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=======================================================

Vossejagers opgelet!!! 

De vossejacht is deze keer in verband met de JOTA een
week uitgesteld. De volgende jacht is nu op zaterdag 
24 oktober. 
De vos is PDoDDR, dus wees voorbereid.
Start 20.00 uur bij het Belgenmonument, bij de Stichtse
Rotonde. Tot zaterdag 24 oktober.

Dinsdag 29 september was iedereen uitgenodigd in het
"van Randwijckhuis". We wilden graag eens weten of er
voor bepaalde activiteiten voldoende belangstelling was
en wat er nog meer aan activiteiten bij komen.
Daar hebben we met ongeveer 20 personen over gepraat 
en er is toch nog wel behoefte aan activiteiten. De
volgende convo zal ik hier een uitgebreid verslag voor
schrijven.
Vooral natuurlijk werd er gesproken over een afdelings-
call die door een paar leden uit onze afdeling was
aangevraagd. Hier zitten nogal wat problemen aan vast,
maar we zullen zo vlug mogelijk aan U bekend maken of
deze call wordt aangevraagd.
Mocht er nog belangstelling bestaan voor activiteiten
neem dan graag even contact op met het bestuur van de
afdeling. 
Tot de volgende maand met een uitgewerkt programma.

                                        PA3BOR
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Vossejacht
Op zaterdag 19 september hadden we weer onze vaste
afspraak voor de eerste veldsterkte meting (vossejacht)
van dit seizoen. Negen jagers lieten zich inschrijven,
waarvan twee op de fiets met nieuwe peildoos, die deze
keer grondig zou worden uitgeprobeerd. Om acht uur werd
er gestart en nadat we de auto-qrm ontvlucht waren
(daar kan een AM ontvanger immers niet tegen), hoorden
we al snel het didididi-didit van de vos, die ons samen
met een paar trawanten een poets probeerden te bakken.
Snel gepeild richting Soesterkwartier, ja hoor daar
bleek de veldsterkte snel toe te nemen.
Bij een grasveld aan de Amsterdamseweg was het tijd om
de 20 db verzwakker in te schakelen en werd ook maar
besloten om de rest verder te voet af te leggen. Met
struikelen en opstaan kwamen we aan een rietveld.
Terwijl Rob, PAoKEL met zijn voet probeerde hoe nat en
vies het water tussen het riet was, probeerde ik met
een kruispeiling de vos te slim af te zijn.
Eerste peiling rechts van mij, tweede peiling, zes
meter verderop links van me, conclusie: de vos zat
precies tussen de twee peilingen in en gelukkig niet 
op het eilandje (HI). 
Voorzichtig in het bosje gekeken wat tussen de twee
peilingen stond en jawel hoor, een enorme overall
met daarin borretje. Ondertussen waren ook Godfried,
PDoDDR en Ron, PDoDNC in de buurt gekomen, die duide-
lijk commentaar hadden op het gedrag van een paar
zendamateurs in de omgeving van de vos, om maar niet 
te spreken over zeer wraakzuchtige gevoelens.
Dit maakte mij nieuwsgierig dus even over de band ge-
draaid en ja hoor, even boven de meetfrequentie zaten
Peter-(-)-Paul, PE1FFB en Bert, PA3AGW/a te debatteren
of de nieuwe vossejachtontvanger wel selectief genoeg
zouden zijn, daarop was dan inmiddels het antwoord
gevonden. Bij Hakze aangekomen bleek alras dat Rob 
niet de enige was die pootje had gebaad, dus was de
waarschuwing niet ten onrechte geweest.
Rest mij nog ieder te bedanken, speciaal Janny voor 
de veldsterkte en ieder die aan deze meting heeft
meegewerkt.
De uitslag: 1.PE1DSW. 2.PAoKEL. 3.PDoDDR en PDoABG.
            4.PDoDNC. 5.PE1AAP. 6.PA3BHQ.
Niet aangekomen; PA3BRV en PE1HDN.

COPY
Copy voor het novembernummer dient uiterlijk 
6 november in mijn bezit te zijn.
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JOTA bij de Karel Doormangroep.

De Karel Doormangroep doet dit jaar op 17 en 18 oktober
weer mee aan de Jota.
De Jota betekent : Jamboree On The Air. De oud pad-
vinders kennen de Jamboree nog wel, een kamp eens in 
de vier jaar gehouden, waarbij padvinders uit heel de
wereld bij elkaar komen en samen kamperen en allerlei
informatie uit hun eigen land aan elkaar uitwisselen.
Omdat niet iedere padvindersgroep in de gelegenheid 
was om de wereld Jamboree te bezoeken is de JOTA
uitgevonden.
De jongens en meisjes van allerlei groepen over de hele
wereld kunnen via de kortegolf techniek en m.b.v. de
radiozendamateurs en hun apparatuur met elkaar in
kontakt komen en informatie uitwisselen.
Voor dit weekend geeft de Radio Controle Dienst de
leden van Scouting Nederland ontheffing voor het
bedienen van de radio-zendapparatuur, zodat ze geen
licentie nodig hebben om de apparatuur te bedienen.
De zendamateur opent en sluit het QSO. De zeeverkenners
en welpen van de Karel Doormangroep doen dit jaar voor
de vierde keer mee.
We draaien dit weekend geheel met eigen operators,
allen in de leiding van onze groep en wel Aart-Jan,
PDoHMM, Bram, PE1FNC, Koos, PA3BJV en Jos, PA3AZX.
We komen tijdens de JOTA uit op 2 meter en op de
HF-banden.
Er is een telex demonstratie voor de jongens die wordt
verzorgd door Jaap, PDoDBD.
Het station werkt onder de call PA3AZX/J.

Jos, PA3AZX

VERENIGINGSAVOND 
De verenigingsavond zal worden gehouden op 
Vrijdag 16 Oktober a.s. in de Eemgaarde, 
Dorresteinseweg, Amersfoort.
Op deze avond zal Henk, PAoJMD, wat vertellen 
over de ombouw van een 27 Mc bak naar een 
transceiver voor de 10 meterband.
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MEDEDELING DQB R03

1. U weet dat iedere derde vrijdag van de maand 
   in de Eemgaarde QSL-kaarten afgehaald kunnen 
worden (en ook ingeleverd).
Verscheidene plaatsen in de regio rond Amersfoort
krijgen hun kaarten via "vertrouwensmannen" dwz. 
een amateur neemt ook de kaarten mee voor zijn
collegae.
Nu blijkt dat in Soest niet goed verlopen te zijn,
althans er bereikten mij klachten. Ik kan de
Soestenaren meedelen dat alle kaarten voor hen 
in mei 1981 zijn meegenomen door PDoJDC en in 
juni door NL7134, en in sept.'81 door PE1FFB, 
die ze bij PE1FWB heeft gebracht.
Gaarne zou ik van de Soestenaren horen wie de 
kaarten in het vervolg gaat meenemen en bezorgen 
of laten ophalen bij hem, zo niet dan moet ik 
mij beraden of deze vorm van distributie ge-
handhaafd kan blijven voor Soest, wat ik zeer 
zou betreuren. Het liep steeds goed, en loopt 
nog steeds goed voor andere plaatsen, maar 
uiteindelijk voel ik mij verantwoordelijk voor 
de goede gang van zaken. Ik reken op uw mede-
werking en ham-spirit.

2. Diegenen die een nieuwe of andere roepnaam
   hebben verworven heb ik nu uit de laatste 
electron gehaald; slechts vier hebben zich bij 
mij correct gemeld. Dit moest ik wel even kwijt
Hopelijk de volgende keer beter .

3. Aangeboden kaarten ter verzending dienen te
   worden gesorteerd: a) binnenland R1-R50 
b) buitenland alfabetisch naar landprefix 
(gaarne USA bij elkaar).
De meesten doen dit zeer goed en verzorgd, 
anderen (vaak juist de A-gelicenseerden ) hebben 
alles door elkaar.
Gaarne een beetje medewerking: het spaart erg 
veel tijd!

Veel plezier met onze hobby en
                           73 de Jan, PA2JHO
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Ditmaal begin ik met een aantal door Eef, 
PD 0 JDX, in de tweede week van Augustus 
gewerkte stations. Hij werkte toen nl. met 
DF 0 NG (DM), DG 1 BAW (EN), DG 2 BB (EN), 
DC 3 JD (DL), G4MDZ (AL), G 6 AQI (AL) 
en F 0 GCL (DI). Een prima prestatie met 
6 kanalen FM.

Met SSB gaat het natuurlijk een stuk ge-
makkelijker; de activiteit uit het buitenland 
is daar een stuk beter, terwijl de stations 
minder op een kluitje zitten. Toch verbaas ik 
me steeds weer over PE 1 DSW, die met zijn 
800 mW. hele leuke dingen doet. De SSB "hand-
prater" ging ook mee op vacantie naar Texel 
(CN74b) waar met een 9 elements vanaf de 
camping gewerkt werd. Zo konden begin Sep-
tember F 1 EKJ/P (DH), DD 1 GB/P (DH) en in 
de contest G 4 JMR/P (ZK), F 6 CTT/P (AJ), 
GW 4 ERP/P (YN) en GW 4 LIP/P (YN) gewerkt 
worden.

Overigens waren begin September de condities 
weer prima. Zo werkte PE 1 GUR met DB 7 UZ (FK) 
en GW 8 ZCP (YN) in SSB. Tijdens de contest op 
5 en 6 September was het erg druk en konden in 
SSB bijzonder leuke stations gewerkt worden. 
Zo werkte Raymond nu met OK 1 KHI/P (HK),
F 1 KNO (BH), G 8 WRS/P (ZO) en HB 9 BOI/P (DG), 
zijn zeventiende land op 2 meter. Evert, PA 3 AYQ,
meldde als beste DX OK 3 KGW/P (JJ), terwijl
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PE 1 ARN, Carel, werkte met SP 9 EWU/9 (JJ),
OK 3 RMW/P (KJ), OK 1 OA/P (HK) en LX 0 DX (DJ). 
Jan, PA 2 JHO, werkte met G 3 XNO/P (AN) en
G 3 ZIG/P (AM) wat altijd erg moeilijk is door 
de aanwezigheid van het ziekenhuis vlakbij zijn 
QTH, en verder nog met o.a. OK 1 KRG/P (GK), 
OK 1 KKH/P (HJ), OE 5 XXL/2 (GH), OE 5 XPL (HI) 
en OE 3 WBA/3 (HH). Op 70 cm. kon PA 2 JHO nog 
met OK 1 AIY/P (HK) werken. PE 1 ALA/mm, die 
zeeziek op de Noordzee ronddobberde, hielp 
bijna iedereen aan het zeldzame locatorvak BM.
Overigens maakte ik 80 verbindingen met als 
beste DX OK 3 RMW/P (KJ).

Daarna ging het bergafwaarts met de condi-
ties. Wel werkte PE 1 DSW op de twaalfde nog 
F 1 CYB (BH), terwijl PE 1 ARN een aurora 
opening meldde op de negentiende, waarbij 
GM 8 XSX (YR) gewerkt werd.

Jan, PA 2 JHO, vertelde mij nog, dat hij
in September op 70 cm. zijn 652-ste PA, PA 3 BSO 
in Deventer, en op 23 cm. zijn 103-e PA, 
PE 1 AEL in Hoogeveen, gewerkt had.

Aan het einde van de maand liepen de con-
dities weer wat op. Hier werd met DU 0 HR (FN)
en DL 2 LAH (EO) gewerkt, terwijl Dave, PE 1 HDN, 
met DD 3 OE (FM) en ON 1 KBN (CK) werkte.

Dat was het dan weer. Iedereen weer bedankt
en 73 van

                                Dolf, PE 1 AAP

Betaling van de vossejacht-ontvanger 

De zelfbouwgroep zal graag zien dat U de F 85,-
ten spoedigste overmaakt op Giro 1552657 ten 
namen van R.Kelder, Bohemen 20, Leusden of met 
een Giro betaalkaart per brief, en wat ook 
mogelijk is, op de komende verenigingsavond.

Advertentie.
Te koop :    Communicatieontvanger R 300 van Kenwood
             Prijs Fl. 300,–      
te bevragen: PA 3 AZX, Isseltseveld 35d, Amersfoort
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NASCOM GEBRUIKERS DAG nr 4
==========================

Op 17 October 1981 organiseert de Nascom Gebruikers
Club voor de 4e maal in haar bestaan een ontmoetings-
dag voor haar leden.

Om 13.30 uur zal het Wijkcentrum de Brug aan de
Schuilenburgerweg nr 2 ook voor belangstellenden in het
microcomputer gebeuren toegankelijk zijn. 
De entree is voor ieder en niet leden f 5,- p.p.

Naast een aantal firma's welke hun producten zullen
tonen, worden ook door leder van de NGC demonstraties
verzorgd. Wim Spijker o.a. laat een grandioos stuk soft
en hardware zien (alles nog home made hi) en toont
vooral voor de sleutelaars, onder de zendamateurs, wat
er aan het gesleutel nog mankeert en wel in de vorm van
zijn grafisch display waarop in de vorm van grafieken
ed alles wat relevant is met betrekking tot dat morse
signaal zichtbaar is te maken. Voorts zal aandacht
geschonken worden aan de Hobbyscoop Basicode, waar aan
ook de Nascom Gebruikers Club mee werkt. In het NOS TV
programma Horizon zal ook door de Club getoond worden,
dat uitwisseling van programma's met andere computers
niet zo moeilijk meer is, mits men zich houdt aan
bepaalde afspraken.

Tenslotte zal o.a de engelse firma Lucas Logic (bekend
van de auto paneel meters) welke Nascom Microcomputers
heeft overgenomen, tijdens deze dag aanwezig zijn met
een uitgebreide stand.

Het Bestuur de NGC heet U van harte welkom.

Henk Joman (PE1BPU) penningmeester 
Wim Spijker Secretaris
Jules Kannemans (PAoJKA) Voorzitter

Printed bij Nascom 1 and Epson Matrix Printer.
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Reclame

VERON-VERKOOPBUREAU

D E P O T   A F D .   A M E R S F O O R T

Voor al Uw boeken, kaarten, bouwpakketten en
ander speciaal amateur kleingrut.
Prijzen volgens laatste prijslijst in Electron.
Artikelen verkrijgbaar op de maandelijkse
afdelingsbijeenkomsten en bij de beheerder van
 het depot: Jan Tuithof, Woestijgerweg 186, 
Amersfoort.
Telefoon: 033-11201. UITSLUITEND bellen 
en afhalen op dinsdag- en donderdagavond tussen 
20.00 en 21.30 uur.
Aflevering uitsluitend tegen contante betaling 
(of gegarandeerde betaalkaarten of betaalcheques).




