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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
het nederlands gedeelte van PI4AA, elke  zondagavond  op
145.7875  MHz  om  ± 20.30 l.t. in phone. Uw inbreng in "de
Ronde" wordt zeer op prijs gesteld!

RTTY-BULLETIN - Iedere woensdagavond om 20.30 uur
verzorgen Jan (PD0RDQ) en Henk (PE1IMQ) een RTTY-
bulletin. Frequentie 145.300 MHz, in  phone op
430.050/145.7875 MHz. 

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 depothouder Heijmen Ceelen (PA1HC), tel.
033-2459082. 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    

bezoek ook eens onze internet home-page
HTTP://WWW.VERON.NL/AFDELING/AMERSFOORT
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OKTOBER  - verkoping
Tijdens de verenigingsavond van vrijdag 22 oktober houden wij een open verkoping.
Om de verkoping vlot te laten lopen, vragen wij u om u aan de volgende regels te
houden:
- op alles wat wordt aangeboden moet staan wie de eigenaar is, of het functioneert

en wat de minimumprijs is;
- van de verkoopprijs gaat 10% naar de clubkas, houdt hier rekening mee bij het

vaststellen van de minimumprijs;
- eenmaal verkochte spullen kunnen niet opnieuw worden  aangeboden;
- alles (zowel verkocht, als niet verkocht) moet na afloop  van de verkoping

worden meegenomen door  de (nieuwe) eigenaar.
Wij hopen op deze avond veel courante artikelen te zien.
Het adres is: Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

NOVEMBER - lezing
Vrijdag 26 november is er een lezing. Wij willen op deze avond iemand  van de
RDR afd. Handhaving uitnodigen. 

VERSLAG VERENIGINGSAVOND - september
Vrijdag 24 september stond de eerste afdelingsbijeenkomst na de vakantie in het
teken van onderling QSO. 
Koos (PA3BJV) vertelde aan de hand van videobeelden iets over zijn vakantie in
Hongarije en zijn 20 meter experiment tijdens de eclips (11 augustus 1999).
Eerst kregen wij videobeelden te zien die een vriend van Koos had opgenomen in
Verdun (België) tijdens de eclips. Op deze plaats was de zonsverduistering goed te
zien. Hierna liet Koos zijn opname zien. Hij had voor de opname  van de zon zelf
een filter in elkaar gezet. Helaas regende het tijdens het moment dat de zon achter de
maan verdween. Toch was het aan de radioverbindingen met PI4AA goed het effect
van dit gebeuren te horen.
Al met al was deze avond weer een goede start van de afdelingsbijeenkomsten na de
vakantie.



      



LEDENBESTAND                

 
ZELFBOUW VOOR DE RADIO(ZEND)AMATEUR (8)

 

NIEUW LID 
M.H. Doornkamp (PE1RGU),  Amersfoort
Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op onze afdelings-
bijeenkomst of andere activiteiten.

HET ALTERNATIEF VOOR EEN KRISTALONTVANGERTJE 
Wat moeten we vandaag de dag nog met een alternatieve kristal ontvanger op de
middengolf? Onze shacks puilen uit van hi-tech elektronica uit Verweggiestan,
compleet getooid met allerlei toeters en bellen waar menig radio(zend)amateur niet
eens weet wat het allemaal betekend..., dus is er dan behoefte aan een alternatieve
kristal ontvangertje?
Nee..., wellicht niet en zeker niet als de radio(zend)amateur het tijdperk van
dergelijke  schakelingen  niet  heeft meegemaakt.
Het is u wel duidelijk geworden  dat ik ondanks mijn "jeugdige" leeftijd van 48
jaren, nog iets van die tijden van weleer heb meegemaakt en wat er voor die tijd was
bedacht kreeg ik als overlevering mee van mijn grootvader die in zijn jonge jaren als
radio pionier reeds zijn sporen had verdiend en met Marconi en de oude heer Philips
nog heeft samengewerkt in de begin periode van HF rx/tx techniek (vonkzenders
voor telegrafie en de amplitude modulatie experimenten met koolmicrofoons enz.).
Zo dat weet u dan ook weer. 
Vanuit die nostalgie bezien is een kristalontvangertje dus geen vreemde keuze voor
deze aflevering. Vertalen we e.e.a. naar het heden met modernere componenten, dan
is het mogelijk om zonder diode en zelfs zonder weerstanden een eenvoudig
alternatief te ontwerpen.
Het aantal windingen om de ferrietstaaf in combinatie met de afstemcondensator
bepalen de ontvangstfrequentie, dus naast de normale MG kan KG dus ook (160 en
80 meter).
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MEDEDELINGEN                    

Met enige preselectie (heb ik al eens beschreven) werkt het zeker.
De 1,5 Volt mono batterij gaat maand na, maand, na maand mee, dus echt energie
vriendelijk.
Probeer het maar eens.

Jaap - PA 3 GYM © 1998

 

HELPDESK VOOR VRAGEN SCHRIFTELIJK ZENDEXAMEN
Het voorjaarsexamen voor radiotechniek en voorschriften C en N dat op 3 no-
vember wordt afgenomen te Nieuwegein nadert met rasse schreden.
Velen in de regio bereiden zich hierop voor door middel van de cursus die in onze
regio wordt gegeven of door zelf studie. Vooral bij zelf studie blijf je soms met
onopgeloste vraagstukken zitten en dat is jammer.
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The comments about the award go here.  Simply 
delete this text and type in your own. AWARD-NIEUWS           

Jan (PA0SNE) is bereid mensen te helpen die met vragen zitten betreffende de
studie  tot  radiozendamateur  en  wel via e-mail. Jan is in het bezit van het VERON
C- en N-cursusboek, dus kunt u bij vragen eventueel verwijzen naar bijvoorbeeld
schema's uit het boek. 
Het e-mail adres van Jan is: j.van.essen@wxs.nl. 
 
N-CURSUS WORDT NA DE EXAMENS VERVOLGT MET C-CURSUS
Bij voldoende belangstelling willen wij de N-cursus na de najaarsexamens ver-
volgen met een 1 jarige C-cursus. Ook deze cursus zal op zaterdagmorgen in het
Burg. van Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort worden gegeven door Jan
van Essen (PA0SNE). Heeft u interesse dan kunt u dat laten weten via e-mail
(j.van.essen@wxs.nl of telefonisch: 033-4331683; ook voor informatie kunt u  hier
terecht). 
 
MORSE-CURSUS
Bij voldoende belangstelling willen wij weer met een morse- of opfriscursus voor
A/B-amateurs starten. De cursus wordt gegeven door Hilde (PA3EKW) en Koos
(PA3BJV) Sportel. Ook  voor mensen die  in  december  het examen afleggen en
extra examentraining willen hebben zijn er mogelijkheden. Voor  informatie:
telefoon 033-4551992.

REGIONALE BIJEENKOMST
Op maandag 22 november gaan enkele afgevaardigden van onze afdeling naar de
Regionale Bijeenkomst in Amersfoort. Het doel van deze bijeenkomst is het uit-
wisselen van informatie tussen afdelingen en Hoofdbestuur in beide richtingen en
tussen afdelingen onderling. Heeft u nog iets wat zij daar naar voren kunnen
brengen, meldt dit dan (liefst schriftelijk) aan uw secretaris.

YLRCI ELETTRA MARCONI AWARD PROGRAMME - De awards zijn voor
zend- en luisteramateurs. U kan het aanvragen in de mode Phone, CW, RTTY,
Mixed en op HF of VHF/UHF/SHF. De awardmanager is: IK5GBL, Giuseppa
Lazzarini, Via Volpi 3, 55049 Viareggio (LU) C/C 12315552, Italy.
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AGENDA                       

VERON afdeling Amersfoort Activiteiten Maandagavond
wordt ingaande 1 november gehouden bij VERON Radio AA,
Hamersveldseweg 131 A, 3833GN Leusden, 033-4323931.
Aanvang 20.00 uur. U kunt het laatste VAM-nieuws lezen op
onze afdelings BBS PI8UTR en Internet home-page.
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GIOCONDA AWARD - Verbindingen na 1 januari 1970 met Italiaanse of buiten-
landse leden van de YLRCI zijn nodig voor dit award. 10 punten heeft u nodig. Elk
YL telt voor 1 punt. Verbindingen in CW of RTTY tellen voor 2 punten. U mag een
station maar één maal opvoeren. Repeater en FM verbindingen zijn niet toegestaan.
De kosten zijn 20 IRC's of $US 13.

FRIENDLINESS AWARD - Ook voor dit award zijn QSO's met Italiaanse of
buitenlandse  YL leden van de YLRCI nodig vanaf 1 januari 1990. U heeft 10
punten nodig. Elk YL telt voor 1 punt. Verbindingen in CW of RTTY tellen voor 2
punten. U mag een station maar één maal opvoeren. Repeater en FM verbindingen
zijn niet toegestaan. Er zijn stickers voor elke 5 YL's meer. Bij 40 leden kan u een
speciaal award aanvragen. De kosten voor het basis award is 20 IRC's/$US 13,
stickers 11 IRC's/$US 6 en 40 IRC's/$US 26 voor het speciale award.

EUROYL AWARD - Dit award is alleen op HF aan te vragen. U werkt/hoort 20
YL's uit 20 verschillende  Europese landen volgens de ARRL lijst, na 1 januari
1990. Voor elke 10 YL's uit 10 andere landen kunt u een sticker aanvragen. U mag
een station maar één maal opvoeren. De kosten zijn voor het award 20 IRC's/$US 13
en stickers 11 IRC's/ $US 6.

Madeleine - PA 3 CUZ

OKT 22 afdelingsbijeenkomst - verkoping van courante artikelen
23 Dag voor de Amateur, Americahal, Apeldoorn (E-417)

NOV 3 Najaarsexamens N en C, Nieuwegein
6 Radio Onderdelenmarkt, VEONN-remise Assen (E-457)
13 Electuur Contactdag, Eurecto Expo Center te Houten
22 Regionale Bijeenkomst in Amersfoort
26 afdelingsbijeenkomst - lezing




