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De afgelopen bijeenkomst op 16 september kenmerkte zich door een
record opkomst van maar liefst 55 leden. Het is verheugend dat er
voor onze vereniging een stijgende belangstelling is!
Hoewel er in de vorige convo en op de afgelopen bijeenkomst is
gevraagd om suggesties e.d. voor onze avonden is er niets uit de 
bus gekomen. We zullen dus maar aannemen dat iedereen het zo wel
goed vindt... of niet?
Zoals aangekondigd vertelde Herman Schepers PAoBAB e.e.a. over zijn
telex-uitlezing op een oscilloscoopschermpje. Ten einde het te kun-
nen verklaren moest hij eerst wat vertellen over het normale telex-
signaal, voor wat betreft de gebruikte Baudot code en wat er bedoeld
werd met de snelheid 45 Baud. Verder werd populair uit de doe- 
ken gedaan hoe een (mechanische) telexmachine werkt, met een hoop
veertjes, palletjes en stangetjes. Aangezien zo een machine nog 
al wat lawaai maakt had hij de zaak maar elektronisch opgelost.  
Het resultaat was dat hij d.m.v. een elektrisch toetsenbord maxi-
maal 16 leestekens kon produceren op een 6 centimeter schermpje. 
Als er meer leestekens waren, dan verdween de linkse gewoon van 
het scherm. Verder draaide hij een bandje af waarop een RTTY-bulle-
tin van PAoAA stond.
Herman was niet de enige; OM Jules Kannemans had zijn Ikunullius
meegenomen. Dit apparaat, dat enige tijd gelden volledig in
“Electron” werd beschreven, maakte het mogelijk om de telexsignalen
op het beeldscherm van een gewone televisieontvanger te produceren.
Dit werkte aanzienlijk beter en het was naar ik meen mogelijk om 
16 regels van 64 leestekens zichtbaar te maken. Je bent dan niet zo
gauw de tekst weer kwijt. Tevens vertelde Jules over de problemen
die hij had ondervonden bij de bouw van het apparaat. Als het goed
is dan wordt het ook gebruikt op de JOTA.

OM Slavenburg deelde mede, dat hij ook een soortgelijk apparaat had
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ontwikkeld, echter met aanzienlijk meer mogelijkheden, zoals het
terug laten komen van eerdere pagina’s. Het apparaat zal in de 
handel gebracht worden. De rest van de avond werd in onderling QSO
doorgebracht, waarbij het wel opvallend was dat de “oude” en
“nieuwe” leden meestal niet bij elkaar zaten. De oude bijten niet
hoor. We zijn toch één vereniging?

-O-O-

==============================================================
= KOMENDE BIJEENKOMST op VRIJDAG 21 OKTOBER in de recreatie- =
= zaal van de Eemgaarde, Dorresteinseweg in Amersfoort.      =
==============================================================

De spreker op deze avond is OM Jan Over, PEoJHO. Het onderwerp is
“Hoe doe je aan een contest mee?” Zoals de bekende Nederlandse 
WAP contest. (Worked all provincies.) Deze avond is ook zeer ge-
schikt voor de D-amateurs! Verder weer op deze avond onderling
QSO en wellicht al wat verhalen over de gehouden JOTA.
Hopelijk is er weer voldoende pils aanwezig in de keuken i.p.v. het
oud bruin van vorige maand!

-O-O-
========================
= HET MEDEDELINGENBLAD =
========================
Het ligt in de bedoeling om met ingang van januari 1978 met een
ander formaat te gaan verschijnen, n.l. het meer genormaliseerde 
A 4 formaat. De bladzijden blijven even hoog, maar worden wél
ongeveer 1½ cm smaller. We hopen dat het blad dan minder bescha-
digd wordt bij het bundelen bij de PTT. Verder moeten er nieuwe
omslagen gedrukt worden. (De oude zijn in december op.) Dit wordt
dan tevens het einde van de aardappel die een jaar lang ons blad
heeft gesierd!
In verband met het bovenstaande zou ik graag een beroep op creatieve
leden willen doen voor het ontwerpen van een nieuwe omslag, en 
wie weet er een geschikte naam? Er is wel enige haast bij. Het 
gaat dus alleen om de voorkant; de rest wordt weer advertenties. 
Het ontwerp moet een scherp en contrastrijk plaatje zijn. Er moet 
dus een naam op, de aanduiding “verschijnt 10 X per jaar” en 
een vakje voor frankering bij abonnement. Dit laatste wordt waar-
schijnlijk Leusden. Verder natuurlijk voldoende ruimte voor de
adressering. Inzendingen worden met belangstelling tegemoet gezien!
(Uiteraard moet ook het VERON embleem er op, en de tekst die nu ook
onderaan op de omslag staat.)
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In verband met een mogelijk ontwerp had ik onlangs een briefwisse-
ling met onze vorige secretaris OM Meijer. Hij schreef dat hij nog
vaak terugdacht aan de gulden tijd in Amersfoort en hij stuurt zijn
hartelijke groeten aan de “old timers” en wenst ze “the best of
luck” met de hobby. Zie ook zijn HAM-AD op bladzijde 4. Een derge-
lijke advertentie is voor alle leden mogelijk, het kost U niets,
maar het mag niet commercieel zijn, en verder zolang de plaatsruimte
het toelaat.

-O-O-
=============================
= HOOFDBESTUURSMEDEDELINGEN =
=============================
Naar aanleiding van de laatste Verenigingsraadvergadering is een
klein boekje gemaakt met de definitieve tekst van de Statuten,
Huishoudelijk Reglement en Afdelings Reglement. Voor belangstellen-
den is een exemplaar verkrijgbaar bij de afdelingssecretaris.

In het seizoen 1977/78 zal het Hoofdbestuur een bezoek brengen aan
alle afdelingen. De afdeling Amersfoort zal bezocht worden door 
OM Dogterom, PAoEZ. Tijdens zijn bezoek (datum is nog niet bekend)
kan men allerlei verenigingszaken met hem bespreken en vragen
stellen.

De nieuwe opzet van de ledenadministratie begint nu duidelijk
omlijnde vormen aan te nemen. Men is thans in het bezit van het
computerprogramma zoals dat gebruikt wordt bij de RSGB, de Britse
amateurvereniging. De computer zal dan ook de adreslabels voor
Electron e.d. gaan produceren, en de kans is groot dat het november-
nummer reeds zo verstuurd zal gaan worden. Krijgt U dan plotseling
onverhoopt geen Electron meer, schrijf dan even een kaartje naar het
CB in Arnhem. Tevens zal de computer een ledenlijst gaan produceren
voor de afdelingen, zodat eventueel mensen die bedankt hadden als
lid (of niet betaald) dan afgevoerd kunnen worden. Alle niet meer op
de nieuwe ledenlijst voorkomende mensen zullen nogmaals afgecheckt
worden omtrent hun eventuele lidmaatschap.

Contributie 1978
Deze is als volgt vastgesteld:

Gewone leden: ...................................... f 45,--
Juniorleden: ....................................... f 35,--
Studerende leden (tot 23 jaar, met studieverklaring) f 35,--
Gezinsleden (zonder Electron) ...................... f 15,--
Abonnement op de combinatie DX-Press / VHF Bulletin  f 17,50
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==========
= HAM AD =
==========
Te koop aangeboden:
1. Radio Rotor 0-V-2 ontvanger in originele kast met luidspreker
   en alle spoelen. Wél uitgevoerd met een extra buis.
   Prijs compleet f 95,–.

2. Hammarlund Super Pro. Prima afgeregeld en met vele moderne 
   buizen. Ook uitwendig keurig toestel, zeer stabiel. Frequentie-
   bereiken: 10-20 Mc, 5-10 Mc, 2,6-5 Mc, en 200-400 Kc en 
   100-200 Kc. Met kristal band spread - BFO - losse luidspreker 
   en ingebouwd PSA voor 220 V. Prijs f 175,–.

3. Lafayette HA-800 B. Geheel met halfgeleiders uitgevoerd en
   compleet met handboek, calibratiekristal, Noiselimitter, AM - 
   SSB - CW - Stand by. Prijs f 375,–.

A. Meijer, ‘s Gravenpoldersestraat 24, 4433 AH - Hoedekenskerke
(Zeeland). Telefoon (01193) 349.
Grootste nadeel; Lange afstand tussen Amersfoort en Hoedekenskerke.
Opsturen is erg duur en riskant. Maak liever even een afspraak.

-O-O-
================
= NIEUWE LEDEN = In de vorige convo zijn de namen van enkele
================ nieuwe leden onleesbaar geworden en worden
hier herhaald, gevolgd door de nieuwste opgave.
C.M. Lindenberg Brugveenseweg 37 Voorthuizen
J. Van Nieuwkerk, PDoDBD Beukstraat 66 Amersfoort
N.J. Oort Ariaplein 55 Amersfoort
W.H.R. Schepers Carmenplein 2 Amersfoort
I. Ph. Smit Calabrië 35 Leusden - C
A.G. Sportel, PDoDFN Turpijnplaats 21 Amersfoort
W.T.M. Spijker Bilderdijklaan 6 Soest
Mej. Chr. Stemfoort De Wiekslag 6-I Hoevelaken
T. Tilstra Vijverweg 3 Ermelo
J.G. de Vries, PDoDDR Pauwstraat 22 Amersfoort
J.P.C. Wimmers Sperwerhorst 28 Amersfoort
------------------------------------------------------------
R.W.P. v.d. Hulst, PE1ADG Wilgenlaan 68 Leusden - C
H.J. van Lagen Neerijnen 2 Barneveld
J. Looyen Vondelstraat 6 Barneveld
W.F. Schouten Nic. Beetsstraat 6 Barneveld
N. Straathof Arnhemseweg 22 Amersfoort
N.H. Wehrmann P.Potterstraat 37 Amersfoort
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