangrijke verbetering kunnen geven. We denken hierbij aan een frequentie-
afstand van 2,5 kHz. Met de huidige moderne transceivers is dat gemakkelijk te realiseren en ook voor de
zelfbouwer is hieraan met behulp van moderne technieken gemakkelijk te voldoen.
Ook denken we aan een bandindeling per land zodat elk land een bandsegment toegewezen krijgt. Hierbij
denken we als voorbeeld de frequentie indeling per land zoals die bij de scheepvaart gebruikelijk was en nog
is. hiermee word onderlinge storing van stations voorkomen.
Het bovenstaande is maar een aanzet. Natuurlijk moet e.e.a. uitgewerkt worden om tot acceptabele
realisatie te komen. Hierbij denken we ook aan het werken tijdens contests.
Enige regelgeving in deze kan het werken op de banden belangrijk veraangenamen. Een belangrijk aspect
is ook dat het radio-amateurisme hierdoor een verbetering ondergaat waardoor wij ons beter kunnen
profileren t.o.v. de digitale snelweg. Het wordt dan aantrekkelijker voor nieuwe mensen om een zendmachti-
ging te halen en dat kan misschien de vergrijzing van het radio-amateurisme tegengaan.
Toelichting HB: De structuur waar om gevraagd wordt is er. Voor alle frequentiebanden zijn bandplannen
die in IARU verband (wereldwijd) zijn vastgelegd. Een ander punt is of vervolgens de amateur bereid is zich
aan dat bandplan te houden.
M.b.t. punt A. HF banden blijven, niet alleen voor commerciële diensten maar ook voor overheidsdiensten en
maritieme diensten nog steeds een aantrekkelijk medium om te communiceren of diensten te verlenen.
Zolang dit een feit is zal er aan de huidige status van deze band (wij delen die op gelijke basis met andere
diensten) weinig te veranderen zijn.
M.b.t. punt B. Zie hierboven (bandplan).
Anders dan de afdeling Zeeuws Vlaanderen stelt, is de 80 meter band niet alleen een “Europese” band. Bij
goede bandcondities, een goede antenne etc. zijn er, zeker in de nachtelijke uren en in de randen van de
nacht wereldverbindingen te maken. Een bandsegment voor elk land is, gelet op het aantal landen dat alleen
al in IARU Region 1 zit en de aan de Amateurdienst toegewezen bandruimte, ondoenlijk. Daarnaast kun je
je afvragen of dit de internationale ham spirit van onze hobby wel ten goede komt.

Voorstel 12: Afd. Zaanstreek, novice machtiging met toegang tot de HF banden
De VERON afdeling Zaanstreek vraagt het hoofdbestuur zich in te zetten voor het invoeren van een HF
novice licentie in Nederland. Met deze HF novice licentie zou men op de HF banden of gedeeltes hiervan
mogen uitkomen.
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Zolang er nog geen uitspraken zijn over het afschaffen van de morsevaardigheidseis, zou deze licentie een
opstap kunnen zijn naar de A-machtiging. Voor deze HF novice licentie zou een examen eis moeten gelden
van tenminste 5 woorden per minuut.
Motivering: Er is over dit onderwerp, ook bij de ingediende voorstellen op vorige Verenigingsraden, veel
geschreven en gesproken. Echter is tot op heden nog geen besluit genomen. Tevens is er in een aantal
omringende landen, wel zo’n HF novice licentie ingevoerd. Wij steunen een uniformiteit van de machtiging-
en binnen de Europese Gemeenschap.
Toelichting HB: Een dergelijk voorstel is al eerder door de VR behandeld en met grote meerderheid van
stemmen aangenomen (55e VR – 1994). Ook binnen de IARU Region 1 heeft men een aanbeveling
aangenomen om tot een VHF en een HF novice machtiging te komen. Het voorstel is ook als zodanig door
de amateurverenigingen bij de RDR ingediend en krachtig verdedigd. Van de zijde van de RDR is toen
echter zeer nadrukkelijk gesteld dat er geen sprake kan zijn van invoering van een HF novice machtiging
indien er geen overeenstemming (Recommandatie) over is in CEPT-verband. Onze RDR was niet bereid
zelf met voorstellen naar de CEPT te gaan. Het moest en moet van anderen komen, en die zijn nog niet
opgestaan. Als de VR een dergelijke machtiging nu (nog) wenselijk acht, kan het HB niet veel meer doen
dan de wens bij de RDR herhalen.

Voorstel 13: Afd. Zuid Limburg, toegankelijkheid roeplettersbestand
De afdeling Zuid-Limburg stelt voor dat het HB streeft naar een actuele, toegankelijke en officiële
controlemogelijkheid om na te gaan of een bepaalde roepnaam inderdaad is uitgegeven. Hierbij valt te
denken aan de internet site van Verkeer & Waterstaat c.q. de RDR, een periodiek te updaten lijst voor
packet BBS'en of pagina's in Electron (met uitsluitend de calls).
Motivering: Door de keuzemogelijkheid van roepnamen is het niet meer mogelijk om onbekende roep-
namen te vergelijken met de vorderingen in de uitgifte. Het kunnen raadplegen van roepnaam uitgegeven
ja/nee zou hierin tegemoet kunnen komen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling ook andere gegevens zoals
woonplaats e.d. te kunnen achterhalen.  
Toelichting HB: De VERON geeft met een zekere regelmaat een Roepnamenlijst uit via het Servicebu-
reau. Ook via de VERON op Internet kunnen deze roepletters worden opgevraagd. Voor de RQM's, het CB
en DQB en de VERON op Internet worden tussentijds (na de examens) aanvullingen gemaakt door de alge-
meen secretaris. Het HB ziet geen noodzaak om daarnaast ruimte in Electron te gebruiken voor het op-
nemen van uitgegeven roepletters of deze in BBS'en te stoppen. Er is geen enkele noodzaak voor iets der-
gelijks. Iemand die nieuwe roepletters wil aanvragen kan meerdere voorkeuren opgeven. Zijn deze allemaal
reeds uitgegeven, dan wordt door de RDR met betrokkene overlegd over een andere keuze. Of er in de toe-
komst een mogelijkheid komt om direct bij de RDR in de bestanden te kunnen kijken is (nog) niet bekend.

7.2.2 WEL OF NIET HANDHAVEN VAN DE MORSE-EIS (EXAMEN) VOOR TOEGANG TOT DE HF
BANDEN

Notitie van het Hoofdbestuur: De voorstellen 14 t/m 20 stellen allemaal in de een of andere vorm; de vraag
of het seinen en opnemen van morsetekens gehandhaafd moet blijven als onderdeel van  het examen
voor radiozendamateur voor een machtiging (of vergunning) die toegang geeft tot de HF-banden (banden;
< 30MHz>). De VR kan over al deze vragen vrijuit spreken en er een besluit over nemen dat door het HB,
voor zover dat in haar vermogen ligt zal worden uitgevoerd. In de voorstellen zit echter een belangrijke
tegenstrijdigheid. De voorstellen 14 en 15 vragen; direct of indirect om het houden van een enquête onder
alle leden over deze vraag. Het HB  neemt aan dat daar mee bedoeld wordt dat dit via een schrijven of als
deel van Electron naar de leden moet gaan. Uit deze voorstellen blijkt ook dat het HB bij het daarna te
voeren beleid met de uitslag van de enquête rekening moet houden en zich daarnaar moet richten o.a. bij
het innemen van een standpunt tijdens de komende IARU Region 1 conferentie en naar de RDR. Alle
overige voorstellen vragen de VR een standpunt in te nemen en dat als uitgangspunt te laten dienen voor
het door het HB te voeren beleid.
Het Hoofdbestuur is van mening dat het beleid niet gebaseerd behoort  te zijn op de uitslag van enquêtes,
maar van besluitvorming tijdens een vergadering van de Verenigingsraad van de VERON door afgevaar-
digden van alle 68 afdelingen. De afdelingsbesturen peilen de mening van de leden op de huishoudelijke
vergaderingen en geven hun afgevaardigden volmacht om deze mening tijdens de stemming op de VR
kenbaar te maken. De VR heeft de vrijheid voorstel 14 en/of 15 in deze vorm aan te nemen. Mocht dat het
geval zijn, dan zou naar de mening van het HB, de VR de voorstellen 16 t/m 20 niet verder in behandeling
moeten nemen.
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Toelichting HB op de voorstellen 14 t/m 20: Deze voorstellen van de afdelingen beogen allen de
verplichte morse-vaardigheidseis tot toelating op de HF banden ter discussie te stellen dan wel te laten
vervallen. Het HB heeft zich gehouden aan de bijna unanieme uitspraak van de VR in 1998 om de
morsevaardigheid te handhaven. Dit beleid is door het HB als VERON beleid naar buiten uitgedragen.
Dit betekent ook dat het HB geen ander beleid voor ogen heeft kunnen en mogen staan; immers een ander
beleid zou een schending zijn van een VR uitspraak, dus van ons hoogste orgaan in de vereniging.
Als de VR nu tot een andere uitspraak komt, zal het HB zich hier loyaal in opstellen en daarbij de belangen
van de Nederlandse zendamateur zo goed mogelijk behartigen. Dit betekent dan echter nog niet dat er dan
snel een ander stelsel van vergunningen zal zijn. Immers, we hebben niet alleen te maken met de
Nederlandse administratie en regelgeving maar ook met de CEPT wet- en regelgeving en de weg waarlangs
die regelgeving tot stand komt.
De CEPT regelgeving is voor een land als Nederland erg belangrijk willen wij de uitwisselbaarheid van onze
vergunningen met andere (CEPT-)landen blijven behouden.
Daarbij zullen we ook rekening moeten houden dat zolang artikel S25 van de Radio Regulations niet is
gewijzigd (in dat artikel staat dat een morse vaardigheidsproef vereist is voor het werken op de HF banden
onder de 30 MHz), zeker een aantal administraties, waaronder ook CEPT-landen, niet zullen staan
trappelen om voor die tijd wijzigingen in de huidige regelgeving aan te brengen.
Verschillende afdelingen stellen voor dat een standpunt tot afschaffing van de morse-eis in de IARU wordt
ingebracht. Het HB geeft u in overweging in zo'n geval primair de IARU-weg te bewandelen. Aangezien de
VERON gebonden is aan IARU-recommandaties, zou bij handhaving van het IARU-standpunt voor de
morse-eis, de VERON daarmee in strijd handelen indien bij de RDR wordt gepleit voor afschaffing.
N.B. Het HB gaat er van uit dat de voorstellen absoluut geen betrekking hebben op het afschaffen van (het
gebruik van) morse telegrafie. Er wordt alleen gesproken over de vraag of een examen in het seinen en
opnemen van morstekens de basis moet blijven voor toegang tot de HF banden.

Voorstel 14: Afd. 't Gooi, onderzoek naar wenselijkheid morse-eis te handhaven
Gezien de internationale discussies die op bet ogenblik, en met name ook tussen de eigen VERON leden
gevoerd worden, over de wenselijkheid het verplichte morse examen voor toegang tot de HF banden te,
handhaven, stelt de afdeling 't Gooi wij voor een enquête te houden onder al onze leden.
Het lijkt ons wenselijk dat de resultaten van deze enquête bekend zullen zijn voor het vertrek van de
Nederlandse delegatie naar Noorwegen, zodat de VERON afgevaardigden een juiste briefing kunnen
krijgen. Mocht blijken dat een meerderheid voor afschaffing is verzoeken wij het bestuur via passende
maatregelen daaraan gevolg te geven.
Deze enquête zou gehouden kunnen worden via en pagina of een inlegvel in een komende Electron.
Toelichting HB: Zie het gestelde (notitie en toelichting) aan het begin van paragraaf 7.2.2 vóór voorstel 14.

Voorstel 15: Afd. Amstelveen onderzoek of morsevaardigheid voor toegang HF banden gehandhaafd moet
blijven.
De afdeling Amstelveen verzoekt de VR om het hoofdbestuur opdracht te geven te onderzoeken of de
morsevaardigheidseis voor toegang tot de HF banden in zijn huidige vorm gehandhaafd moet worden.
Indien uit een enquête onder de leden of anderszins blijkt dat een meerderheid veranderingen wenst,
verzoekt de VR het VERON-bestuur zich in te spannen om zo spoedig mogelijk aan die wens gehoor te
geven en de onderzoekresultaten bekend te maken in Electron, bij de RDR, bij buitenlandse zustervereni-
gingen, en in de IARU organen. Peil de mening van de leden over de volgende twee punten:
1. Verander niets aan de huidige morsevaardigheidtest.
2. Vervang bij het zendexamen de morsevaardigheidstest door kennis van operating practice, storingen

door radiozenders (EMC) en eventueel eenvoudig Engels. Indien de legale situatie invoering van
veranderingen op korte termijn verhindert streef dan tot internationaal een definitief standpunt is
bepaald, naar een verlaging van de morsesnelheidseis tot een minimum niveau dat nog in overeenstem-
ming is met de bestaande internationale reglementen.

Motivering:
C De huidige morsevaardigbeidstest is niet meer functioneel, dient alleen nog als toegangsdrempel en

belemmert de aanwas van nieuwe zendamateurs. Jongeren ervaren de drempel als te hoog.
C De onevenredig grote aandacht voor morse veroorzaakt in de 'buitenwereld' een ouderwets en

behoudend imago van het zendamateurisme. Modern communicatietechnieken blijven daardoor
onderbelicht.
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C Een zendexamen blijft gewenst opdat de groep van gemachtigde zendamateurs zich ook in de toekomst
door kennis en ervaring blijft onderscheiden van communicatie-amateurs. De huidige morsevaardig-
heidseis draagt daar echter met toe bij en kan vervangen worden door wel functionele exameneisen.
Een verzwaring van het technische examen het niet in de bedoeling.

C Wij wijzen er op dat er in sommige landen, leden van IARU en ITU, een licentieklasse bestaat die
zonder morse-examen toegang geeft tot vrijwel alle HF banden. Wij wijzen ook op de situatie in
Engeland waar de RSGB voorstelt de snelheidseis tot 5 woorden per minuut te reduceren. Onderzoek
naar zulke mogelijkheden en harmonisatie met landen die veranderingen voorstaan of al hebben
doorgevoerd, al dan met in CEPT verband, wordt wenselijk geacht.

C Verwacht mag worden dat bij eventuele afschaffing van de morsevaardigheidstest alle huidige C
vergunninghouders onmiddellijk of op korte termijn zullen worden toegelaten tot de HF banden.

C Het verdient aanbeveling de onderzoeksresultaten beschikbaar te hebben voor de komende IARU
Region 1 conferentie in Noorwegen opdat ze dan kunnen ze dienen als mandaat van de VERON
vertegenwoordigers aldaar.

C Wij realiseren ons dat wegnemen van de morsedrempel slechts een van de maatregelen is die
genomen dienen te worden om het zendamateurisme ook in de toekomst gezond te houden en om alle
amateurbanden te kunnen behouden of zelfs uit te breiden.

Toelichting HB: Zie het gestelde (notitie en toelichting) aan het begin van paragraaf 7.2.2 vóór  voorstel 14.

Voorstel 16: Afd. Apeldoorn, toegang tot HF banden ook via alleen een technisch examen
De afdeling Apeldoorn vraagt de VR het HB op te dragen om binnen de IARU positieve naar voren te
brengen, om naast de morse-eis, voor toegang op de HF-banden, ook toegang te laten plaats vinden via
alleen een technische examen. Dit examen dat gericht moet zijn op: het maken van verbindingen op HF en
de bijbehorende technieken van o.a.: oplossen van storingen bij derden, bandbreedte, vermogens, antennes
ed. Tevens om op het radioamateur overleg, het voorstel ter discussie te stellen, binnen de radioamateur-
dienst in Nederland.
Motivering: Het is niet zo dat we de mode CW willen laten vervallen, als men het leuk vindt kan men met
die node actief zijn op de banden. Er kan met de hedendaagse technieken gewerkt worden met CW (zowel
zenden als ontvangen) met hogere snelheden dan 12 wpm door middel van computer. Denkende aan
HSMS (hoge snelheid meteorscatter) met 2000 lpm. Als iemand in mode packet radio wil uitkomen, behoeft
de persoon ook niet eerst de broncode te leren, AX25 in dit geval. Zo is dat met morse nog wel het geval.
Het gevraagde zal zeker een aantal amateurs weer warm maken voor het DX-en, als men merkt dat het met
morse beter gaat dan met spraak, volgt (eventueel) de drang om morse te leren vanzelf wel. De mode zal
zeker niet uitsterven. Meer drukte op de band zal het eerst jaar misschien een probleem zijn, echter zal dit
vanzelf oplossen. Zelfbescherming van de HF-amateurs is dan ook geheel niet nodig.
De radioamateurdienst in ons land heeft geen status als hulpverlenende instantie, zelfs dan zijn packet
verbindingen, een snellere manier om boodschappen over te brengen dan in slow-cw. En ook dat komt goed
foutloos over, Kees met een K in plaats van een C.
Wil men in de toekomst de HF-banden behouden voor de radioamateurdienst en daarbij zelf uitbreiden, zal
men toch een grotere groep gelegenheid moeten geven om daar aan te kunnen deelnemen. Men kan niet
meer terug kijken hoe het vroeger was, dat is stilstand, dat kan geen een vereniging zich veroorloven.
Nogmaals het gaat niet om de mode CW te laten vervallen, het gaat alleen om de wijziging toegang krijgen
tot de HF-banden. Tevens de machtiging structuur behoeft niet aangepast te worden.
Toelichting HB: Zie het gestelde (notitie en toelichting) aan het begin van paragraaf 7.2.2 vóór voorstel 14.

Voorstel 17: Afd. Leiden, geen telegrafietest voor examen voor vergunning (machtiging)
De afdeling Leiden vraagt de Verenigingsraad het hoofdbestuur op te dragen om, na raadpleging van hun
leden, de noodzakelijke stappen te ondernemen tot afschaffing van de telegrafietest in het examen voor
radiozendamateur. Toegang tot alle aan amateurs toegewezen banden hebben zij die, blijk hebben gegeven
via een examen, voldoende kennis van techniek en voorschriften hebben.
Motivering: Ofschoon in het verleden reeds diverse malen voorstellen in dezelfde trant in de verenigings-
raad aan de orde zijn geweest, lijkt de tijd nu rijp om werkelijk actie te ondernemen om tot afschaffing van de
telegrafietest te komen.
Voor verdere argumentatie verwijzen wij als afdeling naar de "'Ongedempte trilling" van Klaas Spaargaren in
het decembernummer 1998 van Electron, waarin op overtuigende wijze onderbouwd werd waarom deze test
nu niet  meer noodzakelijk is. Verder wordt verwezen  naar  de "Ongedempte  trilling"  van  Dick  Rollema  in
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het januarinummer 1999 van Electron waarin geen wezenlijke argumenten worden aangedragen ter
handhaving van de telegrafietest. De telegrafietest als "filter", zoals voorgesteld door Dick Rollema wordt als
onnodig en discriminerend ervaren.
Toelichting HB: Zie het gestelde (notitie en toelichting) aan het begin van paragraaf 7.2.2 vóór voorstel 14.

Voorstel 18: Afd. Noord Oost Veluwe, toegang tot de HF banden zonder morse examen
De afdeling Noord Oost Veluwe stelt voor dat de morse-eis voor toegang tot de HF banden zo spoedig
mogelijk dient te worden afgeschaft. Het gaat hier dus uitsluitend over de exameneis. Het werken met
morse op de HF banden dient onverkort mogelijk te blijven.
Motivering:
1. De morse-eis is onevenredig zwaar voor een van de verouderde "operating modes".
2. Werpt een volkomen onterechte toegangsdrempel op. Deze toegangsdrempel dient geen enkel doel.
3. Officiële instanties hebben morse afgeschaft. FM, SSB of packet is efficiënter.
4. Het komt voor dat zeer goede amateurs morse niet onder de knie kunnen krijgen. Zij worden oneven-

redig beperkt.
5. Het werkt "vergrijzing" onder de amateurs in de hand omdat het  jongeren weerhoudt van het zend-

amateurisme.
Toelichting HB: Zie het gestelde (notitie en toelichting) aan het begin van paragraaf 7.2.2 vóór voorstel 14.

Voorstel 19: Afd. Z. Vlaanderen, laten vallen van seinen en opnemen van morsetekens voor examens
De afd. Zeeuws Vlaanderen stelt voor om de exameneis voor het opnemen en seinen van morse-tekens te
laten vallen. Wèl moet hiervoor in de plaats komen een eis tot kennis van het Morse Alfabet. We denken
hierbij aan het opschrijven van een aantal morse-tekens of een andere eenvoudige test. Het techniek-
examen moet blijven zoals het nu is. Wel dienen aanpassingen plaats te vinden, meer gericht op operating-
practice, propagatie en kennis van de moderne transceivers en digitale technieken. En, uiteraard de
storingsproblematiek.
Als je slaagt krijg je een machtiging met een speciale calI. Je mag hiermee een jaar lang werken op de V-
en UHF banden èn op de HF-banden alleen met CW. Na een jaar krijg je automatisch je nieuwe calI en alle
mogelijkheden.
Toelichting: Wij denken dat het niet zo is dat telegrafie ophoud te bestaan, integendeel! Door het niet
dwingend voorschrijven van telegrafie als exameneis zal het aantal geïnteresseerden zelfs toenemen omdat
meer mensen een zendmachtiging halen doordat de eerste drempel veel lager ligt.
Bij deze meer-aantallen zit een percentage mensen die beslist CW gaan doen als ze een poosje hun
machtiging hebben. Er blijven mensen die van nature telegrafisten zijn en die vinden in het radio-amateuris-
me de mogelijkheid om dat deel van de hobby te beoefenen. 
Telegrafie heeft op veel mensen een natuurlijke aantrekkingskracht en het geheimzinnige er aan brengt ze
er toe het te gaan beoefenen.
Er ligt dan bij de vereniging een belangrijke grote taak om telegrafie te promoten. Het hangt van de
radioamateurs zelf af hoe CW zich zal ontwikkelen! We hebben immers een exclusieve mode die veel
mensen blijft aanspreken. Denk er maar eens aan hoe bij een JOTA de jonge mensen juist hun oren
spitsen als ze CW horen en hoe ze moeite doen om er iets van te ontcijferen.
Bovendien blijft CW de mode voor het doen van proeven, zelfbouw en het maken van veel en gemakkelijke
verbindingen. CW heeft grote voordelen boven alle andere modes!
Toelichting HB: Zie het gestelde (notitie en toelichting) aan het begin van paragraaf 7.2.2 vóór voorstel 14.

Voorstel 20: Afd. Zoetermeer, ontwikkelen gebruikersmodel voor HF-banden voor alle categorieën
zendamateurs 
De afd. Zoetermeer van de VR het HB op te dragen om op korte termijn een gebruikersmodel ontwikkelen
voor het gebruik van de HF-banden, waarbij deze beschikbaar komen voor alle categorieën radio-zendama-
teurs en draagt er zorg over dat dit model aan de RDR wordt gepresenteerd.
Motivering: Om de interesse en motivatie tot het gebruik van de toegewezen frequenties, door de huidige
amateurs en de aantrekkelijkheid voor de jongere generatie te optimaliseren, is het aan te bevelen om de eis
voor de verplichte handvaardigheid in telegrafie te beheersen, één uit een tijdperk waar geen andere
mogelijkheden voor banden waren om in die bandgedeelten, volgens de afgesproken modulatie te kunnen
werken. Heden ten dagen zijn daar voor diverse technische mogelijkheden voor handen, waarbij de
handvaardigheid niet meer noodzakelijk is.
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Mede gezien het feit dat de komst van andere technieken van communiceren en het maken van verbin-
dingen is het beheersen van de handvaardigheid in telegrafie achterhaald. Internationaal is er al geruime tijd
discussie over om de eisen ten aanzien van toelating tot de HF-banden in relatie tot het beheersen van
telegrafie. Op de WRC zal een voorstel gedaan worden om deze eisen te laten vervallen om voorbereid te
zijn op de discussie die hierover gevoerd zal worden dient er een alternatief voor de toelating tot de HF-
banden te worden ontwikkeld.
Als vereniging waarin haar naam de uitdrukking "Experimenteel" is opgenomen, dienen wij ook open te
staan voor nieuwe ontwikkelingen en daarbij ons niet aan een ons zelf opgelegd voorschrift te blijven
stilstaan. Durf te veranderen. Aanbeveling: Het is misschien juist een uitdaging voor ons als vereniging de
nieuwe gebruikers van de frequenties te begeleiden in het kweken van de 'HAM-Spirit'. Maak duidelijk
waarom de verschillende modulatie-soorten in een bandplan zijn opgenomen en wat de doelstellingen zijn
van het gebruik van de frequenties. In de huidige examens wordt (nagenoeg) geen aandacht besteed aan
bijvoorbeeld "Operating practice" en de moderne communicatiemethoden als packet radio, amtor, atv etc.
Wellicht is hierin een alternatief te vinden.
Toelichting HB: Zie het gestelde (notitie en toelichting) aan het begin van paragraaf 7.2.2 vóór voorstel 14.

7.2.3 ZAKEN T.A.V. DE N-MACHTIGING
Toelichting HB op de voorstellen 21 t/m 24: In het verleden was Nederland een van de weinige landen
binnen de IARU Region 1 waar laagdrempelige mogelijkheden werden geboden aan de Amateurdienst.
Door toetsing op een deelverzameling van de “normaal" benodigde radiokennis werd een opstapregeling
gerealiseerd, de D-machtiging. De regeling zou een tijdelijk karakter hebben. Het doel van deze regeling
was om mensen ontplooiingsmogelijkheden binnen de amateurbanden te bieden dan wel aspecten binnen
het radiozendamateurisme te verkennen. Met de inwerkingtreding van de Novicemachtiging (N) in 1996
kreeg de “D”-status een internationaal karakter. Destijds is met de RDR een "modus vivendi" gerealiseerd
waarbij een aantal beleidsvoornemens een rol hebben gespeeld:
Het behalen van de Novicemachtiging moet laagdrempelig blijven. Voorts moest de Novicestatus het
karakter blijven houden van een opstap naar een hogere machtiging.
Hiermee werd voldaan aan de "incentive(aanmoediging)-voorwaarde" die door de IARU werd gesteld. De
huidige mogelijkheden voor de Nederlandse Novice-amateurs kunnen een internationale toets der kritiek
ruimschoots doorstaan. Een fundamenteel uitgangspunt voor de Amateurradiodienst is het experimentele
karakter ervan. Dit is immers de hoofdreden waarom een proeve van bekwaamheid (examen) moet worden
afgelegd om überhaupt "veilig" experimenteel ethergebruik toe te staan. Men dient goed te beseffen dat
meerdere gebruikersgroepen zich in de ether manifesteren waar grote(re) economische, commerciële en
maatschappelijke belangen mee gemoeid zijn. Afbakening van (rand)voorwaarden voor frequentiegebruik of
radiotoepassingen is de enige manier om differentiatie in machtigingscategorieën te realiseren. Dit is ook de
reden waarom voor elke machtigingscategorie verschillende toetsings- en toelatingscriteria worden
gedefinieerd. De Amateurdienst vormt hierop geen uitzondering. Met de nieuwe Novicemachtiging heeft de
VERON intensief getracht om generieke (algemene) uitbreiding van mogelijkheden voor Novices te
realiseren. De belangrijkste uitbreiding betreft activiteiten binnen de 70 cm band. Het HB wijst de VR er op
dat is voldaan aan de toezeggingen en inspanningsverplichting van de VERON om SSB mogelijkheden
binnen het geharmoniseerde "DX-segment" in de 2 m band te realiseren. Hiermee is getracht om optimaal
te voldoen aan de wensen van Novices om zich te kunnen manifesteren in het internationale DX-geweld op
deze arnateurband. Op dit moment staat het radiospectrum in de politieke belangstelling. Hiervoor
genoemde commerciële en economische belangen spelen hierbij een prominente rol. Dit betekent dat
verschillende amateurbanden een duidelijke bestemming moeten hebben ten aanzien van het huisvesten
van gebruikersgroepen, -toepassingen of een combinatie daarvan. Wordt deze differentiatie niet gedaan dan
doet zich het gevaar voor dat discussies omtrent frequentie-schaarste zich toespitsen op de Amateurdienst.
Voorkomen moet worden dat "meer van hetzelfde" als (politiek) argument wordt aangewend om frequentie-
ruimte ten koste van de Amateurdienst te verkrijgen.

Voorstel 21: Afd. Amstelveen, Packet frequenties voor N-machtiging in de 2 meter band
De afdeling Amstelveen stelt de VR voor aan het HB opdracht te geven te bevorderen dat N-gemachtigden
gebruik kunnen maken van de packet-frequenties in de 2 meter band.
Motivering: Door de afdeling Amstelveen wordt geconstateerd, inmiddels ook getoetst tijdens een regio-
Noord bijeenkomst , dat we binnen de VERON niet over argumenten beschikken die aangeven waarom N-
gemachtigden niet van die packet-frequenties gebruik zouden kunnen maken. Overwegende dat:

18



C de 2-meterband de opstapband bij uitstek is en blijft voor nieuwe zendamateurs;
C via het museum voor het zendamateurisme voordelig over 2-meter apparatuur kan worden beschikt die

ook voor packet uitstekend geschikt is;
C vooral jeugdigen, waar de VERON dringend behoefte aan heeft, gevoelig zijn voor digitale technieken,

waarvan packet er een is;
pleiten wij ervoor dat ook de N-gemachtigden over de packet-frequenties in de 2-meterband zouden moeten
kunnen beschikken.
Toelichting HB: Het "2 meter argument" geldt niet. De hedendaagse stand der techniek is dusdanig dat
ook voor Novices 70 cm tot de mogelijkheden behoort en kan behoren. Zie de publicaties van het  “Jan
Corver” amateur museum en hun "deal" met KPN met betrekking tot het beschikbaar komen van ATF-2
apparatuur voor de 70 cm band en de publicatie van Albert van der Molen, PA3GCO in Electron van oktober
en november 1998.

Voorstel 22: Afd. Kanaalstreek, wijziging machtigingsvoorwaarden N-machtiging
De afdeling Kanaalstreek stelt voor in artikel 12 van de voorschriften en beperkingen die nu geldig zijn om te
zetten in de tekst "Geen beperkingen ten aanzien van klassen van uitzending tenzij anders in de voorschrif-
ten is bepaald".
Motivering: Er bestaat voor de N-machtiginghouder nog steeds het probleem dat zij voor bepaalde
experimenten aangewezen zijn op andere frequenties dan waar deze experimenten plaats vinden.
Toelichting HB: De motivering doet afbreuk aan de uiteenzetting in de Toel. HB op de voorstellen 21 t/m
24. Kort door de bocht: Wanneer men experimenten wil bedrijven binnen geharmoniseerde of geaccepteer-
de frequentietoewijzingen (conform het IARU bandplan) met de daarbij behorende radiotoepassingen dient
men een hogere machtiging te halen. Een link naar rijbewijscategorieën is hier een goede vergelijking.

Voorstel 23: Afd. 0ss, gebruik van SSTV en/of ATV modes toestaan aan D-machtiginghouders
De afdeling Oss vraagt het hoofdbestuur om in overleg met de RDR er naar te streven de "D" amateurs toe
te staan SSTV en/of ATV modes te gebruiken.
Motivering: Intensiever gebruik van de 70 cm band is wenselijk in ons aller belang. SSTV is met
eenvoudige middelen te beoefenen.
Toelichting HB: In het voorstel staat ATV genoemd. Dit zou ATV op 70 cm moeten betekenen. ATV sterft
uit op 70 cm, juist vanwege de technische drempel. Voorts is het zo dat ATV bedreven zou moeten worden
in gedeelten van de 70 cm band die niet Primair aan de Amateurdienst zijn toegewezen. Ook is er ten
aanzien van ATV op 70 cm een uitfaseringstraject waarneembaar. Intensief ATV-gebruik kan zelfs de
Secundaire status van de Amateurdienst in gevaar brengen omdat Osiris (Syledis plaatsbepalingsysteem
voor waardetransporten) hier Primaire gebruiker is. Tenslotte, voor “secundair" frequentiegebruik is bezit
van een hogere machtiging een a-priori (oordeel vooraf). 
SSTV kan worden gezien val een gebruikerstoepassing waarin de Novicemachtiging niet voorziet. Dit
betekent dus dat voor dergelijke radiotoepassingen een hogere machtiging  is vereist.

Voorstel 24: Afd. 0ss, segment 144,800 - 144,9875 MHz toegankelijk maken voor D-machtiginghouders
De afdeling Oss vraagt het hoofdbestuur om in overleg met de RDR er naar te streven het bandsegment
144,800... 144,9875 MHz toegankelijk te maken voor "D" amateurs.
Motivering: De "D" amateurs kunnen niet met een eenvoudig 1 kHz modem op 2 meter packet radio
beoefenen. Zij zijn op de duurdere 9k6 modems op 70 cm aangewezen.
Toelichting HB: Het is niet realistisch om 2 m packet activiteiten te relateren aan 1200 baud (1k2)
datatransmissie. Met goedkope zend/ontvangers is 4800 baud (4k8) uiterst eenvoudig (en vaak goedkoper!)
realiseerbaar. Bijna alle nodes in Nederland bieden 4k8 gebruikersmogelijkheden. Merkwaardigerwijs
investeren amateurs liever honderden (zo niet duizenden) guldens extra in hun computer dan ca. f 50,- aan
4k8 mogelijkheden. Voor 9k6 zijn de prijzen in de orde van f 50... 200. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
juist de goedkope Nokia's (van het amateur museum) uiterst geschikt zijn voor G3RUH (= een bepaalde
standaard) datatransmissievormen. Economische motieven kunnen daarom nooit als argument worden
gebruikt binnen de amateurbanden. Een ander punt om terughoudend te zijn bij dit soort voorstel-
len/motiveringen is de nieuwe Telecommunicatiewet. Stimulering van klassieke 1k2 activiteiten kan een
discussie ten aanzien van “ondoelmatig ethergebruik” voeden. Het is van vitaal en strategisch belang dat de
Amateurdienst een experimenteel karakter blijft uitstralen. Meer van hetzelfde doet afbreuk aan dit aspect.
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BUIZENVERSTERKER MET 2X EL84 .                              
Ondanks de steeds verder oprukkende micro techniek, blijkt er een bijna nostalgische
hang te zijn naar de oude buizen techniek en  het aantal liefhebbers, zeker  bij  de
z.g.n. audio freaks, groeit. Tijd dus om weer eens iets met buizen te gaan bouwen.
Het hier gebruikte concept kan voor allerlei doeleinden worden toegepast.
Wat doorgewinterde zelfbouwers kunnen de EL84 pitten vervangen door de sterkere
EL34 o.i.d., zodat na wat configuratie aanpassingen een midden tot hoge vermogens-
versterker kan worden vervaardigd. geïnteresseerden kunnen hierover met mij contact
opnemen.
Een probleem kan dan wel zijn om aan een goede uitgangstrafo te komen, althans dat
is mijn ervaring geweest, goed zoeken op radiobeurzen, rommelmarkten of misschien
op zolder (h.i.).
Op zich behoeft deze schakeling geen nadere uitleg, het ontwerpje is door mij diverse
keren met de gegeven onderdelen gebouwd.
Een beproefde methode is e.e.a. qua opbouw een aluminium chassis te gebruiken.
Een oude buizenradio die wellicht nog op zolder of in de schuur staat, is een schit-
terende bron voor de benodigde onderdelen, inclusief chassis, trafo, elco´s enz.



HELPDESK 
 VOOR VRAGEN
SCHRIFTELIJK ZENDEXAMEN

 
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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Denk er wel om dat u met "iets" meer spanning werkt dan met 12 volt, dus goed
uitkijken, ook als de steker uit de wandcontactdoos is gehaald, immers de elco´s zijn
een heerlijk vat vol spanningen. Nimmer die elco´s even kortsluiten met de schroeven-
draaier, los van de leuke vonk overslag kunnen de elco´s defect  raken,  daarom neem
een weerstand van  220 k/2 Watt en gebruik die als ontladingsweerstand. 

Jaap - PA 3 GYM (c) 1998

Het voorjaarsexamen voor radiotechniek en voorschriften I en II dat op 7 april wordt
afgenomen te Nieuwegein nadert met rasse schreden.
Velen in de regio bereiden zich hierop voor door middel van de cursus die in onze
regio wordt gegeven of door zelf studie. Vooral  bij  zelf studie blijf je soms met
onopgeloste vraagstukken zitten en dat is jammer.
Jan (PA0SNE) is bereid mensen te helpen die met vragen zitten betreffende de studie
tot radiozendamateur en wel via e-mail. Jan is in het bezit van het C- en N-cursus-
boek, dus kunt u bij vragen eventueel verwijzen naar bijvoorbeeld schema's uit het
boek. 
Het e-mail adres van Jan is: j.van.essen@wxs.nl.

MAART 26 afdelingsbijeenkomst - Algemene Ledenvergadering +
        behandeling VR-voorstellen
APRIL 7 Voorjaarsexamen N en C Nieuwegein

23 afdelingsbijeenkomst - lezing




