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TERUGBLIK 

Onder grote belangstelling vertelde OM Harry Grimbergen,
PAoLQ op onze vorige bijeenkomst het een en ander uit de
grijze oudheid op het gebied van de telecommunicatie. Zelfs
de Griekse en Romeinse geschiedenis kwam er aan te pas. Het
bleek dat men in die oude tijden ook al reeds het systeem van
relais-zenders kende d.m.v. een soort enorme seinpalen die op
een vrij grote afstand konden worden afgelezen en vandaar
weer konden worden verder geseind naar de volgende post.
Later in "onze" Franse tijd was er zelfs een optisch
telegraafnet van Nederland naar Frankrijk. Later kwam 
de elektriciteit in zwang; er zijn zelfs proeven genomen 
om statische elektriciteit te gebruiken om door het afstoten
of aantrekken van kleine balletjes letters te kunnen over-
zenden. Dit is nooit een bruikbaar systeem geworden omdat 
de isolatie van de draden in die dagen niet al te best was.
De bij de lezing vertoonde dia's gaven een fraai beeld van 
de vroeger gebruikte apparaten. Het waren kunststukken van
instrument- en meubelmakerswerk! Aan de reakties aan het 
eind van de avond te oordelen werd de lezing door velen 
erg op prijs gesteld.
Wel moet mij van het hart dat één van onze leden gezegd
schijnt te hebben dat hij het een waardeloze lezing vond 
en dat men hem voorlopig niet meer op de avonden zou zien.
Dit is uiteraard zijn goed recht. Toch was het fijner ge-
weest als hij met zijn klachten bij het bestuur was ge-
komen. Misschien kan deze OM eens iets organiseren op de
verenigingsavond??
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Na afloop van de verenigingsavond stortten vele leden zich 
in het JOTA-gebeuren. Hoe het bij de Cay Noyagroep en de
Karel Doormangroep is toegegaan was bij de afsluiting van 
dit blad nog niets bekend. Bij de Soekwagroep, onder de call
PAoSEC/J was het weer een vrolijk boel. Voor het grootste
gedeelte tenminste. Door een wat ongelukkige manipulatie 
in de "radio-cockpit" van OM Jan Tuithof, NL 4405 ging
plotseling een gedeelte van het licht in de zaal uit en 
bleek zijn telexconverter naar de eeuwige jachtvelden te 
zijn vertrokken. Hopelijk is e.e.a.. momenteel weer hersteld.
Het probleem was wel dat er nu niet met RTTY gezonden kon
worden, maar met fone ging het op de 80 meterband ook uit-
stekend. Verder waren er nog een HF station en twee 2 meter
stations aanwezig. Er zijn toch weer heel wat QSO's gemaakt
met scoutingstations over de gehele wereld. Een leuk verhaal
was nog een QSO met een Belgisch JOTA station, dat mede-
deelde dat men de gewerkte stations zelf direkt QSL kaarten
ging brengen. Op onze vraag of ze hun QSL kaart ook niet naar
Amersfoort konden komen brengen werd spontaan gereageerd en
inderdaad om ca. 17.00 uur kwam er een auto met Belgen aan
bij de Schakel. Misschien een leuk idee voor volgend jaar?

                                               Hans, PAoHML.

=============================================================
=  KOMENDE BIJENKOMST OP VRIJDAGAVOND 17 NOVEMBER in de     =
=  recreatiezaal van gebouw de Eemgaarde aan de Dorrestein- =
=  seweg in Amersfoort. Aanvang 20.00 uur.                  =
=  Voor deze bijeenkomst hebben wij onze Vice-voorzitter    =
=  van de VERON, OM Klaas Robers, PAoKLS bereid gevonden    =
=  om een lezing te komen houden over Slow-scan televisie.  =
=  Dit is een systeem van beeldoverdracht waarvoor slechts  =
=  een geringe bandbreedte nodig is, waardoor het signaal   =
=  door een gewone amateur zender kan worden uitgezonden.   =
=  Door de langzame aftasting van het beeld kunnen geen     =
=  bewegende beelden worden overgebracht, aangezien het     =
=  het oversturen van één beeld reeds enkele seconden duurt =
=  Klaas zal ook wat demonstreren.                          =
=============================================================
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VERSLAG VOSSEJACHT VAN ZATERDAG 28 OKTOBER.

Bij de start waren 10 deelnemers, met aanhang, aanwezig.
PDoDDR was ook deze keer weer op de fiets. De pech achter-
volgt hem wel! Tijdens het peilen had Godfried zijn antenne
zo vaak moeten draaien, dat het draaimechaniek defect raakte.
De groep van PE1CKW moest tot 2 maal toe de antenne solderen,
en PE1AGW met zijn helpers waren, na een speurtocht naar de
vos, hun auto kwijt. PDoEDU zag het niet meer zitten en moest
de envelop open maken.
PAoETE en ondergetekende zaten een tijdje zonder kleren,
doordat er een doordringende stank van varkens aan zat! De
vos bevond zich boven de varkensstal van de heer Joh.v.d.Bor,
Scheidingsweg 11 in Hooglanderveen.
De prijsuitreiking vond plaats in het café Houteveen. De
prijzen die beschikbaar waren gesteld door R.D.S. Electronics
werden aan de volgende personen overhandigd:
PDODNC  62 strafpunten     PAoUYL 136 strafpunten
PDoEDG  94     ,,          PE1AGW 138     ,,
PDoFCF  96     ,,          PDoDDR 174     ,,
PDoFFG 126     ,,          PE1CKW 348     ,,
PDoDLO 128     ,,

                                      Rob, PAoKEL.

Op zaterdag 18 november zal er weer een vossejacht worden
gehouden. Start om 20.00 uur. Inschrijven en start bij het
Belgisch monument aan de Belgenlaan in Amersfoort. De
Belgenlaan is een zijweg van de Utrechtseweg, vlak bij 
de Stichtse Rotonde. Er kan gejaagd worden met de auto,
bromfiets, fiets of lopend. De ontvanger kan AM of FM zijn.
Frequentie 145,400 MHz. De vos is Dolf PE1AAP/A. Aan de start
is Rob, PAoKEL.
Het jachtterrein ligt in het gebied zoals aangegeven op de
kaart van Amersfoort, uitgegeven door de V.V.V.

                                      Rob, PAoKEL.
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BINNENGEKOMEN MEDEDELINGEN:

Van afdeling 't Gooi werd een nieuwe opgave van komende
activiteiten ontvangen:
13 okt. Lezing door PAoWOW over frequentiesynthesizers
27 okt. Lezing door PAoQTV over het Nederlandse straal-
        verbindingsnet.
10 nov. Openbare verkoping. Afslagers PAoTMU en PAoRVL 
24 nov. Lezing van Lex Koekkoek over microprocessoren. 
 8 dec. Zelfbouwwedstrijd.
Alle bijeenkomsten in Studio Santbergen bij het station.

ADRESSERING ELECTRON

WILT U CONTROLEREN OF DE GEGEVENS WELKE ZIJN AFGEDRUKT OP 
DE ENVELOPPE WAARIN U ELECTRON ONTVANGT CORRECT ZIJN??
Zie bladzijde 692 in Electron. Dit is een belangrijke zaak 
en Uw aller medewerking is zeer dringend gewenst om tot een
volledige en foutloze ledenadministratie te komen. U zult
overigens de laatste maanden in dit blad de nieuwe afdelings-
leden gemist hebben, maar ik krijg van het CB de laatste 
tijd ook geen opgave meer en moet het ook maar zien in de
ballotagelijst in Electron.

ANTENNEPLAATSINGSPROBLEMEN 

Eén van onze nieuwe leden OM Brandsma, NL 6260 kreeg op 
zijn verzoek van zijn huisbaas de Stichting Centrale Woning-
zorg in Amersfoort géén toestemming om een antenne op het dak
te laten plaatsen, aangezien, zo stelt de Stichting, ver-
gunningen alleen worden afgegeven aan houders van een PTT-
zendmachtiging. Momenteel wordt getracht d.m.v. de gegevens
van OM Guido v. d. Berg, PAoGMM de gemeente "juridisch" tot
andere gedachten te brengen (Electron pagina 690). We houden
U van de ontwikkelingen op de hoogte, aangezien dit voor veel
Amersfoortse luisteramateurs van belang is. Het is wellicht
verstandig dat niet iedereen nu ontheffingen gaat aanvragen,
maar eerst deze zaak even afwacht! Is die rond, dan is het
voor anderen waarschijnlijk een klein kunstje om de ver-
gunning te krijgen.

                                          Hans, PAoHML

- 4 -






