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BESTUUR:
voorzitter:         Heijmen Ceelen     PA3AGI    033-2459082
vv/secretaris:      Kees de Haan       PA3ARV    033-2454697
penningmeester:     Joop Lagemaat      PA3FBU    033-4802705
      giro: 3888404 tnv: VERON-A 03-Amersfoort,     Hoogland
activiteiten:       Jan Spierenburg    PD0AUQ    033-4728970
activiteiten:       Hans Verberne      PA3GDQ    033-4552293
red. 't Geruis:     Frank v.Hamersveld PA3DTX
PR:                 Willem Polhout     NL 10330  033-4654526
CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie: Hans Verberne      PA3GDQ    033-4552293
QSL-manager:        Peter Butselaar    NL 5557 
                    Postbus 910        3800 AX    Amersfoort
zendcursus D en C:  Jan van Essen      PA0SNE    033-4804555
morsecursus:        Koos/Hilde Sportel PA3BJV/EKW033-4551992
service-bureau:     Hilde Sportel      PA3EKW
immunisatie-funct.: Koos Sportel       PA3BJV 
Ronde v.Amersfoort: Evert Beitler      PA3AYQ    033-4942239
NL-vertegenw.:      Willem Polhout     NL10330   033-4654526
computers:          Antoon Oostveen    PA3FWR    033-4801633
PACC-coördinator:   Koos Sportel       PA3BJV      
vaa PI4AMF/NL8600:  Hans Verberne      PA3GDQ    033-4552293
materiaalbeheerder: Cor v. d. Wetering PA3COM    033-4613537



KOPIJ VOOR 't GERUIS  - Uiterlijk  1 novembe r kan kopij
worden ingeleverd voor het november -nummer. Aanbieders van
artikelen en schema's worden uitdrukkelijk gewezen op de
bepalingen van de auteurswet. Overname van artikelen is
alleen toegestaan met bronvermelding. Artikelen met (C)
moet men toestemming vragen aan de auteur of uitgever.

"RONDE VAN AMERSFOORT" - Voor actuele informatie m.b.t
afdelingsactiviteiten is er elke zondagavond de "Amers-
foortse Ronde". De "Ronde" start om ± 20.30 uur lokale
tijd op de frequentie 145.7875 MHz. Uw inbreng wordt zeer
op prijs gesteld!

QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze  afdeling bezit een
2 m transceiver (Kenwood TS700); antennes voor HF, VHF en
UHF; coax met amphenol en N-connectoren; 4 rotoren met
stuurkabel; een aggregaat; en een mobiele antennemast.
Deze spullen kunnen door de leden worden geleend bij onze
uitleencoördinator Willem Polhout (NL10330), Anemoon-
straat 25, Amersfoort (telefoon 033-4654526). Uiteraard
kan dit niet ten tijde van afdelingsactiviteiten. LET OP:
Bij reservering borgsom betalen, annuleringskosten kunnen
in rekening gebracht worden en schade is voor rekening van
de gebruiker.

GEBRUIK  VAN AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één contest of
andere activiteit de club-call gebruiken, dan kunt u dit
aanvragen  bij  Hans Verberne (PA3GDQ), tel.  033-4552293.
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VERENIGINGSAVOND    

OKTOBER - lezing dopplerpeilers
Vrijdag 25 oktober zal Henk (PE0SSB) een lezing verzorgen
over dopplerpeilers.
Het adres is: Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22,
Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

NOVEMBER - computeravond + zelfbouwoverzichtstentoonstelling
Vrijdag 22 november organiseren wij weer een computeravond
met als onderwerp: "De radio-amateur en zijn computer." Deze
avond wordt gecombineerd met een zelfbouwtentoonstelling.
Wij hopen hier een zo'n groot mogelijk scala van het compu-
tergebruik in de shack te kunnen tonen en iedereen in de
gelegenheid te stellen zijn of haar zelfbouw spullen tentoon
te stellen. Wilt u hieraan meewerken dan kunt u zich bij het
bestuur opgeven.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 27 SEPTEMBER
Dit was de eerste verenigingsavond na de vakantie. Daarom
begon deze waarschijnlijk rijkelijk laat, omdat iedereen
elkaar wel wat te vertellen had. De avond werd goed bezocht.
Onze voorzitter Heijmen (PA3AGI) verwelkomde een ieder. Hij
memoreerde onze medeamateur Flip Huis (PA0AD) (silent key),
die sinds 1932 zendamateur was. Hij was een medeoprichter
van de VERON en iemand, die een grote bijdrage geleverd
heeft aa het radioamateurisme. Voor diegenen, die hem niet
persoonlijk kenden, er staat een foto van hem op de omslag
van het juli-nummer van Electron.
Hans (PA2JWN) gaf vervolgens een interessante lezing over
vossenjagen, met het accent op ARDF, een gebied waarop hij
zijn sporen intussen wel verdiend heeft. Zijn betoog werd
vergezeld door voorbeelden van apparatuur, formulieren en
certificaten, die hij in de loop der jaren verworven heeft.
Het bleek, dat het echte ARDF-fen zeker niet een bezigheid
is voor oudere heren met dikke buiken, maar dat het een
echte sport is, waarvoor er blijkbaar ook de mogelijkheid
bestaat om op recreatieve basis mee te doen.
Buiten de lichamelijke conditie, komen er zaken aan de orde
als tactiek, operating practice en natuurlijk de juiste
apparatuur. Er zijn bouwschema's beschikbaar voor peil-
ontvangers en antennes voor zowel 2 als 80 meter. Kopieën
van deze schema's zullen op de VAM-avonden beschikbaar zijn.
Na  de pauze werd een heuse ARDF georganiseerd en een aantal
van de aanwezigen ging er op uit om te trachten de diverse
piepjes te lokaliseren. Dat lukte maar ten dele.
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NIEUWE LEDEN

VERSLAG WEINHEIM - 21 SEPTEMBER 1996

Al met al een bijzonder instructieve avond, die er hopelijk
wel toe zou kunnen leiden, dat leden van onze afdeling het
ook wel eens zouden willen proberen. Dat kan, want onze
afdeling is gevraagd te helpen met het organiseren, in de
omgeving van Amersfoort, van de Nederlandse ARDF-kampioen-
schappen in juni van het volgende jaar.

Kees - PA 3 ARV, afdelingssecretaris

september
  G. J. Bruins (KA4MZX), Harderwijk

Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op
onze afdelingsbijeenkomst of andere activiteiten.

Vrijdagnacht 4.00 uur AM voor het derde achtereenvolgende
jaar vertrekt een groep zendamateurs richting Weinheim. Dit
jaar is gekozen voor particuliere auto's. Om iets over
vieren wordt ondergetekende afgehaald door Erik (PE1PTU) die
zijn auto ter beschikking heeft gesteld. Eerst pikken we
Willem (NL10330) op vervolgens gaat het richting Leusden
waar Riend (PA3GXP) al buiten staat te wachten. Vervolgens
gaat het richting Duitse grens waar we de tweede auto van
Jan (PD0AUQ) ontmoeten met aan boord Eduard (PA3HAT), Marc
(PE1NPM) en Jan (PA0JCK). Gezamenlijk gaat het verder. Om
plusminus 7 uur wordt er een ontbijt stop ingelast, daarna
wordt er in één ruk doorgereden naar Weinheim, waar wij om
9.30 uur AM arriveren. Op de vlooienmarkt komen wij Koos
(PA3BJV), Heijmen (PA3AGI) en Naldo (PA3DRN) tegen. Hun
echtgenotes  (Hilde (PA3EKW), Riet en Cock) zijn gezamenlijk
naar Heidelberg getogen. Het zestal was een dag eerder reeds
gearriveerd! Met portofoons wordt op de simplex frequentie
145.7875 Mhz onderling contact onderhouden. De markt is de
eerste dag erg druk en het kost moeite om bij de kramen te
komen. Binnen in de tenten is het al niet veel beter, hier
vindt men nieuwe apparatuur en veel informatie. Op loop
afstand zijn twee gebouwen, waar de lezingen plaatsvinden.
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SCHEMATHEEK EINDHOVEN

Gelukkig hebben wij het voordeel dat wij er twee dagen zijn.
Zondags is het er veel rustiger en besluit ik enige aankopen
te doen (wintervoorraad). Alles wat ik zocht blijkt aanwezig
te zijn, zelfs een soldeerbare lithiumcel, zodat ik einde-
lijk mijn portofoon kan repareren, wat terwijl ik dit
schrijf reeds gebeurd is. Het resultaat zal nog weken op
zich laten wachten, maar ik heb goede hoop.
Ook leuk om te zien vond ik een serie bureau antennes voor
diverse banden. Alleen mijn budget is op, misschien iets
voor volgend jaar!
Echt veel nieuws is er niet, maar over compleet is het wel.
Zaterdagavond voor het eten volgt nog een excursie naar
Heidelberg door Jan (PD0AUQ). We bezoeken de uitkijktoren en
het klooster, waarna we weer naar ons hotel gebracht worden
waar de maaltijd uitstekend smaakt.
De volgende morgen zitten we om 8.45 uur alweer aan het
ontbijt. Om 10 uur gaat het weer richting markt waar we nog
tot 2 uur verblijven. Daarna gaan wij weer richting huis
samen met Koos, Heijmen, Naldo en aanhang. Jan en zijn groep
zijn een uur eerder al vertrokken en zijn 's avonds om 6 uur
thuis. Wij doen het wat rustiger aan en komen zodoende te
laat bij ons pannenkoekadres aan. Er wordt besloten om naar
een ander adres te gaan, maar als we daar aankomen blijkt
dat er alleen 's middags pannenkoeken geserveerd worden. Als
wij de drankjes af willen rekenen wordt verteld, dat men
voor ons een uitzondering wilt maken. De spek- en appelpan-
nenkoeken laten wij ons goed smaken.
Onderweg op het laatste gedeelte van ons traject proberen
wij ons in de "Amersfoortse Ronde" in te melden, wat mij
achteraf pas thuis om een uur of 10 lukt.
Ik kan terugkijken op een geslaagd weekend en sta al weer
boven aan de lijst voor volgend jaar.

Ronald - PE 1 LID

De activiteiten van de "Schematheek" in Eindhoven zijn in-
middels redelijk bekend. De beheerder tracht een ieder te
helpen aan zijn gezochte documentatie. Het komt echter wel
eens voor dat een schema niet aanwezig is. Vandaar graag uw
aandacht voor dit lijstje met gezochte documentatie en denkt
u nu niet argeloos "wat kan mij dat nu schelen",  want mis-
schien staat er een volgende keer een aanvraag van uzelf
tussen! De "Schematheek" in  Eindhoven heeft momenteel
dringend behoefte aan de volgende documentaties:
                              5                       ->p.10
 



The comments about the award go here.  Simply 
delete this text and type in your own. AWARD INFO

RECEIVERS:
Tokyo Skarlark (dubbel conversion), NR-52F1 Brarlo, Wadley
XCR30, Marconi CR150/2, Hammerlund SP-600, Standard AX700,
Sommerkamp FR50B en Minix MR73B VHF. Transceiver Sommerkamp
IC21XT+VFO 21 Cuna. Portofoon type CFM6012, PFM8000 en
PFM1800.

MEETAPPARATUUR:
AIMAC201, Grundig osciloscoop G8/13 en Trio osciloscoop
CS1577.

MONITORS:
Zentith ZVM122E + ZVM133E, Monodata 12 inch s/n 87K-13735,
Tandon PX22, Tetraco C12M35C0ND00 en C12M38C0ED00.

SCANNERS
Bearcat 20/20FB, Bearcat UBC200XLT, Realistic PRO2020 (ook
handleiding).

Mocht u de "Schematheek" aan een van bovenstaande schema's
kunnen helpen (of desnoods een kopie ervan), neem dan s.v.p.
contact op met de beheerder in Eindhoven: T. Hultermans
(PD0MHS), Postbus 4228, 5604 EE Eindhoven. Of met packet-
radio via PA2AJS @ PI8ZAA en op 11 m. via NL2THE @ NL3EHV.

Toine - PD 0 MHS (CQ Friese Wouden, jrg. 11, nr 2, A63)

CLEVELAND OHIO BICENTENNIAL
Tijdens dit speciale evenement wordt aan de call van sta-
tions uit Cleveland /200  toegevoegd. DX stations  moeten in
1996 5 stations uit Cleveland werken. U mag een station op
verschillende banden werken en dit meetellen. Alle banden en
modes gelden behalve verbindingen via repeaters. GCR lijst
en 4 US dollar sturen naar: Dwaine Modock, WA8MEM, 28265
Gardenia Drive, North Olmstead, Fulton, CA 95439-0050, USA .

40 JAAR UKW IN WEINHEIM
Werk  stations uit DOK A20 of het speciale DOK "40 UKW" van
1-1-'95 tot 31-12-'96. U heeft 40 punten nodig. Elk station
uit DOK A20 is geldig voor 2 punten (u mag maar 1 verbinding
per station opvoeren). De clubstations DF0UKW, DL0VHF of
DL0WH zijn 20 punten waard. Alle banden en modes zijn toege-
staan. GCR lijst en DM 10 of 7 US dollar sturen naar: Horst
Poelitz, DF7ZH, P.O.Box 1213, D-68537 Heddesheim, Duitsland .
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RÖNTGEN-DIPLOM
Jubileum diploma te behalen van 01-01-1995 t/m 31-12-1996.
Ter herdenking van de 150-ste geboortedag van Wilhelm Conrad
Röntgen geeft de DARC OV REMSCHEID, DOK R13, het Röntgen
Diplom uit aan zend- en luisteramateurs. Stations uit REM-
SCHEID en alle stations uit DOK R13 geven 1 punt. Het
clubstation DL0XR met de speciale DOK XRAY geeft 5 punten.
Een verbinding met DL0XR is verplicht. Ieder station mag
slechts éénmaal opgevoerd worden. Er zijn geen band of
modebeperkingen. Benodigde punten: District Nordrhein 20
punten. Rest van Duitsland en Europa 13 punten. DX 8 punten.
Kosten DM 10 of 7 US dollar. Awardmanager: Dominik Weiel,
DL5EBE, Reinshagenerstr. 99, D-42857 Remscheid, Duitsland .

CULTURAL CITY OF EUROPE 1995 AWARD
Omdat de plaats Luxemburg in 1995 is gekozen als de Culture-
le Stad van Europa wordt dit award uitgegeven. Werk/hoor LX
stations tussen 1 januari 1995 en 31 december 1996. U moet
95 punten verzamelen. Elk gemaakte/gehoorde QSO met een LX
station telt voor 10 punten (EU, DX 20 punten). De clubsta-
tions LX95VEC, LX0RL of LX0ITU tellen voor 15 punten (EU, DX
30 punten). Elk LX station mag maar 1x opgevoerd worden.
Alle banden en modes tellen. GCR lijst en 12 IRC's of 15 DM
sturen naar: Reseau Luxembourg des Amateurs d'Ondes Courtes,
Award Manager LX1TI Carlo, P.O. Box 1352, L-1013 Luxembourg,
Luxembourg .  

Madeleine - PA 3 CUZ

 
11



NAJAARSEXAMENS

KNUTSELTIP
  

De schriftelijke amateurradiozendexamens voor radiotechniek
en voorschriften I en II te Nieuwegein worden 6 november
afgenomen. Wij wensen de mensen die opgaan voor het examen
veel succes.
De examens voor het opnemen en seinen van morsetekens met
een snelheid van 12 woorden per minuut te Nieuwegein worden
in de periode 9 tot en met 17 december afgenomen.

MODIFICATIE VAN KNIPTANGETJES
Als je apparatuur aan het repareren of bouwen bent, kan het
nog wel eens gebeuren dat stukjes afgeknipt draad weg-
springen en terechtkomen op plaatsen waar ze problemen
kunnen veroorzaken. Een beetje siliconenkit in de holte
achter de snijvlakken van je kniptang voorkomt het weg-
springen van de stukjes draad. 

Ga als volgt te werk:
1.  Maak de bekken van je tangetje volkomen vetvrij en

schoon (aceton?).
2.  Zet de tang vast met een elastiekje of stukje tape om

te voorkomen dat hij open gaat.
3.  Vul de holte van de tang op met een laagje  siliconen-

kit.
4.  Werk het laagje kit af met een spateltje of met je

vinger (een oplossing van water en afwasmiddel voorkomt
een hoop kleverig gedoe!).

5.  Leg de tang een paar dagen weg om de kit goed te laten
uitharden.

6.  Verwijder elastiekje of tape, open de tang een klein
stukje en snij met een ouderwets scheermesje, langs de
opening, het laagje kit door.

Je kniptang is nu voorzien van twee rubberachtige kussen-
tjes, die de stukjes draad of componenten vasthouden tijdens
het knippen.

Uit QST (juni 1995) - Hints & Kinks
Jille - PA 3 FVM (APD-Nieuws, jrg. 19, 3e kw. '96, A05)
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REGIONALE BIJEENKOMST

AGENDA
  

---> KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS <---
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VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - telefoon 033-4551992

voor: cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz. Een compleet overzicht vindt u in Electron

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersingel 367,
Amersfoort

Op maandag 25 november gaan enkele afgevaardigden van onze
afdeling naar de Regionale Bijeenkomst in Amersfoort.
Het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van in-
formatie tussen afdelingen en Hoofdbestuur in beide rich-
tingen en tussen de afdelingen onderling. 
Heeft u nog iets wat zij daar naar voren kunnen brengen,
meldt  dit  dan  (liefst  schriftelijk) aan  uw  afdelings-
secretaris.

OKT 19-20 JOTA (E-424)
       25 verenigingsavond - lezing dopplerpeilers
       25 Elektuur-dag, Den Bosch (E-432)

NOV     2 Radio Onderdelen Markt, VEONN-remise, Assen
        6 Schriftelijke najaarsexamens C en N (E-346)
       16 Dag voor de Amateur, AHOY, Rotterdam
       22 verenigingsavond - computer/zelfbouw
       25 Regionale Bijeenkomst in Amersfoort

en de V ERON-A03 ACTIVITEITEN M AANDAGAVOND in de Ordonnans,
Klimopstr., Amersfoort (Soesterkwartier). Aanvang 20.00 uur.
U kunt het laatste VAM-nieuws lezen op PI8UTR, onder de
rubriek VAM.




