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PARKEERMOEILIJKHEDEN:
Op verzoek van onze "Zaalbaas" de heer Coster wil ik nogmaals onder Uw aandacht brengen dat het niet is toegestaan
om de parkeervakken te gebruiken die aan de lange zijde voor
de Eemgaarde zijn gelegen, aangezien dit privé plaatsen zijn
van de bewoners. U kunt Uw voertuig kwijt, óf op de omliggende wegen, kijk dan wel uit voor sommige parkeerverboden(!!),
óf op het parkeerterreintje aan de zuidzijde (korte zijde)
van het gebouw. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking.
Hans, PAoHML.
TERUGBLIK
Ondanks het feit dat Uw scribent tot tweemaal toe voor de
vorige bijeenkomst een foute datum opgaf, 16 i.p.v. 15 september in het juni en septembernummer, was toch een groot
aantal leden aanwezig om de lezing van OM Dick Rollema, PAoSE
bij te wonen. De aanwezigen hebben beslist waar voor hun geld
gehad. Dick had twee loodzware HELL-schrijvers meegenomen,
die als onderwerp dienden voor de lezing. Op zijn eigen
heldere wijze deed hij de werking van beide apparaten uit
de doeken, waarbij zelfs een deegroller te pas kwam. Aan
de hand van enkele grote meegebrachte tekeningen werd verteld
hoe de vorming van het uitgezonden teken tot stand kwam
en hoe dat bij het andere station dan weer zichtbaar werd
gemaakt. De Hell-schrijver is in feite een apparaat dat
grafische symbolen overbrengt, ook russische of japanse
letters kunnen worden overgebracht, als aan de zendzijde
maar de geschikte letter-kamwielen aanwezig zijn. Voor de
ontvangstzijde maakt het niet uit wat het is! Tijdens de
pauze maakten velen van de gelegenheid gebruik om ook eens
op zo een nostalgisch apparaat te tikken en een stukje van
de papierstrook mee te nemen.
Hartelijk dank Dick voor deze interessante avond!
Hans, PAoHML.
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VERSLAG VAN DE VOSSEJACHT VAN 16 SEPTEMBER J.L.
Bij de start waren 12 deelnemers aanwezig, waarvan OM Dorsman
te voet was en PDoDDR op de fiets. Het was erg jammer dat
beide deelnemers niet in de prijzen vielen. PDoDDR liep een
defecte antenne op door een
laaghangende tak en OM Dorsman heeft 90 graden mis gepeild en kwam in Soesterberg
terecht.
Het signaal van de vos PAoETE
was, dankzij de TX van PAoSEC
en een extra versterker, al
S9+40 aan de start. De vos
bevond zich in het padvinderijgebouw "De VOSHEUVEL", Heiligenbergerweg 183, Amersfoort.
DE UITSLAG
PDoDLO
66 strafpunten
PDoDBD
73
,,
PE1AGW
73
,,
PA3ACI
83
,,
PDoDNC
101
,,
FE1BZO
121
,,
PE1CGF
121
,,
PdoEDU
139
,,
PE1CKW
156
,,
PDoFFG
178
,,
OM Dorsman zoekt nog steeds!

Rob, PAoKEL.

KOMENDE BIJEENKOMST: VRIJDAGAVOND 20 OKTOBER
IN DE RECREATIEZAAL VAN GEBOUW DE EEMGAARDE, DORRESTEINSEWEG IN AMERSFOORT. AANVANG 20.00 UUR.
Spreker op deze avond is OM Harry Grimbergen, PAoLQ, die
een lezing zal houden over het onderwerp:
"Van rooksignaal tot moderne telex", de geschiedenis van
de telegrafie. E.e.a. aan de hand van een diavertoning.
Gezien de reacties in Electron over deze lezing is hij
ook bijzonder interessant voor Uw YL of XYL.
Wilt U wel op tijd aanwezig zijn, aangezien na afloop van
de avond een (groot?) aantal leden zich in het nachtelijke
JOTA gebeuren gaat storten!
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OP TWEE METER.

Op ZATERDAG 28 OKTOBER zal 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.
De ontvanger kan AM of FM zijn.
De frequentie zal 145.400 MHz zijn, terwijl John, PAoETE als
vos zal fungeren. Aan de start zal Rob, PAoKEL aanwezig zijn.
Het jachtterrein ligt in het gebied zoals aangegeven op de
kaart van Amersfoort, uitgegeven door de VVV.
Rob, PAoKEL,
- 0 - 0 - 0 JOTA NIEUWS van PA3AGW/J.
Op 21 en 22 oktober zal de call PA3AGW/J voor de zeeverkennersgroep Karel Doorman uitkomen.
Ook hier stellen verschillende zendamateurs hun diensten en
apparatuur weer een weekeind beschikbaar voor de welpen en
verkenners van de Karel Doormangroep. Het ligt in de bedoeling dat wij op de 2 meter en de H.F. banden zullen uitkomen.
Verder is er waarschijnlijk ook een telex station in de lucht
dat onder de call PAoUYL/A zal uitkomen.
Wij starten de JOTA op zaterdagmorgen 8.00 uur en eindigen op
zondagmiddag om 15.45 uur.
Op zaterdag 28 oktober houdt de Karel Doormangroep een Open
Dag voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het werk wat
zeeverkenners zoal doen en tevens zal dan de "groepszender
PE1ATI/A" in de lucht zijn en de gemaakte QSO's zullen beantwoord worden met een speciale QSL kaart.
Belangstellenden zijn welkom (als zij tijdens de JOTA maar
niet onder etenstijd komen, want dan zijn wij uit de lucht).
Wij zitten aan de Eem achter jachthaven “De Stuw”, richting
Hoogland, net over de brug links (de mast, met vlag en
antennes zijn van afstand te zien), parkeermogelijkheid is
aanwezig op het veldje aan de Parallelweg gelegen.
73, PE1ATI
- 3 -

ZENDCURSUS.
Door QRL omstandigheden genoodzaakt is PAoSNE (Jan van Essen,
hoofddocent van de cursus) op de woensdagavonden slechts tot
20.45 uur beschikbaar voor het geven van theorielessen.
In verband hiermee zijn de aanvangstijden van de lessen reeds
verzet naar 19.30 uur.
Inmiddels is PE1CDC (Caspar Zaagman) bereid gevonden om eens
per 14 dagen de behandelde theorie praktisch te demonstreren
m.b.v. zijn eigen meetinstrumentarium, waarmee ook de cursisten kunnen oefenen.
Zo heeft NL 4405 (OM Jan Tuithof) een demonstratie kastjesmaken verzorgd, daar bij de groep de wens leeft zelf wat te
willen bouwen, teneinde het theoretisch geleerde thuis praktisch te kunnen volgen.
Momenteel zijn wij met een voeding bezig.
Aan het visualiseringsplan wordt voorts hard gewerkt door
PAoSNE en ondergetekende en zo is door verschillende cursisten medewerking toegezegd bij de realisering er van.
In de maand september is de cursus 3 man sterker geworden.
Naast een van harte welkom aan de nieuwe leden wil ik een
beroep doen op de groep deze nieuwelingen "mee te trekken"
door ze op te nemen in hun midden.
Jules, PE0JKA, cursuscoördinator.
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INGEKOMEN MEDEDELINGEN:
Van VERON afdeling 't Gooi kwam het bericht binnen dat er
op 27 oktober een lezing zal worden gehouden over het Nederlandse straalverbindingsnet. Spreker: Han, PAoQTV.
Op 10 en 24 november: Praatavond.
Op 8 december: Zelfbouwwedstrijd. Neem een eigenbouw apparaat
mee ter beoordeling door de jury. Er zijn aantrekkelijke
prijzen. Alle bijeenkomsten in Studio Santbergen, schuin
achter het hoofd-spoorwegstation.
Verder is er een RTTY-groep (dat is telex) "'t Gooi" in
oprichting. Interesse? Neem contakt op met Ruud van Lambalgen
PAoRVL, Lange Heul 66, Bussum of op de praatavonden.
(Opmerking van de redaktie: Gaat deze groep gelijk gebruik
maken van de "nieuwe" genormaliseerde toontjes 1275 en 1445Hz
Het is te hopen...)
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BELANGRIJKE ADRESSEN.
Regionaal QSL manager:
Jan Over, PEoJHO, Jacob Catslaan 18, Amersfoort
Plaatselijke QSL managers:
H. v.d. Velde, PAoHVZ, Marnixstraat 10, Harderwijk.
J.B.Th. Hugenholtz, PAoNV, Molenstraat 58, Spakenburg.
Cursus coördinator:
Jules Kannemans, PEoJKA, Juliettestraat 17, Amersfoort.
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REGIONALE BIJEENKOMSTEN:
Enige tijd geleden werd een circulaire ontvangen van de
Algemeen secretaris OM Jan Hoek, PAoJNH. Een gedeelte hiervan treft U hieronder aan:
Dr. OM,
In de winter van 1976/1977 hebben we op een zevental
plaatsen in het land bijeenkomsten belegd. Van de zijde van
het HB waren hierbij steeds een drietal HB leden aanwezig.
Uit de reakties die we naderhand hebben gekregen is gebleken dat een herhaling van deze bijeenkomsten op hoge prijs
zou worden gesteld.
Op de HB-vergadering van 16 augustus j.l. hebben we e.e.a.
besproken en besloten in het winterseizoen 1978/1979 opnieuw
alle afdelingen uit te nodigen tot het deelnemen aan een van
de geplande bijeenkomsten. Evenals de vorige keer zal er geen
vaste agenda zijn. Aan het begin van de avond zal een agenda
worden opgemaakt. De afdelingsbesturen worden verzocht enkele
afgevaardigden (bestuursleden of leden) aan de bijeenkomst te
laten deelnemen.
Dit jaar valt voor onze afdeling de bovengenoemde bijeenkomst
op 8 januari 1979. Wij mogen dit jaar gastheer zijn voor de
afdelingen 't Gooi, Centrum, Wageningen, Noord Oost Veluwe
en IJsselmeerpolders. Oorspronkelijk was er ook nog de
afdeling Gorinchem bij, maar op hun verzoek zijn zij in
een andere groep ingedeeld.
Aan de secretarissen van bovengenoemde afdelingen wordt
verzocht op te geven met hoeveel mensen men ongeveer denkt
te komen, i.v.m. de te plannen vergaderruimte!
Hans, PAoHML.
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Op onze bijeenkomst op 17 november hopen wij als spreker te
verwelkomen OM Klaas Robers, PAoKLS uit Valkenswaard. Hij
zal een lezing komen houden over SLOW SCAN TELEVISIE.

- 0 - 0 - 0 -

PERSONEEL GEVRAAGD:
De Redaktie van dit blad roept sollicitanten op voor de
functie van:
2e Redakteur / Uitgever.
Taak: Behulpzaam zijn bij het samenstellen en verzendingsgereedmaken van dit blad. Deze hulp kan bestaan uit het
vergaren van copij, het uittikken hiervan waarvoor het
wenselijk is dat men over een schrijfmachine kan beschikken
die geschikt is voor "carbon"lint. Verder wordt met plakken
en knippen de tekst en eventuele illustraties op de juiste
wijze samengesteld. Vervolgens wordt, op afspraak, het blad
gedrukt bij OM Dekkers in Voorthuizen. Na het drukken moet
het blad gevouwen en geniet werden, en de adressering aangebracht, en dichtgeplakt. Vervolgens moet de zaak volgens
PTT voorschrift worden uitgesorteerd op postcode, momenteel
in 17 groepen, en op de 2e vrijdag van de maand ter post
worden bezorgd bij het postpaviljoen bij het NS station
Amersfoort. Alle bovenstaande werkzaamheden vinden in één
week plaats; de eerste vrijdag van de maand is de sluitingsdatum en de 2e vrijdag gaat de zaak op de post.
De reden van deze oproep is dat Uw huidige redakteur wegens
veranderingen en functiewijziging op zijn QRL niet meer kan
garanderen dat hij alle maanden in staat zal zijn om het
blad de deur uit te krijgen, hoewel dat voor de meeste
maanden wel misschien lukt. Trouwens met z'n tweeën werken
is veel gezelliger! Het probleem is niet zozeer de hoeveelheid werk, maar wel de korte tijd waarin het moet gebeuren!
Inlichtingen en aanmelding voor deze riante functie bij
de redacteur.
Hans, PAoHML
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DAG VAN DE AMATEUR.
Op 11 november a.s. wordt weer de
jaarlijkse "Dag van de Amateur" gehouden, evenals verleden jaar in het
Turfschip in Breda. Wat er allemaal
te beleven valt kunt U in Electron
lezen. Wellicht kunnen we er in
afdelingsverband heen; het spaart
nog benzine ook. Indien er leden
zijn die er heen willen maar geen
vervoer hebben worden verzocht dit
op te geven. Het Turfschip is ook
goed te bezoeken voor minder validen.
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Onlangs ontvingen wij het eerste nummer van "Twente Beam"
het mededelingenblad van de afdeling Twente. Het blad ziet
er fraai uit, maar liefst 11 tekstpagina's en enkele pagina's
advertenties. Als dit zo blijft mogen ze in Twente niet
mopperen! Er staan o.a. verslagen, aankondigingen en een HF
en VHF rubriek in.
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Uw redakteur trof een artikel aan van PAoVLV, die wat vertelde over zijn bezoek aan de DNAT in Bentheim. De RCD was
daar ook: Verder laat ik PAoVLV aan het woord:

Als service voor de nederlandse zendamateur is onze
eigen Radiocontroledienst aanwezig; zij heeft tevens
een brochure ter beschikking, getiteld: "De radiocontroledienst en de vrije tijd". Hierin worden voor
ons zendamateurs enige interessante zaken verteld:
In de ontwikkeling van de radiotechniek hebben de
zendamateurs een groot aandeel gehad, zij hebben de
bruikbaarheid van de korte golfbanden aangetoond.
Verder schrijft de RCD dat eerdaags een nieuwe B-machtiging zal worden geïntroduceerd. Het examen zal gelijk zijn aan dat van de C-machtiging, maar aangevuld
met een morse-examen, snelheid 8 woorden per minuut.
De B-machtiging geeft dezelfde bevoegdheid als de
C-machtiging, uitgebreid met de bevoegdheid te werken
op enkele nog nader aan te wijzen amateur-telegrafiefrequenties in de HF-banden.
Er zullen OM's zijn, die denken: "hoera", doch het begrip eerdaags dient nog nader te worden beschouwd. De
RCD verschaft zelf al enige duidelijkheid:
Voorwaarde 1: de machtigingsvoorwaarden voor deze categorie moeten nog worden vastgesteld. Voorwaar geen
moeilijke zaak. De VERON heeft reeds voor de invoering
van de D-machtiging voorstellen gedaan. Van die zijde
lijkt mij, zal eerdaags geen probleem zijn.
Voorwaarde 2: Het morse-examen zal in de toekomst met
behulp van geautomatiseerde apparatuur worden afgenomen.
De invoering van de B-machtiging kan pas geschieden nadat deze apparatuur beschikbaar is.
Bij een staatsbedrijf als de PTT, met een groot eigen
ontwikkelingslaboratorium en de tegenwoordig vele soorten microprocessors, -computers enz., lijkt dit alleszins geen probleem.
Dus toch eerdaags een B-machtiging??
Echter met het "automatiseringsprojekt" zendexamens in
de vorm van meerkeuzevragen, idem van de uitgifte van
nieuwe machtigingen enzovoort, blijven er nog twijfels
of zou er toch een frisse zeewind in Groningen (gaan)
waaien?
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