


3e JAARGANG   NUMMER 9   NOVEMBER 1979

OPLAGE 325 STUKS   VERSCHIJNT 10 X PER JAAR

   Redaktie:
   Hans Moorhoff, PAoHML, Lindenlaan 4, 3831 XP Leusden.
   Telefoon 033-41790 en
   Jan van Essen, PAoSNE, Van Marnixlaan 80, Amersfoort.
   Druk: Herman Schepers, PAoBAB,
   van Konijnenburglaan 44, Scherpenzeel.

=======================================================

NIEUWE REDAKTEUR

Tot grote opluchting heeft zich een opvolger beschikbaar
gesteld voor de verzorging van dit blad in het komend jaar.
Op de afgelopen afdelingsbijeenkomst deelde OM Jan van Essen,
PAoSNE mee, dat hij het wel wilde gaan doen. Misschien was 
het gesprek tussen Jan en ons "buitenlandse lid" Pim Seckel,
PAoSEC daar ook wel debet aan! Hoe het ook zij, ik ben Jan
reuze dankbaar dat hij deze taak op zich wil nemen, temeer
omdat Jan ook al elke donderdagavond les staat te geven op
onze zendcursus! De juiste datum van overdracht moet nog
worden vastgesteld. We houden U op de hoogte.
Heeft trouwens iemand een leuk idee voor de omslagen voor het
komend jaar, of wellicht een betere naam voor dit blad? We
zien er met belangstelling naar uit!

ADVERTENTIES

Ook voor het komende jaar zoeken wij naar adverteerders in
ons blad, zowel voor de omslag als voor de binnenpagina's. 
De prijzen zijn f 25,— per pagina per nummer. Voor een heel
jaar (10 nummers) bij vooruitbetaling krijgt men 10% korting,
dus f 225,–. Voor een halve pagina zijn de prijzen resp. 
f 15,— en f 135,–.
De adverteerders moeten de advertenties " drukklaar" aan-
bieden. Wie weet geschikte adverteerders (die ook inderdaad
willen adverteren) Gaarne opgeven aan de redaktie!
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TERUGBLIK

Op onze vorige bijeenkomst was het, ondanks (dankzij??) 
dat er geen spreker was gevonden gezellig druk. Vele leden
zaten geanimeerd met elkaar te praten. Aanvankelijk had Uw
redakteur er een hard hoofd in, gezien de ervaringen een 
jaar geleden. Overigens heeft zich naar aanleiding van de
"sprekerloze" avond OM Bob Manheim, PAoBT medegedeeld dat 
hij wel eens wat wil komen vertellen over radiografisch- 
of anderszins bediende deuren. We komen hier graag t.z.t. 
op terug, Bob! 
Verder had een van de leden (sorry ik ben de naam kwijt) wat
overtollige materialen voor de verkoop meegenomen ten bate
van de afdelingskas. De handel bracht f 26,-- op. Dit was
mooi meegenomen. Aangezien de penningmeester niet aanwezig
was kon het bedrag mooi worden gebruikt voor het betalen van
de zaalhuur; we hielden nog 4 kwartjes over. Goeie transaktie
nietwaar?

OP 2 METER

Op zaterdag 17 november wordt er weer een vossejacht ge-
houden. Start om 20.00 uur bij het Belgisch Monument aan 
de Belgenlaan bij de Stichtse Rotonde / Utrechtseweg. 
De vos is Herman, PDoHFS.
Aan deze jacht gaat een bakenpeiling vooraf. De kaarten voor
deze peiling worden bij de start uitgegeven.

                                               Rob, PAoKEL.

Wegens vakantie van onze vaste drukker OM Arthur Dekkers is
ditmaal ons lijfblad gedrukt bij Herman Schepers, waarvoor
dank!
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=============================================================
=  KOMENDE AFDELINGSBIJEENKOMST:                            =
=  VRIJDAGAVOND 16 NOVEMBER                                 =
=  Zoals altijd in de Eemgaarde, Dorresteinseweg in         =
=  Amersfoort.                                              =
=  Sprekers op deze avond zullen zijn OM Juul Geleick,      =
=  PEoGJG en OM Frans de Feber, PA2RNI. Beide heren zullen  =
=  u informeren aan de hand van film(s) en dia’s over hun   =
=  belevenissen op de voormalige zendschepen van resp.      =
=  Radio Noordzee en Radio VERONICA. Deze avond mag         =
=  U niet missen, het wordt nooit meer vertoond!            =
=============================================================

VERKOOPBUREAU

U wordt nogmaals dringend verzocht onze beheerder van
het depot Amersfoort, OM Jan Tuithof voor verkoopbureauzaken
uitsluitend op dinsdag- en donderdagavonden te bellen tussen
20.00 en 21.30 uur. Jan en zijn XYL Wil hebben het er al druk
genoeg mee, zonder de hele week naar de telefoon te rennen.
Mogen we rekenen op Uw medewerking? Bij voorbaat dank! 
Als U iets wilt bestellen kunt U het ook schriftelijk doen.

OFFSETMACHINE

Via onze vaste drukker OM Arthur Dekkers is de afdeling in
het bezit  gekomen van een eigen offset-drukmachine, compleet
met inrichting voor het vervaardigen van offsetplaten.
Iemand in Voorthuizen had zo'n ding overcompleet, en we
konden hem gratis krijgen. Het gevaarte is inmiddels door
Arthur met enige hulpen naar Jan van Essen getransporteerd,
en het ding moet nu aan het draaien gebracht worden, 
h.i. Gelukkig hebben we experts in de afdeling om bij 
het "opstarten" te adviseren of te helpen. Het is weer 
een enorme verbetering voor de afdeling, ons krantje zal 
er op worden gedrukt, de benodigde papieren voor de
zendcursus etc. (wellicht ook QSL kaarten, Jan ???)

Tevens bleek bij dit machinepark ook nog een stencilmachine
te behoren, zodat we nu alle kanten op kunnen (hopelijk wel
de goeie!).

- 3 -



DE JOTA BIJ PA 52 RNI

De afgelopen JOTA op 19-21 oktober bij de ROWAN afdeling van
de Soekwa groep was een groot succes. Zoals in het vorig num-
mer was vermeld was de lokatie ditmaal op het voetbalveld van
Jeugdherberg de Grasheuvel aan de Genestetlaan in Amersfoort.
Het was een mooi hooggelegen lokatie, met veel ruimte voor 
de antennetoestanden. Er was een "D” station ingericht in 
de caravan van Herman Brandsen, en een "C" station in een
caravan van Jan Tuithof. Verder was er in een vouwcaravan 
een "A" station opgesteld. Als antennemasten dienden de
vertrouwde rood/witte getuide masten van Jan Tuithof voor 
het A en het C station. Voor "A" was weer een drie element
beam in gebruik, en voor "C" een 5 element quad.
Voor het "D" station was een door OM Joman beschikbaar-
gestelde hydraulische mast. Bij het opzetten dreigde de 
mast (een meetmast echter te bezwijken onder de last van 
de JAGY + rotor, zodat de zaak maar gauw weer naar beneden
werd gehaald.
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Gelukkig had Frans de Feber, PA2RNI, onze stationmanager nog
een vakwerkmast thuis liggen, die even met een veewagen werd
opgehaald. Voor de hydraulische mast werd evenwel een goede
functie gevonden. De vlag werd er aan bevestigd. Heeft u wel
eens een vlag zien oppompen? Voor de stroomvoorziening waren
we aangewezen op een naast het veld gelegen dependance van 
de jeugdherberg, die niet werd gebruikt in dat weekend. Elk
zendstation kreeg een eigen voeding vanaf het gebouw, zodat
we (minder) last hadden van netspanningsschommelingen t.g.v.
de uitzendingen van het "A" station. De groepenkast in het
gebouw was een puinhoop, allemaal van dat fijne rubberdraad
van voor de oorlog. Er bleek echter ook een groep te zijn,
waar niets meer aan hing, en die hebben we maar tot VERON
aansluiting gemaakt. Ook was er nergens "aarde", er waren 
wel stopcontacten met randaarde, maar daar zat dan geen
aarddraad aan, zodat we maar met wat knutselwerk een aarde
hebben ge maakt aan de waterleiding. Het veiligheidsaspect 
is bij dit soort happeningen vaak een moeilijk punt.
Er zijn natuurlijk weer vele contacten gelegd met andere 
JOTA stations, daar was het allemaal om begonnen. Wel hadden
de 2 meter stations last van elkaar, althans het C van het
D-station. Er werden plannen gemaakt om selectieve filters 
te gaan maken voor het komend jaar, die dan het FM- van het
SSB-gedeelte moet scheiden. Een "vondst" was dit jaar dat op
bepaalde tijden de hele zaak plat ging en men allemaal tege-
lijk ging eten, wat de gezelligheid zeer ten goed kwam. Een
aparte vermelding verdient de keukenploeg o.l.v. Wil Tuithof.
Zij hebben weer enorm veel werk verzet, ga er maar even 
aan staan, even 25 man in de kost en even zo vele uitsmijters
vervaardigen! Een ander hoogtepunt was beslist de barbecue 
op zaterdagavond, die om middernacht begon. Het had eigenlijk
eerder moeten beginnen, maar het houtskool bleek nat. Een
soldeerbrander bracht uitkomst om de zaak alsnog in de brand
te krijgen. Al met al was het een zeer geslaagd weekend en
beslist het gezelligste tot nu toe!

                                   Hans Moorhoff, PAoHML.

=============================================================
=     SLUITINGSDATUM DECEMBERNUMMER IS 7 DECEMBER !!!       =
=============================================================
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Van de Cay Noya groep werd het onderstaand verslag ontvangen
over het station PA50SNE/J

JAMBOREE ON THE AIR

De 22e JOTA was bij de Cay Noya groep uit Amersfoort een
succes. De deelname door leiding, Stam en Rowans werd ge-
organiseerd door de Nairanastam die weken lang had gewerkt 
om alles op tijd klaar te krijgen. Er moesten antennes
ontworpen, gebouwd en geleend worden, amateurs moesten 
worden benaderd, schema's gemaakt, enz. Een op het laatste
ogenblik weigerende rotor zorgde er helaas voor dat we het
een tijdje zonder moesten doen.
Zaterdagochtend om 00.02 uur begon het. Al gauw werden con-
tacten gelegd met het buitenland. Natuurlijk ook met het
binnenland, maar het buitenland is veel spannender.
Er was een Belgische padvinder die op hol geslagen was. Alles
wat hij zei spelde hij daarna. Hardstikke "mike alfa
foxtrot". We werden op den duur een beetje melig zodat 
we constant zaten te geinen, wat reakties opleverde als: 
"I hear you've got a lot of fun over there."
Ook het feit dat we afstapten van de gewoonte om alleen een
ingestudeerd verhaaltje af te raffelen leverde leuke reak-
ties op. Aan het eind (zondag 16.00 uur) hadden we een flinke
berg QSL kaarten.
We hebben ook nog een linear opgeblazen en bij het opruimen
(in padvindersterminologie: bij het afbreken) brak er 
een antenne: een 14 elements griezel dat oorspronkelijk 
16 elementen had.
Ondanks dat hebben we toch veel pret gehad. Wij bedanken ook
nog hartelijk de amateurs die hebben geholpen. Hopelijk tot
volgend jaar!

         Namens de Nairanastam, Joost Vinke,
                                Hamersveldseweg 27, Leusden.

ZENDCURSUS

Op donderdagavond 8 november is de zendcursus

afgesloten met een bespreking van de opgaven van 

de zendexamens van 7 november.
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We starten binnenkort weer met een nieuwe cursus

die, hoewel hij in principe opleidt voor het C-nivo

ook nuttig kan zijn voor diegenen die een D-machtiging

in de wacht willen slepen.

Wat betreft de financiële kanten: er wordt van 

de cursisten verwacht dat zij een cursusboek aan-

schaffen, een inschrijfgeld van f25,- betalen en 

tevens per avond f1,- voor koffie en zaalhuur.

De cursus wordt gegeven op donderdagavond, aanvang 

19u30, in het van Randwijckhuis, Diamantweg 22 te

Amersfoort.

De eerste avond van de nieuwe cursus is donderdag-

avond 6 december, op deze avond kunt U zich voor 

de cursus in laten schrijven bij cursuscoördinator

Jules Kannemans, PEoJKA.

                                Jan v Essen PAoSNE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+  V E R O N  S E R V I C E B U R E A U                     +
+                                                           +
+  DEPOT AFDELING AMERSFOORT.                               +
+                                                           +
+  Voor al Uw boeken, kaarten, bouwpakketten en             +
+  ander speciaal amateur kleingrut. Prijzen volgens        +
+  laatste prijslijst in Electron.                          +
+  Artikelen verkrijgbaar op de maandelijkse afdelings-     +
+  bijeenkomsten en bij de beheerder van het depot:         +
+  Jan Tuithof, Woestijgerweg 186, Amersfoort               +
+  Telefoon 033-11201. UITSLUITEND op dinsdag-              +
+  en donderdagavond tussen 20.00 en 21.30 uur.             +
+  Levertijd van niet voorradige artikelen circa            +
+  twee weken. Aflevering uitsluitend tegen contante        +
+  betaling (of gegarandeerde betaalkaarten).               +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- 7 -



===========
H A M  A D S
===========
(niet-commerciële advertenties,
gratis, alleen voor leden )

Te koop: Heathkit HW 101 transceiver, 80 - 10 meter met
bijbehorende voeding HP 23 B en documentatie. Prijs f 1000,-
Henk Jansen, PAoVHJ, Harremaatweg 5, Voorthuizen. 
Telefoon 03429 — 1892

- 0 -

Te koop aangeboden: 80 meter DC ontvanger. Prijs f 75,—
Bug (half-automatische seinsleitel) Prijs f 40,—
Voeding 1½  Ampère 13 Volt, prijs f 50,-
Accu-keyer (volautomatische seinsleutel met auto-space), met
netvoeding, zonder paddle. Prijs f 100,-
P.J. Piek, PAoETE, Gaweinplaats 42, Amersfoort.
Telefoon 033 - 724752

- 0 -

Te koop aangeboden wegens vertrek naar buitenland per 1/12.
Tijdschriften volgens onderstaande lijst, tegen elk aanneme-
lijk bod, liefst alles in één koop. De meeste jaargangen zijn
compleet:
Electron, jaargangen 1964 t.m. 1967 
Bandopname, jaargangen 1965 t.m. 1969 
Radio Bulletin, jaargangen 1969 t.m. 1978
Stereo Test, nummers 1 t.m. 57 
Elektuur, nummers 115 t.m. 138 
Luisterjaargangen 1971 t.m. 1978 
Funkschau jaargang 1970
Radio Elektronica, jaargangen 1963 t.m. 1974.
Te bevragen bij F.A. Schwiep, Hildebrandlaan 27, 
3768 GV Soest, telefoon 02155 - 13118.
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