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BESTUUR:
voorzitter:         Heijmen Ceelen     PA3AGI    033-2459082
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      giro: 3888404 tnv: VERON-A 03-Amersfoort,     Hoogland
activiteiten:       Jan Spierenburg    PD0AUQ    033-4728970
activiteiten:       Hans Verberne      PA3GDQ    033-4552293
red. 't Geruis:     Frank v.Hamersveld PA3DTX
PR:                 Willem Polhout     NL 10330  033-4654526
CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie: Hans Verberne      PA3GDQ    033-4552293
QSL-manager:        Peter Butselaar    NL 5557 
                    Postbus 910        3800 AX    Amersfoort
zendcursus D en C:  Jan van Essen      PA0SNE    033-4804555
morsecursus:        Koos/Hilde Sportel PA3BJV/EKW033-4551992
service-bureau:     Hilde Sportel      PA3EKW
immunisatie-funct.: Koos Sportel       PA3BJV 
Ronde v.Amersfoort: Evert Beitler      PA3AYQ    033-4942239
NL-vertegenw.:      Johan Heus         NL 9723   033-4611997
computers:          Antoon Oostveen    PA3FWR    033-4801633
PACC-coördinator:   Koos Sportel       PA3BJV      
vaa PI4AMF/NL8600:  Hans Verberne      PA3GDQ    033-4552293
materiaalbeheerder: Cor v. d. Wetering PA3COM    033-4613537



2

KOPIJ VOOR 't GERUIS                                       
Uiterlijk 1 december  kan kopij worden  ingeleverd voor het
december -nummer. Aanbieders van artikelen en schema's
worden  uitdrukkelijk gewezen op de bepalingen van de
auteurswet. Overname  van  artikelen  is alleen  toe-
gestaan met  bronvermelding. Artikelen  met (C) moet men
toestemming vragen aan de auteur of uitgever. 

"RONDE VAN AMERSFOORT"                                    
Voor actuele informatie m.b.t afdelingsactiviteiten is  er
elke zondagavond  de "Amersfoortse Ronde". Om 20.10 uur is
er soms  op 145.450 MHz een RTTY- of  morse-bulletin en om
plm. 20.30 uur  lokale tijd start de "Ronde"  op  de  fre-
quentie  145.7875 MHz  (uitwijkfrequentie  145.450 MHz) in
phone. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?

uitg.: VERON - A03 - Amersfoort;  19e jaargang
nr. 9; november 1995;  verschijnt 10x per jaar

redactie: Frank van Hamersveld                  - PA3DTX
Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort
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VERENIGINGSAVOND
 

NOVEMBER - computeravond + zelfbouwoverzichtstentoonstelling
Vrijdag 24 november organiseren wij weer een computeravond met
als onderwerp: "De radio-amateur en zijn computer."
Deze avond wordt gecombineerd met een zelfbouwtentoonstelling.
Wij hopen hier een zo'n groot mogelijk scala van het computer-
gebruik in de shack te kunnen tonen en iedereen in de gelegen-
heid te stellen zijn of haar zelfbouw spullen tentoon te stel-
len. Ook deze keer stellen wij voor de zelfbouw weer een paar
prijsjes beschikbaar. Wilt u hieraan meewerken dan kunt u zich
bij Hans Verberne (PA3GDQ) opgeven (tel.: 033-4552293 tussen
19.00-20.00 uur).
Het adres is: Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22,
Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Weet  u de weg niet, dan kunt u via 145.7875 MHz (PI3AMF)
worden binnen gepraat. We hebben wel een verzoek: parkeer uw
auto aan de straat en houdt de ingang van het bejaardenhuis
vrij met het oog op noodgevallen.

DECEMBER - kerst
De  laatste  verenigingsavond  van  dit  jaar  is  op  vrijdag
15 december en zal in het teken van het Kerstgebeuren staan.
Gezien het karakter van deze verenigingsavond nodigen wij u uit
om ook uw echtgeno(o)t(e) of vriend(in) mee te nemen.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND - 27 oktober
Kees (PA3ARV) opende de avond met een ieder welkom te heten en
speciaal onze gast de heer Mees van Dijk van het ballonteam
Wessel. Met dit team werkt PA6BNV al een tijdje samen. 
Hij blikte even  terug op de Dag voor de Amateur. Hij meldde
dat de Nokia ATF2, die door velen op de VAM-avonden worden
omgebouwd, daar ter controle aan de HDTP is aangeboden. Het
blijkt dat deze ruimschoots voldoet aan de keuringseisen. Op
hoog vermogen was de onderdrukking 68 dB. 
Het jubileumboek en de jubileumvideotape die op de DvA het
licht zagen zijn zeer de moeite waard en zijn bij Hilde
(PA3EKW) te bestellen.
Ook kon hij melden dat de antenne-aanhanger "Lange Jan",
helemaal klaar is en met succes is gebruikt tijdens de JOTA.
Tijdens evenementen en andere afdelingsactiviteiten worden er
veel video opnamen gemaakt. Nu zoeken wij iemand die video-
beelden kan omzetten in PCX/GIF/enz.-formaat voor PR-doel-
einden. Hierna kon de videorecorder worden gestart. 
Als eerste werd de VERON-jubileumtape getoond. Deze zeer goede
PR-band bevatte een zeer hoog gehalte A03 en kan zeker als een
promotie van onze afdeling worden gezien.
Koos (PA3BJV) toonde het ballongebeuren van PA6BNV en de
excursie naar Weinheim.
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NIEUWE LEDEN

HUISHOUDELIJKE VERGADERINGEN

VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - telefoon 033-4551992

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersin gel 367, Amersfoort
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Ronald (PE1LID) liet beelden zien van de PACC en de zelfbouw-
avond van vorig jaar.
Fred (PA3GSJ) had enige vakantieopname meegenomen en we kregen
een paar opnames te zien van de radiokamer van een groot
vrachtschip.
Koos (PA3BJV) liet tot slot van deze gezellige videoavond
beelden zien van het 50-jarig jubileum van onze afdeling.
Al met al weer een zeer geslaagde avond.
 

oktober
  H.W.de Jager (PD0PEK), Ermelo
  J.J. Geleijns, Harderwijk

Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op onze
afdelingsbijeenkomst of andere activiteiten.

Het was tot nu toe gebruikelijk twee  Huishoudelijke
vergaderingen per jaar te houden, in januari de jaarlijkse
Ledenvergadering en in maart een vergadering om eventuele
Voorstellen voor de Verenigingsraad te bespreken.
Dit gaat veranderen. Wij willen m.i.v. 1996 deze twee
vergaderingen combineren en er één in maart voor in de plaats
stellen.
Het blijft echter noodzakelijk eventuele voorstellen voor de
Verenigingsraad voor 31 december 1995 schriftelijk bij het
afdelingsbestuur in te dienen. Indien nodig kunnen deze dan
(kort) op de januari vergadering besproken worden. Dus:
januari 1996 - gewone bijeenkomst, gepland is een verkoping
  maart 1996 - jaarlijkse Ledenvergadering + behandeling VR-
               voorstellen

Kees - PA 3 ARV, afdelingssecretaris



REGIONALE BIJEENKOMST 
  

JOTA 1995 IN DE AFDELING AMERSFOORT
 

Op maandag 27 november gaan enkele afgevaardigden van onze
afdeling naar de Regionale Bijeenkomst in Amersfoort.
Het  doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van
informatie tussen afdelingen en Hoofdbestuur in beide
richtingen en tussen de afdelingen onderling.
Heeft u nog iets wat zij daar naar voren kunnen brengen, meldt
dit dan (liefst schriftelijk) aan uw afdelingssecretaris.

In het  weekend van 21 en 22 oktober was het weer zover: in
heel de wereld werd voor de 38e keer de Jamboree On The Air
oftewel de JOTA georganiseerd. In Amersfoort en omgeving deed
een  behoorlijk  aantal stations mee; schrijver dezes (PE1PBU)
heeft de stations aangeschreven met de vraag om een rapportje
toe te sturen, om daarmee een algemeen verslag  te maken van
dit evenement in de afdeling. Doordat de deadline van het
Geruis kort na de JOTA lag, heb ik pas van een station een
verslagje  binnen; als ik de rest binnen heb volgt deel twee
van dit verhaal.

In afdeling 03 deden voor zover ik kon nagaan 8 stations mee
aan de JOTA. Hieronder een tabelletje met de roep- en
groepsnamen:
PA3RBA/J Willaergroep, Scherpenzeel
PA3RTB/J Scouting Soekwa, Amersfoort
PA3AZX/J Karel Doormangroep, Amersfoort
PA3CUZ/J * Scouting Maarn-Maarsbergen, Maarn
PA3DVB/J Kon-Tikigroep, Putten
PA3EXK/J St. Ansfridusgroep, Amersfoort
PA3FXW/J Scouting Impeesa, Amersfoort
PE1PBU/J * Scouting Roncalli, Nijkerk.
Mocht  ik een station niet hebben genoemd, neem dan even con-
tact met mij op, dan zal ik in deel 2 (of 3, als er genoeg
materiaal is) alsnog aandacht daaraan besteden. Van de sta-
tions met een * is het verslag in dit artikel te lezen.

PA3CUZ/J, SCOUTING MAARN-MAARSBERGEN, MAARN
Vrijdag werd om  20.00 uur begonnen met de opbouw. Alle mate-
riaal was toen al aanwezig om te werken op HF, 2 m en 70 cm. 
Verder werd door amateurs onder de eigen calls gewerkt op 6 m
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en 23 cm ATV (PE1OTB) en werd packetradio gedemonstreerd door
PA3DZG. Na wat vertraging stond om 01.15 uur dan toch het hele
gebeuren overeind met de antennes op ± 12 meter hoogte. Alles
werkte en om 02.00 begon men aan een welverdiende nachtrust.
Om 10.00 uur op de zaterdagochtend kwam het hele activiteiten-
circus op gang. De favoriete frequentie blijkt toch 2 meter te
zijn, hoewel ook op HF genoeg werd gewerkt. De ATV-verbinding
met Driebergen ging helaas niet door; wat er nou precies niet
wilde, was een raadsel, maar volgend jaar misschien beter.
Verdere activiteiten waren onder meer: spellen, tekeningen
uitprinten met een telexmachine, communiceren met twee
Commodore 64 computers en een kampvuur.
's Zondags werden nog wat verbindingen gemaakt waar een deel
van de verkenners aan meedeed. Een ander deel was bezig met
morseseinen en de rest krijgt  een demonstratie Internet. Om
het  uur werd gewisseld, zodat ieder aan alle activiteiten kon
meedoen. Na het eten werden de  antennes voor 2, 70 en 23 al-
vast neergehaald. Om 15.00 werd gezamenlijk naar de sluiting op
80 meter  geluisterd en daarna gaan  de  scouts moe  maar vol-
daan naar huis. Om negen uur was alles opgeruimd en keerde
iedereen huiswaarts; men kon terugkijken op een leuke JOTA met
niet zo veel verbindingen maar met een duidelijk beeld van het
zendamateurisme.

PE1PBU/J, SCOUTING RONCALLI, NIJKERK
Vorig jaar heeft men meegedaan met de Kiliaen van Rensselaer-
groep I, die sinds enkele jaren een clubhuis naast dat van de
Roncalligroep bewonen. De KvR I deed al langer mee met de JOTA
onder de bezielende leiding van PA3AGI als verantwoordelijk
amateur; ikzelf ben op die manier in de zendhobby  gerold. Dit
jaar werd besloten om zelf een station op te zetten op Strand
Nieuw Hulckesteijn bij Nijkerk. Een en ander werd volledig als
veldstation ingericht; tent, AN-GRC9 mast(je), generator, zen-
ders en voila: een zendstation. Nog wat noodzakelijkheden als
water, een gasstel, benzine om de generator op gang te houden
en koffie om de zendamateurs op gang te houden en gaan met die
banaan. Om 20.00 uur werd begonnen met de opbouw en om 23.00
stond alles. Alleen de generator gaf problemen in plaats van
spanning; de reserve-accu van 60 Ah kwam dus goed van pas. Na
het beluisteren van de openingsuitzending van PA6RSN/J in
Apeldoorn en wat verbindingen werd besloten om de zaak uit te
zetten en te gaan slapen.
De volgende ochtend om 09.30 stonden de operators weer te ril-
len naast de slaapzak. Om 10.00 arriveerden de eerste scouts
(omdat het voor de groep de eerste keer was, is er geen groot
evenement van gemaakt) en kon de JOTA echt van start. De
enthousiaste reacties van de scouts maken het een en ander
zeker voor herhaling vatbaar. Het luisterstation, waarvoor op
korte termijn nog een aantal mensen bereid voor was gevonden,
trok ook veel belangstelling; afgezien van Radio Nederland
Wereldomroep, die rechtstreeks in de  set instraalde, werden
nog voldoende stations ontvangen  om de  zaak meer dan interes-
sant te maken.
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PA6AMF, EEN SPECIAL EVENT 
STATION VANWEGE 50 JAAR 
VERON-A03-AMERSFOORT

Ook 's zondags  was het station nog QRV voor scouts die de
smaak echt te pakken hadden en om 14.00 uur werd begonnen met
de afbraak. Er kwam zelfs nog een HDTP-er langs om te contro-
leren, maar die was  te laat: de helft was al ingepakt. Even-
goed werd nog een klein babbeltje gemaakt en na het opruimen
kon moe maar voldaan worden teruggekeken op een geslaagd week-
end.

Tot zover deel 1, met dank aan Madeleine (PA3CUZ) voor het
verslag. Als er  andere verslagen binnen zijn kunt u volgende
maand deel 2 lezen.

Gerald - PE 1 PBU

Zaterdag 28 oktober was PA6AMF actief vanuit Nijkerk  om het
50-jarig bestaan van VERON-A03-Amersfoort extra luister bij te
zetten. Dankzij de medewerking van een groot aantal amateurs
kon een station op HF, 2 meter en 70 centimeter opgezet worden
bij Heijmen (PA3AGI), die hiervoor zijn garagekamers en zijn
antennepark ter beschikking  stelde. Alleen de sloper voor 40
en 80 functioneerde niet helemaal naar wens, zodat er een
dipool werd opgehangen met  behulp  van  de antenne-aanhanger
van de afdeling. Om 9.00 uur was het station QRV, al was goed
te merken dat we als vroege  vogels  een  uitzondering waren:
op  2 meter zijn tot  11 uur  maar liefst 5 QSO's gemaakt,
waarvan 1 met ondergetekende via de porto op 2 meter van de
buitendeur van de shack...

DE KORTEGOLFBANDEN
Hiervoor was beschikbaar een FT-901 en een TS-120S, met een
beam voor 10-15-20 en een dipool en sloper voor 40-80 meter. In
totaal werden 117 QSO's gemaakt, waarbij de reden voor het
speciale station helaas nauwelijks uit de verf kwam: op de
bewuste zaterdag liep de CQ-WW SSB contest en er waren dan ook
alleen maar contest-QSO's te horen en te maken. Toch had dit
ook zijn positieve kanten: Tijmen (PA3GRM) kreeg te horen dat
hij tijdens de PACC een basisplaats krijgt bij PI4AMF...

2 METER/70 CENTIMETER
Voor 2 werd gebruik gemaakt van een FT-290R met PA 100 watt,
gekoppeld aan een 16-elements Tonna voor horizontale polari-
satie en een Comet dualbandantenne voor verticale polarisatie.
Voor 70 was er een TM-851 aanwezig met 20 watt output in
dezelfde Comet dualband-spriet. Met dit hele spul werden 110
QSO's gemaakt (92 op 2 meter en 18 op 70 cm), die aanmerkelijk
langer  duurden  dan  de HF-QSO's. Er was uitgebreid de ruimte
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AWARD-NIEUWS
  

voor een babbeltje over de redenen voor het station, het weer
of andere min of meer interessante onderwerpen. Vooral vanwege
de eindtrap (beter bekend onder de naam "zelfgemaakte con-
dities") kon op twee zelfs nog met België gewerkt worden. 

AL MET AL...
...was het een geslaagde dag met zeker op VHF/UHF leuke QSO's
en veel gezelligheid in de shack. Vooral de catering, verzorgd
door Hilde (PA3EKW), vond gretig aftrek.  Zeker een evenement
om te herhalen, maar dan wel even rekening houden met con-
testen; die maken dat er niet veel animo is voor andere ver-
bindingen. Verder hartelijk dank aan de operators en andere
medewerkers: Wim (NL10330), Vincent (NL10992), Wim (PD0PIL),
Jan (PD0RDQ), Carel (PE1ARN), Rient (PE1DNX), Jan (PE1JDX),
Eduard (PE1POL), Kees (PA0VDB), Heijmen (PA3AGI) en zijn XYL,
Kees (PA3ARV), Koos (PA3BJV), Naldo (PA3DRN), Hilde (PA3EKW),
Hans (PA3GDQ) en  Tijmen (PA3GRM). Mocht ik iemand vergeten
zijn te noemen, dan daarvoor mijn excuses en de dank van de
vereniging gaat zeker niet minder uit naar die persoon of
personen. Gerald - PE 1 PBU

NAFRAS AWARD
De voorwaarden om in het bezit te komen van het NAFRAS AWARD
zijn onderverdeeld in 6 categorieën.
Op de aanvraag moeten de volgende gegevens vermeld zijn: roep-
naam van het tegenstation, QTH, datum, tijd en het NAFRAS of
donateur-nummer.
De vergoeding van de awards bedraagt ƒ7,50, 10 IRC's of $4,-.
Voor betalingen binnen Europa is een Eurocheque het eenvou-
digst! De aanvraag kan worden verzonden naar de awardmanager:
R. Jepkema (PA3AYF), Rijksstraatweg 23, 8468 BH Haskerdijken.
Tevens kan hier ook informatie betreffende het award worden
verkregen door het zenden van een SASE.

De voorwaarden:
     Categorie A     Categorie B     Categorie C
     CW/all-band     V/UHF all-mode  HF all-mode
     PA: 5 leden     PA: 10 leden    PA: 10 leden
     EU: 5 leden     EU:  7 leden    EU:  7 leden
     DX: 3 leden     DX:  5 leden    DX:  5 leden

     Categorie D     Categorie E     Categorie F
     All-mode/band   PR all-band     50 MHz all-mode
     PA:10 leden     PA:  7 leden    PA:  5 leden
     EU: 7 leden     EU:  5 leden    EU:  3 leden
     DX: 5 leden     DX:  3 leden    DX:  3 leden
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AGENDA
  

 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 aangevraagd bij onze uitleencoördinator Willem Pol-
 hout  (NL10330),  Anemoonstraat  25, Amersfoort (tel. 033-
 4654526). Uiteraard kan dit niet ten tijde van  afdelings-
 activiteiten. Er wordt een borgsom gevraagd. 

 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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Er kan op het award  een aanmerking worden gemaakt in welke
mode of band het award is behaald. Verbindingen die gemaakt
zijn via omzetters, satellieten e.d. tellen gewoon mee. Van
tijd tot tijd zijn er speciale acties in de vorm van vaantjes
e.d. Veel plezier en succes met het verzamelen van de be-
nodigde punten.

NAFRAS YL AWARD
Uitgegeven door de Netherlands Air Force Radio Amateur Society
en te behalen door zend- en luisteramateurs. Er zijn geen band
of mode beperkingen. VHF/UHF: U werkt/hoort 7 YL's met een
NAFRAS-nummer of een NAFRAS-donateurnummer plus  PI4NAF. PI4NAF
is alleen geldig als een YL-operator het clubstation bedient.
YL-SWL's met NAFRAS-nummer die zich bij een zendamateur be-
vinden en daar ingemeld worden of zich telefonisch inmelden
mogen opgevoerd worden door zend- en luisteramateurs.

Rienk - PA 3 AYF, awardmanager NAFRAS

NOVEMBER   24 verenigingsavond - computeravond +
zelfbouwoverzichtstentoonstelling

           27 Regionale Bijeenkomst 

DECEMBER 7-15 examens voor opnemen en seinen van morsetekens
met snelheden van 8 en 12 woorden per minuut

           15 verenigingsavond - kerstbijeenkomst
           18 laatste VAM-avond van 1995
 
en de V ERON-A03 ACTIVITEITEN M AANDAGAVOND in de Ordonnans,
Klimopstr.,  Amersfoort  (Soesterkwartier). Aanvang 20.00 uur.




