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VERON-A03-AMERSFOORT, POSTBUS 1131, 3800 BC AMERSFOORT

VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - telefoon 033-4551992

voor: cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz. Een compleet overzicht vindt u in Electron
(u bespaart portokosten en de afdeling profiteert ervan)

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersingel 367, 3822 BV  Amersfoort
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BESTUUR:
voorzitter:             Heijmen Ceelen         PA3AGI
  Bunschoterweg 4       3861 PE Nijkerk       033-2459082
vv/secretaris:          Kees de Haan          PA3ARV
  Beethovenlaan 1       3862 GN Nijkerk        033-2453697
  e-mail adres:         Kees.De.Haan@net.HCC.nl
penningmeester:         Joop Lagemaat        PA3FBU
  Breeland 153          3828 VK Hoogland      033-4802705
  giro: 3888404 tnv:    VERON-A03-Amersfoort  Hoogland
activiteiten:           Jan Spierenburg       PD0AUQ
  Mellemastraat 23      3815 PB Amersfoort     033-4728970
activiteiten:           Hans Verberne          PA3GDQ
  Klarinetpad 6         3822 CT Amersfoort    033-4552293
red. 't Geruis          Frank v.Hamersveld    PA3DTX
  Van Woustraat 28      3817 PG Amersfoort
PR/activiteiten         Willem Polhout        NL 10330
  Anemoonstraat 25      3812 WE Amersfoort     033-4654526

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie:     Hans Verberne         PA3GDQ
QSL-manager:            Peter Butselaar       NL 5557
  Postbus 910           3800 AX Amersfoort
zendcursus N en C:      Jan van Essen         PA0SNE
  Zandkamp 91           3828 GE Hoogland      033-4804555
morsecursus:            Koos/Hilde Sportel    PA3BJV/EKW
  A.Schweitzrsngl 367   3822 BV Amersfoort    033-4551992
service-bureau:         Hilde Sportel         PA3EKW
immunisatie-funct.:     Koos Sportel          PA3BJV 
Ronde v. Amersfoort:    Evert Beitler         PA3AYQ
  Calabrie 3            3831 EB Leusden       033-4942239
NL-vertegenwoordiger:   Willem Polhout        NL10330
computers:              Antoon Oostveen       PA3FWR
  Eikenlaan 38          3828 BZ Hoogland      033-4801633
PACC-coördinator:       Koos Sportel          PA3BJV
vaa PI4AMF/NL8600:      Hans Verberne         PA3GDQ
uitleencoördinator:     Willem Polhout        NL10330



KOPIJ VOOR 't GERUIS  - Uiterlijk  1 november 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" - De actuele informatie m.b.t.
bandcondities, afdelings- en regio-activiteiten hoort u na
de herhaling van het nederlands gedeelte van PI4AA in de
"Ronde van Amersfoort" elke zondagavond op 145.7875 MHz om
± 20.30 l.t. in phone. Uw inbreng in "de Ronde" 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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uitg.: VERON - A03 - Amersfoort; 21e  jaargang
nr. 8; oktober 1997; verschijnt  10 x per jaar

redactie: Frank van Hamersveld                  - PA3DTX
Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort
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VERENIGINGSAVOND    

NIEUWE LEDEN        

=> DOE MEE AAN DE COMPUTER/ZELFBOUWAVOND IN NOVEMBER <=

                         3                         p=>8

OKTOBER 
Vrijdag 24 oktober werd er een lezing verzorgd door Heijmen
(PA3AGI). Het onderwerp van zijn lezing was: Hoe kan ik
mobieltelefoonnetwerkbeheerder worden en wat komt hier voor
kijken. 
Door technische problemen met de drukmachine en ziekte van
de drukker kon ons blad niet voor de afdelingsbijeenkomst
verschijnen (de wet van Murphy). Om toch aan onze verplich-
tingen tegenover onze adverteerders en lezers te voldoen
verschijnt dit aangepaste nummer.

NOVEMBER - computeravond + zelfbouwoverzichtstentoonstelling
Vrijdag 28 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 zoeen 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 - 26 september
De voorzitter opende de avond met een ieder welkom te heten.
Na enige  mededelingen kreeg men de  gelegenheid  om  naar
de videoband te kijken die gemaakt is door Koos (PA3BJV)
tijdens de Scoopballonvossenjacht 1997.
Verder werd deze avond gevuld met onderling QSO. Al met al
was het weer een zeer gezellige avond.

september
A.H. van Boven (PE1GLE), Oss

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



PI8UTR EN DE REQLST SERVER 

REGIONALE BIJEENKOMST

Heeft u dat ook wel eens gehad, bij het opvragen van een
listing in een packet BBS en je moet wachten tot dat er een
lijst van 160 zevenplus berichten voorbij zijn gekomen die
precies in de categorie staan die je wilt opvragen. Nou ik
wel, hierdoor kwam ik op het idee om hier iets op te ver-
zinnen, wat uitmondde in een speciale server voor een fbb
BBS. Deze server draait nu al een tijdje op PI8UTR en door
wat opmerkingen van links en rechts zijn er wat opties aan
toegevoegd. Door een persoonlijk bericht te sturen aan de
reqlst server wordt er een bericht aangemaakt met als inhoud
de listing die je uit het BBS wilt hebben. Het beste werkt
dit geheel in samenwerking met tsthost packet programma.
Door hier een macro voor te gebruiken kan dit proces vol-
ledig automatisch verlopen. Dit gaat als volgt, de macro
zorgt er voor dat er ingelogd wordt en een persoonlijk
bericht wordt aangemaakt met commando "sp reqlst", in de
titel wordt de categorie geselecteerd en in het bericht
wordt er nog meer opgegeven wat wel en wat niet gewenst is.
Vervolgens wordt er door het BBS een privé bericht voor je
aangemaakt met als inhoud de list met berichten die je wilt
zien. Met tsthost programma is het nu mogelijk om dit be-
richt gecomprimeerd binnen te halen, wat dus de helft aan
tijd scheelt, vervolgens kan je nu die berichten selecteren
die je werkelijk lezen wilt en ze daadwerkelijk ophalen, ook
gecomprimeerd. Door hier een macro voor te maken kan dit
proces geheel automatisch verlopen. Bovendien kan de server
in het BBS bijhouden waar je de vorige keer gebleven was.
Een uitgebreide beschrijving van de server en macro voor
tsthost kun je vinden in het BBS PI8UTR met commando "?
reqlst" en in uitgebreidere tekst formaat in de directory
c:\reqlst en c:\doc.
Hopend hiermee iemand op ideeën te brengen,   Ron - PA 3 HBI

Op maandag 24 november gaan enkele afgevaardigden van onze
afdeling naar de Regionale Bijeenkomst 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.
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TIPS VOOR DE KNUTSELAAR

AGENDA
  

VERON afdeling Amersfoort Activiteiten Maandag-
avond wordt gehouden in de Ordonnans, Klimopstraat, 
Amersfoort (Soesterkwartier), telefoon 033-4610064,
aanvang 20.00 uur.
U kunt het laatste VAM-nieuws lezen op PI8UTR.
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Uitsolderen van componenten met meer dan twee aansluitingen
gaat soms moeilijk: twee methoden voor als de print toch
weggegooid wordt.
- Breek een stuk van de print, ongeveer een centimeter rond

het te redden onderdeel. Knip dat brokstuk zo in, dat elk
pootje van het onderdeel op een eiland komt te staan.
Verwijder daarna de eilandjes.

- Neem de verfschroeier (1500 W, 520 C, 420 l/m). Houdt de
print met de onderdelen omlaag en verhit de plek waar het
gewenste onderdeel staat. Als het goed gaat komen de
onderdelen er zo uitvallen. Vanwege de stank kan dit het
beste in de buitenlucht gebeuren.

Grote gaten in plaatwerk opvullen.
- Aan een kant cellotape of booklon, aan de andere kant twee

componentenlijm aanbrengen. Die schijnt er ook in alumini-
um kleur te zijn.

Groene schuurlapjes (scotchbrite) zijn geschikt om verweerd
metaal te polijsten. Dit kan zowel droog als nat geschieden.

Leids Nieuws 1997, no 3, Rob - PA 3 GAV

    

NOVEMBER
   15 Dag voor de Amateur, AHOY, Rotterdam (E-454)
   24 Regionale Bijeenkomsten
   28 verenigingsavond - computer/zelfbouw 
DECEMBER
 9-11 Amateurradiozendexamens voor opnemen en seinen van
      morsetekens met 12 woorden per minuut, Nieuwegein
   19 verenigingsavond - kerstbijeenkomst
    




