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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
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 20.30 uur
verzorgen Jan (PD0RDQ) en Henk (PE1IMQ) een RTTY-
bulletin. Frequentie 145.300 MHz, in  phone op
430.050/145.7875 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    

MEDEDELINGEN                

NOVEMBER - lezing
Vrijdag 26 november is er een lezing. Op deze avond hebben wij iemand van de
RDR afd. Handhaving bereid gevonden iets te vertellen over zijn werk.
Het adres is: Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

DECEMBER - kerst
De  laatste  bijeenkomst  van  dit  jaar   is  op vrijdag  17 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 - 22 oktober
Deze vrijdag hadden wij een open verkoping van courante spullen. 
Jan (PD0AUQ) opende de vergadering, die zeer goed bezocht werd, met een ieder
welkom te heten en enige mededelingen. 
Jan (PD0AUQ) was  de veilingmeester. Hij veilde samen  met  Eduard (PA3HAT)
en  de inbrengers  met  vaste  hand  de  ingebrachte spullen. Dit jaar was er een zeer
gevarieerd aanbod, zoals computers, boeken, oude radio's, zelfbouwmateriaal, enz.
De opbrengst voor de clubkas was ƒ114,90.

C-CURSUS START 20 NOVEMBER
De cursus zal op zaterdagmorgen (10.00 uur) in het Burg. van Randwijckhuis,
Diamantweg 22, Amersfoort worden gegeven door Jan van Essen (PA0SNE). Heeft
u interesse dan kunt u dat laten weten via e-mail (j.van.essen@wxs.nl of telefonisch:
033-4331683; ook voor informatie kunt u  hier  terecht). 

REGIONALE BIJEENKOMST
Op maandag 22 november gaan enkele afgevaardigden van onze afdeling naar de
Regionale Bijeenkomst in Amersfoort. Het doel van deze bijeenkomst is het uit-
wisselen  van  informatie  tussen  afdelingen  en Hoofdbestuur in beide richtingen en

3



 
ZELFBOUW VOOR DE RADIO(ZEND)AMATEUR (slot?)  
  

tussen afdelingen onderling. Heeft u nog iets wat zij daar naar voren kunnen
brengen, meldt dit dan (liefst schriftelijk) aan uw secretaris.

MORSE-CURSUS
Bij voldoende belangstelling willen wij weer met een morse- of opfriscursus voor
A/B-amateurs starten. De cursus wordt gegeven door Hilde (PA3EKW) en Koos
(PA3BJV) Sportel. Ook  voor mensen die  in  december  het examen afleggen en
extra examentraining willen hebben zijn er mogelijkheden. Voor informatie:
telefoon 033-4551992.

HOBBYSCOOP-BBS SLUIT: LANG LEVE HET INTERNET
Per 1 september is het fameuze Hobbyscoop-BBS gesloten. Het heeft sinds 1986,
dus dertien jaar lang gefunctioneerd. In plaats daarvan is er nu www.hobbyscoop.nl
een gloednieuwe internetsite, die u beslist moet raadplegen.

 

HET EINDE..., OF HET BEGIN...?                                 
In de afgelopen maanden heb ik een aantal, vaak eenvoudige, schakelingen aan u
voorgelegd in de hoop het zelf bouwen, experimenteren enz. weer een beetje onder
de aandacht te brengen.
Uit de reactie´s die ik kreeg was het in ieder geval dus een zinvolle bijdrage om elke
maand ons  "'t GERUIS" te voorzien van het broodnodige leesvoer en ik ben van
mening dat er genoeg mede zelfbouwers zijn die best hun ervaringen kunnen
insturen als kopij voor dit blad.
De meest voor de hand liggende optie is, dat er een vast rubriekje komt waarin
zelfbouw projectjes en/of toepassingen worden beschreven, maar dat hangt wel af
van de regelmatige toevoer van kopij en daar kunt u voor zorgen.
Hoe dan ook, ik bouw en experimenteer gewoon verder, liefst zonder bedrukte
printjes en gewoon op de houtje touwtje methode, meestal wat ruim opgezet, zodat
ik er altijd bij kan om de mogelijke foutjes  (...ja ook dat kan, hi) en/of  voor de
verdere probeerseltjes.
Als alles functioneert en het nodig om is het brouwsel in een kastje te stoppen dan
kan e.e.a. altijd nog op een wat fraaiere manier worden overgebouwd.
Deze methode wordt door velen toegepast en bevalt het best.
Zo dit was dan mijn laatste bijdrage.                                   Jaap - PA 3 GYM © 1998
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The comments about the award go here.  Simply 
delete this text and type in your own. HET RANS AWARD          

 
AGENDA                       

VERON afdeling Amersfoort Activiteiten Maandagavond
wordt gehouden bij VERON Radio AA, Bedrijfsweg 11,
Leusden  (industrieterrein  Ambachtsweg), aanvang
20.00 uur. U kunt  het  laatste VAM-nieuws  lezen op
onze afdelings BBS PI8UTR en Internet home-page
(HTTP://WWW.VERON.NL/AFDELING/AMERSFOORT).
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De RANS (Radio Amateurs Nederlandse Spoorwegen) heeft het initiatief genomen
tot uitgave van een award. De RANS is opgericht op 29 oktober 1983 door
PA3CXM. Het award is aan te vragen door luister- en zendamateurs. Repeater
verbindingen  zijn  niet toegestaan. De eisen: VHF 5 RANS-leden en PI4RNS; HF 5
RANS-leden; Mode: Phone, CW of Mixed mode; ingangsdatum: 1 januari 1998. Het
award kunt u als volgt aanvragen: begeleid uw aanvraag met een loguittreksel
medeondertekend door 2 zendamateurs; kosten  f 10,--, DM 10,-- of 6$ of door
storting op girorekening 181772 t.n.v. RANS onder vermelding AWARD.
Awardmanager: F. A. Jonkers (PD0SCR), Sportlaan 34, 1442 ED Purmerend.
De  wekelijkse RANS  ronde is  iedere  donderdagavond  vanaf  20.30  tot plm.
20.45 uur locale tijd op 145.475 MHz. verticaal gepolariseerd vanuit Amsterdam
CS, vanaf plm. 20.45 uur op 145.7875 repeater PI3AMF.
Leden geldig voor het award zijn: PA0ADA, FRA, IZ, KSL, WBS, WWV,
PA2MEN, PA3BUJ, CBU, CIT, CLD, COK, CPM, CVD, CXM, DJP, DLR, GBY,
GWL. PD0KGA, KOT, RAA, SCR, PD1ACI, PE1AAP, BBV, GRX, IDK, JPQ,
KMN, LRO, LZG, MAN, MIZ, MOU, NPU, OGB, OGF, OOP, PDT. Gemaakte
contacten tot 1-1-1999 met PA3FCB, PE1HYW zijn ook nog geldig.

Madeleine - PA 3 CUZ

NOV 22 Regionale Bijeenkomst in Amersfoort
26 afdelingsbijeenkomst - lezing (RDR - afd. Handhaving)

DEC 7/8 Examens Morse, seinen en opnemen, Nieuwegein
17 afdelingsbijeenkomst - kerst




