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TERUGBLIK

Onze eerste bijeenkomst na de vakantie op 21 september j.l.
werd door een record aantal leden bezocht, ruim 80 ditmaal.
Vele nieuwe leden waren daar ook bij; u kunt de groeiende
lijst in Electron zien.
Allereerst kwam de kwestie "PAoFAS" ter sprake. Vlak voor de
vergadering was de beloofde brief van Henk, PAoFAS bij de
secretaris thuis bezorgd en op de vergadering was Anneke
Peters, de XYL van PAoFAS aanwezig om toelichting te geven.
(FAS was zelf verhinderd.) Volgens de brief zou het station
volgens de voorschriften werken; ook de lokatie was legaal, 
en de zender zou goed zijn. Anneke deelde mee, dat er later
toch wat in de zendinstallatie was gevonden, wat niet hele-
maal OK was. Er wordt aan gewerkt. Ook heeft een paar dagen
later een telefoongesprek plaats gevonden tussen PAoFAS en
Henk de Ronde, PAoJMD, waarin de hele zaak nog eens is
doorgesproken. We zijn nu weer op de goede weg. Zendamateurs
zijn toch vrienden van elkaar? Voorlopig laten we de zaak
maar even rusten. 
Vervolgens vroeg de voorzitter, Herman, PAoBAB aandacht voor
de bestuursverkiezingen in januari, speciaal voor de nieuw te
kiezen secretaris / redakteur. Liefhebbers werden gevraagd,
zodat deze tijdig kon worden in-gewerkt. Het kan natuurlijk
ook door twee personen worden gedaan. (Een secr. en een red.)
Wie o wie?
Hierna deelde Dolf (?) Delmaar, PA3AGW mee, dat hij van plan
was met een Morsecursus te gaan starten, m.b.v. een micro-
computer. Inlichtingen en vrijblijvende aan-meldingen bij
PA3AGW, Heiligenbergerweg 69, Amersfoort.
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Hierna werd het tijd voor de lezing over RTTY door Herman,
PAoBAB. Het zou een praatje van een half uur worden, maar
daar kwam niet veel van terecht. Er was dan ook heel wat te
vertellen over het telexsysteem en over de werking van een
telexmachine aan de hand van het door Jan Tuithof, NL 4405
meegebrachte exemplaar. Voor de "bietensnijder" was grote
belangstelling. Als U ook wat aan telex gaat doen en een
machine aanschaffen, dan moet U er op letten dat de motor-
snelheid regelbaar is, anders heeft u er voor amateurgebruik
niets aan. (Een z.g. governormotor.)

TERUGKIJKEN OP PA 6 KEI

Het was en ik denk dat velen het met mij eens zullen zijn 
een zeer goed station, maar zeker ook heeft dit station de
mensen in Amersfoort en omgeving duidelijk gemaakt wat zend-
amateurs nu eigenlijk zijn en doen met hun hobby.
En dát heren medeamateurs was volgens mij de opzet van deze,
en dat mag wel eens gezegd worden, enthousiaste werkgroep.
Voor zover ik dat kan begrijpen zijn zij hierin zeker ge-
slaagd. Bent U het met mij eens?
Ook is wel bewezen dat, mits je wat enthousiaste mensen bij
elkaar kunt krijgen (en dat het kan, het bewijs is geleverd).
PA6KEI een "KEI" van een station, er in de Amersfoortse,
VERON kringvereniging toch wel het e.e.a. te verwezenlijken
is. Als nieuwkomend twee meter amateur meen ik toch wel 
te kunnen en mogen stellen dat onder deze jongere generatie
zendamateurs en ik bedoel dan niet altijd in jaren, de aloude
HAM-spirit waar wij toch wel veel over horen zeer zeker ook
bij deze generatie aanwezig is. Anders waren zij/wij toch
geen zendamateurs geworden? Oké, er zal best wel eens een
foutje in de regie gezeten hebben, maar van fouten leer je 
en waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar ik zeg:
"Het doel is bereikt en zeker geslaagd".
Ga zo door, indien mogelijk, werkgroep!

                                       73, Herman, PDoHFS

=============================================================
=  VOSSEJACHT OP 2 METER OP ZATERDAG 3 NOVEMBER             =
=  Op zaterdag 3 november a.s. om 20.00 uur zal er weer een =
=  vossejacht zijn. Start bij het Belgisch Monument aan de  =
=  Belgenlaan. De vos is PAoETE. Deze jacht is niet geschikt=
=  voor lopers.                                             =
=============================================================

- 3 -



VERSLAG VOSSEJACHT ZONDAG 23 SEPTEMBER J.L.

Aan de start kwamen 15 deelnemers. Deze keer moest eens wat
anders worden gedaan dan een vos zoeken. Dat dit niet naar
ieders zin was, was te verwachten. De vele goede raadgevingen
welke ons na afloop in het eethuis ‘t Bikkertje, Hooglandse-
weg 34 te Amersfoort zijn verteld, zullen we goed in onze
oren knepen, zodat er een volgende keer voor een andere 
opzet gekozen kan worden. De vos PDoHKD/M was verhinderd,
zodat ondergetekende als een soort liftboy in de lift stapte
in de flat aan de Arendshorst. Het was bij de bewoners al
vlug bekend, zodat hij alles wel een keer of 50 heeft moeten
uitleggen. Daar er geen antenne aan de zender zat en het hol
steeds van hoogte veranderde bleek het een moeilijk te vinden
vos te zijn. De jagers stonden in sommige gevallen in het
hol, zonder het te weten. PE1CLP verzorgde de opdrachten 
en de QRP van ondergetekende stond op het station met een
rode VERON pet de speciale QSL-kaarten uit te reiken. Al 
met al toch een idee om volgend jaar te herhalen. De uitslag
was:
PDoDCH  0 strafpnt.  PDoGLB  4 strafpnt.  PE1BZO  5 strafpnt.
PDoDNC  6            PDoHKT 17            PA2KWB 18
PDoEDU 21            PDoGCD 31            PDoDBD 32
PDoHFV 42            PDoHLB 55            PAoVDB 67
PDoDDR 73            PDoCDQ 83       
 
                                     Rob Kelder, PAoKEL

=============================================================
=                                                           =
= KOMENDE BIJEENKOMST:                                      =
= VRIJDAGAVOND 19 OKTOBER 20.00 UUR                         =
= In de recreatiezaal van gebouw de Eemgaarde,              =
= Dorresteinseweg in Amersfoort.                            =
= Ondanks verwoed speurwerk zijn we er niet in geslaagd     =
= voor deze avond een spreker te vinden, zodat we de avond  =
= in onderling QSO doorbrengen, een praatavond dus.         =
= Deze avond is ook de eerste avond van de JOTA (zie vorig  =
= nummer) zodat een aantal leden misschien verstek zal laten=
= gaan. Ook het Verkoopbureau is deze avond niet aanwezig.  =
=                                                           =
=============================================================

=============================================================
HEEFT U COPIJ VOOR DIT BLAD ? DAN GRAAG VOOR 1 NOVEMBER ! ! ! 
=============================================================
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CQ CQ JOTA 1979 DIT IS PE51ATI/J

Ook dit jaar doet de Karel Doormangroep weer mee aan de JOTA.
De 22e JOTA wordt gehouden op zaterdag 20 en zondag 21 ok-
tober. Voor diegenen die nog niet weten wat de JOTA is; JOTA
is de afkorting voor Jamboree On The Air.
Een Jamboree is een kamp wat één maal in de 5 jaar ergens op
de wereld plaatsvindt en waar vele landen afgevaardigden van
scoutingleden heen kunnen sturen; aangezien niet iedere ver-
kenner, welp, enz. in de gelegenheid is zo'n kamp te bezoe-
ken is de JOTA uitgevonden.
Tijdens de JOTA kunnen scoutingleden m.b.v. de korte golf-
techniek informatie e.d. met de andere scoutinggroepen uit-
wisselen. De PTT/RCD geeft tijdens dit weekend scoutingleden
ontheffing om zonder licentie te gaan zenden.
((Dit is niet helemaal juist, een gelicenceerd amateur 
moet de apparatuur bedienen, de verbinding tot stand 
brengen volgens de geldende procedures en de verbinding
afsluiten. Scoutingleden mogen alleen voor de microfoon
spreken, t.b.v. de scoutinginformatie, verder niets!
Opmerking van de redaktie))
Onze groep zal dit weekend onder de call PE51ATI/J uitkomen.
De substations zijn: telex ontvangst, 70 cm, 2 meter FM +
SSB, luisterstation.
Bezoekers zijn altijd welkom maar dan wel s.v.p. alleen op de
volgende tijden: zaterdag vanaf 20.00 en zondag tussen 13.00
en 15.00 uur, deze tijden alleen i.v.m. het JOTA-programma.
We zitten met ons troephuis achter jachthaven "De Stuw", aan
de Eem, parkeren is mogelijk via de parallelweg op het veld.
Mocht U tijdens de bezoekuren als gastoperator langs willen
komen, altijd welkom, maar neem wel Uw zendmachtiging mee,
dit om moeilijkheden met PTT/RCD te voorkomen.
73 en tot ziens bij de K.D.
                     Namens amateurs en werkgroep K.D., 
                     Jos Kamer.

VERDER JOTA NIEUWS

De Soekwa groep doet dit jaar aan de JOTA mee onder de Call
PA52RNI/j. Lokatie is dit maal op het voetbalterrein van 
de Jeugdherberg in Amersfoort, de Genestetlaan. Eventuele
bezoekers moeten hun voertuigen buiten het terrein houden. 
Er zal een HF, een tweemeter "C" station en "D" station
worden opgericht. Het is een mooie hoogliggende lokatie 
zodat er hopelijk veel leuke verbindingen worden gelegd. 
De behuizing is dit jaar in caravans en tenten.
                     Hans Moorhoff, PAoHML
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