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KOPIJ VOOR 't GERUIS                            
Uiterlijk de laatste dag van de maand kan  kopij
worden  ingeleverd  voor  het  nummer   van   de
volgende  maand.  Aanbieders  van  artikelen  en
schema's  worden uitdrukkelijk gewezen op de be-
palingen van de auteurswet.                     
Overname  van artikelen is alleen toegestaan met
bronvermelding. Artikelen met (C) moet  men toe-
stemming vragen aan de auteur of uitgever.      
                                                
"RONDE VAN AMERSFOORT"                          
Voor actuele  informatie m.b.t. afdelingsactivi-
teiten  vindt u  de  "Ronde van Amersfoort" elke
zondagavond  op  145.450 MHz. Om  20.15 uur  het
RTTY-bulletin en om ± 20.30  uur lokale  tijd in
phone. Uw inbreng  wordt  zeer op prijs gesteld!
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VERENIGINGSAVOND

OKTOBER

Op vrijdag 26 oktober komt Wim van Gaalen (PA0WJG)
uit Nieuwegein ons iets vertellen over nucleaire
straling.
Wim heeft in 1987 ook een paar lezingen gehouden
over dit onderwerp. De belangstelling was toen zo
groot dat het ons leuk leek om hem nog eens uit te
nodigen.

NOVEMBER

Vrijdag 23 november hebben wij een lezing over
PI6ATV. PI6ATV is de ATV-repeater die in Amers-
foort en omstreken goed te ontvangen is met
eenvoudige middelen. De locatie van de repeater is
Soest, de uitgangsfrequentie is in de 23 cm band.
In de lezing zal o.a. het volgende aanbod komen:
- werking van PI6ATV
- de  experimenten, problemen en  oplossingen  van
  PI6ATV
- waarom FM-modulatie wordt toegepast
- hoe  met  eenvoudige  middelen  beeld is te ont-
  vangen
- hoe  het  bouwproject "ATV-ontvanger" van de af-
  deling Amersfoort  werkt  en ervaringen met deze
  ontvanger.
Tot ziens bij de lezing,

 Chris (PA3CRX) en Peter (PA3CWS)

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 28 SEPTEMBER

Koos opende de eerste verenigingsavond van na de
vakantie, door een ieder welkom te heten.
Na enige mededelingen gaf hij het woord aan de
secretaris. Gerard vertelde wat het bestuur tot nu
toe had gedaan tot verkrijging van een eigen Honk.
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NIEUWE LEDEN

Het blijkt erg moeilijk om met het budget wat de
afdeling ter beschikking staat een onderkomen te
krijgen. Bij de gemeente zijn vele verenigingen
die een grotere prioriteit hebben dan wij, zodat
wij hier voorlopig niet aan de beurt komen. Bij
het bedrijfsleven is de commercie nummer één. Wij
hebben nog een paar mogelijkheden, die wij
onderzoeken en hij hoopte tijdens de volgende
bijeenkomst een definitief ja of nee te kunnen
geven tot het verkrijgen van een eigen Honk.
Koos deelde mede dat wij in de vakantie afscheid
hadden genomen van de drukmachine van Arthur
(PA3BRN). Hij bedankte Arthur voor de vele jaren
dat hij 't Geruis voor de afdeling heeft gedrukt.
Om in de leemte te voorzien heeft de vereniging
een eigen stencilmachine plus inbrander aan-
geschaft. De machine staat bij Jan Tuithof
(NL4405), die wij bereid hebben gevonden om
voortaan voor ons het blad te stencilen.
Na nog een paar vragen van de aanwezigen be-
antwoord te hebben, kreeg men de gelegenheid om
meegebrachte videobeelden te vertonen. 
Evert (PA3AYQ) liet enige beelden zien van de
velddag in Zweden. Ronald (PE1LID) en Naldo
(PA3DRN) lieten beelden zien van het 25ste VERON
Pinksterkamp en Jan (PD0AUQ) liet nog een keer de
band zien van de NOS ballonvossejacht.
Tussendoor en erna was er volop gelegenheid om bij
te praten. Al met al een zeer geslaagde avond, die
helaas door maar weinig mensen bezocht werd.

september
  D. A. Berkhout (PE1NRL), Bunschoten
  G. Butselaar, Amersfoort

Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot
ziens op onze afdelingsbijeenkomsten of andere
activiteiten.
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VHF/UHF RUBRIEK

Na een tijdje van afwezigheid van deze rubriek
lijkt het mij verstandig om een poging te doen
regelmatig wat informatie te geven van de mo-
gelijkheden op de VHF- en UHF-banden. In dit
nummer geef ik een kort overzicht van de mogelijk-
heden van de vakantie periode en daarna.

50 MHZ - 6 METER
Na een uitstuimige juni-maand, waarin bijna dage-
lijks E-openingen waren, werd het in juli aan-
zienlijk rustiger. Op 4 juli was er een opening
naar I en 9H. Tropo op deze band biedt weinig mo-
gelijkheden, toch kon op de 8e met DJ4AX in JO31
gewerkt worden. Op 11 juli was er weer een goede
opening zowel naar noord OH1AF in KP01 en OH3MF in
KO20, als OE5NEL in JN78.
Op 13 juli weer een opening, een die uiteindelijk
ook op twee merkbaar zou worden. Eerst was de
opening naar Italië I7VYU in JN80 later naar Zuid-
Frankrijk JN13. Op de 14e waren er weer goede
mogelijkheden naar I (de vakken JN70, JN61), IS
(JM49), IT (JM77, JM68), 9H (JM75) en EA (JN01,
IM99). Op de 15e weer tropo mogelijkheden. Dit-
maal naar België, gewerkt kon worden met ON4ASL in
JO11.
De maand augustus was nog rustiger, terwijl het zo
goed begon. De eerste augustus een opening naar
Italië. Gewerkt met I4BXN, IK4MHB, I2KFX (in
JN54), I5FLN (JN53), I4CIL en I4RSH (beiden in
JN64). Een dag later een opening richting noord.
Er kon o.a. worden gewerkt met GM3PMH in IO88,
SM3BIU in JP73, OH0BNP in KP00 en LA3UU in JO59.
Na deze dag slechts twee maal een opening richting
Italië meegemaakt; op de 9e naar IM0AGY in JM49 en
tenslotte op de 12e naar I2ADN/8 in JM79.
De maand september kenmerkte zich door wat lokale
verbindingen. Er waren wel wat openingen binnen
Europa (EA, ZB, CT en SV) en ook richting Afrika
(ZS, 7Q7) en zelf heb ik al wat bakens gehoord van
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de Amerikaanse oostkust, maar toen was er helaas
niemand QRV. Half oktober gaat, volgens de ver-
wachting, het pad naar Amerika weer open, terwijl
ook richting Japan en Australië nog het een en
ander verwacht wordt.
 
144 MHZ - 2 METER
Hier is ook aardig wat gebeurt in de genoemde
periode. Ik geef een kort overzicht per dag.

  2 juli  Es: hrd I, IT9, EA en EA6; PE1NFL  werkte
YT5G in KN11. Tr: richting Frankrijk FC1FCJ in
JN38.

  5 korte E opening richting EA.
7/8 goede  tropo  mogelijkheden:  DK0BN/p  (JN57),

DL0LG (JO53), DL0UL/p, DF0MS/p (JN48), F8ZW/p
(JN38), Y46CI/p (JO51), Y23SB/p (JO53),
GW0KZP/p en GW0JIM (IO82).

 11 DB7OB (JO52) en Engeland met bijzondere prefix
GX4RSE/p in JO01.

 12 kon o.a. gewerkt  met  DD7LI in JO44, F6FLB in
JO00 en G3DCC/p in het vakje IO90, dus mo-
gelijkheden alle kanten op.

 13 Es  richting CT en EA, vanuit  de regio met EA
gewerkt.

 14 Es richting I, IT9 en  IS0. In  tropo  kon met
G1IXW (IO83), G7ENF (IO93), G1FYN (IO95),
G3BRA (IO85), GM4YXI (IO87), G3WWR (IO93),
F6IFR (JN09) en GU3EJL in IN89 gewerkt worden.

 15 Ook nu goede condities richting  Engeland  (en
België), gewerkt werd met ON4AIQ (JO10), G0NNF
(IO92), G0LBK (IO93) en G6CJW (IO82).
Uiteraard waren er ook stations QRV dichter-
bij, maar dan wordt de lijst wel erg lang.

 20 Was  er een opening naar  OK1IBL in  JO60. Ook
rond deze tijd was PA6WGD actief vanuit Assen.

 21 Enorm  goede  condities  eerst  richting west:
G0HUE (IO94), G1GNY (IO95) en GM1ZCD (IO86).
Later richting oost (en dan baal je als je op
dat moment alleen kunt luisteren!): Y27EO
(JO62), OK5A (JO70), SP1HLE (JO73), SP2DDV
(JO93) en SP3RBF in JO71.

 22 het vervolg van de opening was dat er  ook  in
de ochtend van de 22e nog mogelijkheden waren
o.a. SP5NHF en SP7BCA in KO01.
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 23 ging   het   weer  richting  OK,  OK1AGE/p  en
OK1AXH/p in JO70.

 24 was er goede tropo richting Engeland. Er  werd
o.a. gewerkt met GM4IPK op de Shetland Eilan-
den (IO99), GM6JCM/p in IO86 en G1JKX in IO95.

 28 werd er  aurora  waargenomen. Er werd o.a. ge-
werkt met GW0JSB/p in IO83 en GM0CLN/p in
IO85. In tropo kon gewerkt worden met de ex-
peditie op Helgoland. Daar was DL2LAH/p QRV 
(JO34).

 29 konden er wat "natte" vakken  gewerkt  worden.
Andy (GW0KZG/mm) was QRV vanuit JO12 en later
uit JO13.

 30 kon hetzelfde station  gewerkt  worden  uit de
vakken JO24 en JO14.

  1 augustus . Op  deze  dag  werd  er  een opening
(sporadische E) genoteerd naar Malta (9H) en
Spanje (EA).

  4 Er was een  contest gaande in Frankrijk en dat
leverde aardig wat stations op: FC1ASX (JO10),
FF6KSL (JN28), FC1MOZ/p (JN29), F6IPR (JN27)
en F6BZI/p in JN17. 's Avonds was er nog te
werken met OZ1ANA in JO55.

  5 nog   steeds   condities  richting  Frankrijk;
FE1LGA/p in JN39 en FC1MOI in JN38.

  7 was er Scandinavische Activiteitscontest. Er
kon met OZ1ALS en  OZ1LJZ/p (JO44), OZ1KLU
(JO46), OZ1DOQ/p (JO64) en OZ1GEH (JO65)
gewerkt worden.

 11 Vandaag  een  Es-opening  richting  CT  en  EA
(GEMIST).

 12 Ook nu weer goede mogelijkheden richting zuid.
Gewerkt werden F6FLB (JO00), F5BL/p (IN99),
F1JMG (IN78), F6IPV (IN99) en TM1FRE in IN88.

 15 tropo richting oost; o.a. Y31SM/a in JO61.
 19 tropo  naar  OK. OK1KWN/p  in JO60 was goed te

werken.
 21 een  zeer  zwakke aurora, gehoord werd GW, SM,

LA en GM.
 22 MS? QSO met  OH1NSJ  in  KP01  (geen  vallende

satelliet?).
 25 kon met HB9DJR/p in JN47 gewerkt worden.
 30 DK1FG in JN59.
1/2 september . IARU  contest:  OE/PA3CNX/p (JN77),

LX/PE1HUS/p   en   LX/ON7RB/p   (JN29),  DL0UL
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(JN48), Y46CI/p (JO51), Y67/p (JO51), FF1OLW
(JO00), GU4APA (IN89), HB9S en HB9SAX (JN36),
HB9DDO en HB9SUL (JN47), G8LNC (IO90), G3CKR/p
(IO93), F6GYT/p (IN99), GW4GFX/p (IO82),
Y23SB/p (JO53), OK1KRG/p (JO60), Y37Q (JO50),
DL/Y56CJ/p (JO50), Y2/DK0XX/p (JO50), GW8TFI
(IO81) en GJ3XBY/p in IN89.

Het rustige op radiogebied wat ook al aan het
einde van augustus heerste, zette zich voort na de
contest. Tijdens de Scandinavische Activiteits-
contest waren de condities zeer matig. De bekende
stations zoals OZ1ALS (JO44), OZ1KWJ (JO45),
OZ1ANA (JO55) waren te horen en of te werken,
daarnaast ook OZ5DD (JO45), echter de signalen
waren erg zwak.
Op 15 september was ineens PA6HLO QRV ten behoeve
van een award. Ik had het te doen met een aantal
stations uit regio 40, die van niets wisten en
ineens geen normaal QSO meer konden voeren, omdat
ze geldig waren voor dat award, een voorbeeld van
zoals het dus niet hoort. Later was er een
openingetje richting OK waar diverse stations uit
JO60, JO70 en JN79 gewerkt konden worden. Verder
bleef het stil tot de 28e laat in de avond toen er
een goede opening was richting GW.

432 MHZ - 70 CM
 11 juli condities richting Duitsland; gewerkt met

DL3YEE in JO42.
 14 waren er  goede  mogelijkheden  richting Enge-

land. Gewerkt werd onder andere met G0EJG en
G8ROU beide in IO93.

 15 zette de  condities  nog door en kon met G6HKM
(JO01), G4NPH (JO02) en G0NNF in IO92 een ver-
binding gemaakt worden.

  2 augustus was er de Scandinavische Activiteits-
contest op 70 cm. Er kon deze keer met de vol-
gende stations gewerkt worden: OZ2OE (JO45),
OZ1KLU (JO46), LA8KT en LA1YCA (JO38) en LA3VW
(JO48). Daarnaast werd er ook nog met G1LSB in
JO03 en G4NPH in JO02 gewerkt.

  3 condities richting Engeland, G8CRN in JO02.
  4 condities  richting  zuid-oost.  Gewerkt   met

DD3KF in JO30.
In  de  maand  september is  er  op  de 70 cm band
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RONDE VAN AMERSFOORT

weinig gebeurd. Het weer zat duidelijk verkeerd
voor de mooie tropo-openingen die rond deze tijd
zo vaak voorkomen. De Scandinavische Contest
leverde geen verbindingen op. Op de 15e was ook op
70 cm goede tropo richting OK, gewerkt werd o.a.
met OK1AXH en OK1VEI/p beide in JO70, wat voor mij
een nieuw land was op 70 cm. Verder was het ook op
deze band rustig. Ik hoop in het volgende
overzicht te kunnen melden dat er nog "officiële"
Y2's gewerkt zijn op de banden.

Tot slot van dit lange overzicht een woord van
dank aan Kees (PA3EQS), Robert (PE1NFL) en DX-
press/VHF-bulletin voor de info.

Jan - PE 1 JDX

De "Ronde van Amersfoort" wordt uitgezonden onder
de call PA3AYQ, elke zondagavond op frekwentie
145.450 MHz (modulatiesoort FM). Plaats van
uitzending Leusden (JO22QC). Ingangsfrekwenties:
433.450 MHz (mod. FM) en 28.315 MHz (mod. FM).
Deze ingangsfrekwenties worden tijdens de "Ronde
van Amersfoort" gerelayeerd.

locale    meestal ver-
tijd  onderwerp                            zorgd door:
20.15 telexbulletin PA3COM
20.30 inchecken wie info heeft
20.35 VHF/UHF-activiteiten en info PE1JDX/PE1NFL
20.45 HF-activiteiten en info PA2JHO
20.55 regionaal nieuws PI4AMF/PI4KEI
21.10 binnengekomen bladen CQ-PA/Electron
21.15 speciaal item
21.25 activiteiten en contest-agenda
21.30 tekenen presentielijst, opmerkingen/vragen
21.35 te koop gevraagd/aangeboden en 
      behandeling vragen
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FET-VELDSTERKTEMETER

In het speciaal item kunnen voorkomen reportages,
of wordt informatie gegeven over awards, pro-
dukten, zelfbouwontwerpen, nieuwe technische ont-
wikkelingen en dergelijke.
Inmelden voor informatie kan tijdens de gehele
uitzending op de 70 cm en 10 m. Tussen elk item
wordt er even geluisterd op de 2 meter frekwentie
of er nog informanten zijn.
Na afloop om circa 21.30 uur kan iedereen de
presentielijst tekenen, opmerkingen of vragen
stellen. Tevens is er gelegenheid voor te koop
aangeboden of gevraagd. De procedure is zo, dat
bij het noemen van de call er bijgezegd wordt dat
men een vraag of iets te koop heeft e.d. De ge-
noteerde calls worden opgenoemd ter controle. Is
er toch ingemeld en wordt de call niet genoemd,
probeer het dan nog eens. Bij FM geldt nu eenmaal
de wet van de sterkste.
De "Ronde van Amersfoort" is er voor elke luister
en/of zendamateur die actuele informatie wenst. De
"Ronde van Amersfoort" geeft onafhankelijke infor-
matie van ELK amateurgebeuren.
Elke zondagavond "Ronde van Amersfoort" vanaf
20.15 uur (locale tijd). 
Informatie: PA3AYQ, telefoon: 033-942239.

Voor zendamateurs, CB'ers, modelbouw-freaks en wat
dies meer zij, is een veldsterktemeter een uiter-
mate nuttig en veelgebruikt instrument. Men kan er
de winst van verschillende typen antennes mee ver-
gelijken en hij kan worden gebruikt als hulpmiddel
om de aanpassing van zender op antenne optimaal af
te regelen.
Een goede veldsterktemeter dient behoorlijk ge-
voelig te zijn. En wel om drie redenen. In de
eerste plaats is het voor een betrouwbare meting
het  beste  wanneer  er een zo groot mogelijke af-
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VERGEET U NIET UW QSL-KAARTEN AF TE HALEN?
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stand ligt tussen zender en meetinstrument. In de
tweede plaats zullen andere gebruikers van dezelf-
de band het nu niet bepaald op prijs stellen als
iemand zijn antenne gaat zitten afregelen met een
"knots" van een zendsignaal. De derde reden is dat
met name portable zenders slechts zo weinig uit-
gangsvermogen leveren (een paar honderd milliwatt)
dat afregeling zonder een gevoelig meetinstrument
domweg niet mogelijk is. Bij deze veld-sterkte-
meter is daarom voorzien in een hoogfrekwent-
versterkertrap, waarmee het ingangssignaal wat kan
worden opgekrikt. Die trap is opgebouwd met een
dual-gate MOSFET van het type BF900 en is voorzien
van een instelbare versterking. Met P1 kan
daardoor de gevoeligheid dus worden aangepast aan
het nivo van het testsignaal. De driestanden-
schakelaar S2 maakt een keuze mogelijk tussen drie
meetbereiken: 480 kHz-2,4 MHz (L1), 2,4 MHz-12 MHz
(L2) en 12 MHz-40 MHz (L3). Als antenne fungeert
een korte spriet van ca 30 cm.

                                                 

(C) Elektuur, juli/aug. 1982



MEDEDELINGEN

45 JAAR VERON
MEER DAN 45 JAAR AFDELINGSACTIVITEIT
VANUIT AMERSFOORT

REGIONALE BIJEENKOMST
Op maandag 19 november gaan enkele afgevaardigden
van onze afdeling naar de Regionale Vergadering in
Amersfoort.
Het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen
van informatie tussen afdelingen en Hoofdbestuur
in beide richtingen en tussen de afdelingen
onderling.
Heeft u nog iets, wat zij daar naar voren kunnen
brengen, meldt dit dan (liefst schriftelijk) aan
uw afdelingssecretaris.

CONTEST VERKEERD
Denkt u er aan om uw (check)log mee te nemen naar
de verenigingsavond of voor het eind van de maand
op te sturen naar: Frank van Hamersveld, Van Wou-
straat 28, 3817 PG Amersfoort.

In het kader van de viering van 45 jaar VERON en
dus 45 jaar VERON-A03-AMERSFOORT, zijn wij eens in
de geschiedenis van onze afdeling gedoken. 
Voor de oorlog zijn er drie verenigingen van
radioamateurs werkzaam geweest, n.l.: de NVVR
(opgericht 19 maart 1916), de NVIR (opgericht 26
februari 1928) en de VUKA (opgericht 12 november
1934). Het blijkt uit een lijst van houders van
een amateur radio zendmachtiging (juni 1938), dat
de meeste amateurs in de omgeving van Amersfoort
lid waren van de NVIR. In eerste instantie waren
wij daar ingedeeld bij de afdeling Centrum, welke
later werd opgesplitst in drie onderafdelingen en
wel: Utrecht en omstreken, het Gooi en Amersfoort.
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Per 1 januari 1942 werden deze verenigingen onder
druk van de bezetter opgeheven en hun bezittingen
in beslag genomen, zodat het verenigingsverband
was verbroken 
Na de bevrijding werd vooral in de grote steden op
energieke wijze een poging gewaagd om aldaar te
komen tot één amateurcentrum. Dat wilde dus zeggen
dat in die centra in feite nieuwe afdelingen
werden gevormd, al of niet onder een voorlopige
naam, waarbij de NVRA en de NURA (Amersfoort), die
later in de NVRA is overgegaan, een meer lande-
lijke actie voerden.
Men had zich meestal direct in het vooruitzicht
gesteld, dat deze nieuwe afdelingen t.z.t. onder-
delen dienden te vormen van één vereniging van
radioamateurs in Nederland.
Uit een genomen besluit van de Nederlandse Rege-
ring bleek inmiddels dat het besluit van de op-
heffing van de oude verenigingen door de bezetter
nietig verklaard was. Om uit de impasse te komen
die nu ontstaan was, werd er een commissie ge-
vormd, die zich ten doel stelde  om op een aan-
gename wijze contact te leggen tussen de Hoofd-
besturen van de drie bestaande verenigingen en de
reeds gevormde en nog te vormen afdelingen en
groepen van amateurs.
Vele besprekingen en een uitgebreide correspon-
dentie werden door de commissie gevoerd om de
gedachte van één vereniging overal ingang te doen
vinden.
Op 21 oktober 1945 vond in Hilversum de grote
vergadering plaats, waar in grote saamhorigheid
besloten werd één grote vereniging (de VERON) op
te richten.
Op de volgende pagina's vindt u het afdelings-
nieuws van de (onder-)afdeling Amersfoort van de
NVIR en de eerste berichten van de VERON-A03-
Amersfoort. Het schetst een aardig beeld van het
zendamateurisme van die tijd.

Bovenstaand artikel is een gedeeltijk
uittreksel van "Een woord vooraf," zoals
deze te vinden is in Electron - 1946.
Met dank aan de VERON-bibliothecaris:

 Jaap (PD0DBD) voor de documentatie.
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AGENDA

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR                 
Onze  afdeling  bezit een 2 m transceiver  (Ken-
wood  TS700),  antennes  voor 2 m en 70 cm, coax
met  amphenol  en  N-connectoren, 2 rotoren  met
stuurkabel en een aggregaat. Deze spullen kunnen
door de leden worden  geleend. Uiteraard kan dit
niet ten tijde van afdelingsactiviteiten.       
Er wordt een borgsom gevraagd van ƒ50,-.        
Aanvragen  voor  het  lenen van genoemde spullen
moeten worden gedaan bij  Koos Sportel (PA3BJV),
tel. 033-551992.                         
Alle  materialen  worden  beheerd door Cor v. d.
Wetering  (PA3COM),  tel. 033-613537, waar  u na
overleg de spullen kunt afhalen.                
                                                
GEBRUIK  VAN AFDELINGSCALL                      
Wilt u tijdens een contest of andere  activiteit
de clubcall gebruiken, dan kunt u  dit aanvragen
bij George d’Arnaud  (PA3BIX),  tel. 033-616484.

24

OKTOBER
20-21 JOTA (Electron, blz. 373)  
   26 verenigingsavond, lezing door Wim (PA0WJG)
      over nucleaire straling
   27 Dag voor de Amateur + AMRATO + vlooienmarkt
      (Electron, blz. 525) - op vertoon van uw
      VERON-lidmaatschapskaart betaalt u de helft
      van de toegangsprijs, dus maar ƒ3,-

NOVEMBER
    3 radio-onderdelenmarkt, Assen
  3-4 Interradio, Hannover
    7 schriftelijke najaarsexamens
   23 verenigingsavond - lezing door Chris
      (PA3CRX) en Peter (PA3CWS) over PI6ATV

DECEMBER
10-22 examens Opnemen en Seinen van morsetekens
   21 verenigingsavond - kerstavond 

Verder is er iedere maandagavond ZELFBOUW in de
dependance van de SBBO-school, Nijverheidsweg 130,
Amersfoort. Aanvang om 19.30 uur.




