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Nu de vakantie voor de meesten van ons weer afgelopen is gaan wij
ons weer wat meer met de amateurzaken bezig houden. Zoals elk jaar
aan het begin van het nieuwe winterseizoen worden uw bestuursleden
geconfronteerd met de vraag: wat gaan wij deze winter weer doen?
Vaak lukte het om de een of andere spreker te strikken voor een al
dan niet interessante verhandeling. Wij krijgen echter nooit res-
ponse uit de afdeling of men dit nu op prijs stelt, of dat men wat
anders zou willen op onze maandelijkse bijeenkomsten. Daarom stel-
len wij ons voor om de:
================================================================
= KOMENDE BIJEENKOMST op VRIJDAG 16 SEPTEMBER in de recreatie- =
= zaal van de EEMGAARDE, Dorresteinseweg in Amersfoort         =
================================================================
hier eens over te gaan praten. Heeft U ideeën, laat het dan horen.
Verder zal op deze avond onze voorzitter Herman Scheper, PAoBAB
wat vertellen over zijn elektronische keyboard, met uitlezing op 
een oscilloscoopscherm, met een demonstratie hiervan. Dit is dus 
een soort “schrijfmachine” die letters op een beeldbuis tovert.
Misschien is er nog meer op dit gebied te bewonderen.
Verder moeten de laatste zaken worden besproken betreffende de 
JOTA in het weekend van 15 en 16 oktober a.s. Voor de vele nieuwe
leden in de afdeling hierbij een korte uiteenzetting over de JOTA.
De JOTA (Jamboree on the air) is een jaarlijks terugkerende happe-
ning, georganiseerd door de Wereldscoutingorganisatie (padvinderij)
en in ons land door Scouting Nederland, met het landelijke bureau 
in Amersfoort. Tijdens het weekend van 15 en 16 oktober is het de
bedoeling dat de padvinders en padvindsters van diverse landen met
elkaar in contakt treden via de radio.
Aangezien zij zonder zendmachtiging niet gebruik mogen maken van 
een amateurzendinrichting is de hulp van gelicenceerde zendamateurs
onontbeerlijk. Wél is het toegestaan, door een speciale regeling 
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat de padvinders
voor de microfoon mogen spreken. De verdere bediening en de oproep-
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en afsluitprocedures mogen echter alleen door gelicenceerde ama-
teurs geschieden. In tegenstelling met de afgelopen jaren zal de
afdeling Amersfoort van de VERON niet meer het landelijke station
van Scouting Nederland, PA6RSN, verzorgen. Dit maal wordt gebruik
gemaakt van de verenigingszenders van de VRZA en de VERON, jawel.
Ik heb begrepen dat beide stations de puzzels e.d. uitzenden, een
half uur na elkaar. Niet bekend is thans of beide onder de call
PA6RSN werken of onder de eigen call, respectievelijk PAoVRZ/A
en PAoAA.
Wél is de afdeling traditiegetrouw te gast bij de Soekwagroep,
dit maal niet in het Amersfoortse clubhuis, maar in Hoevelaken, 
aan de Veenwal, waar ook een gedeelte van die groep zit. De be-
doeling is dat de zenders en ontvangers dit maal in tenten worden
ondergebracht. Voorlopig is gepland:
Een station voor de Hoogfrequentbanden, met RTTY (Telex)
Een station voor 2 meter en 70 cm.
Een 2 meterstation voor de “D”-kanalen
Een luisterstation voor alle banden, ook met RTTY
De stunt die dit jaar waarschijnlijk wordt getoond is een grote
kraanwagen, van volgens de verhalen, 34 meter hoog, die als antenne-
mast gaat dienen. Verder zullen er wel weer allerlei andere acti-
viteiten op padvindersgebied plaatsvinden. Voor “dienstdoende”
amateurs is er zelfs gelegenheid om er te kamperen. Tevens kunnen
zij er volledig in de kost, echter wel tegen vergoeding van voed-
selkosten. Nadere informatie hierover a.s. vrijdagavond.
Het clubhuis van de Soekwagroep in Hoevelaken is te bereiken 
komende vanuit Amersfoort, via de Westerdorpstraat, Oosterdorps- 
straat, bij einde bebouwde kom linksaf, dit is de Hogebrinkerweg, 
en daarna rechtsaf de Veenwal op. De call van de Soekwagroep is
PAoSEC/J (J van JOTA).
Verder heb ik vernomen dat er minstens nog twee scoutingstations 
in Amersfoort zijn, t.w. PAoETE/J voor de Karel Doormangroep en
PAoSNE/P voor de Caya Noyagroep. Verdere informatie over deze
stations heb ik helaas niet. Dit is geen afdelingsactiviteit, 
maar zelf door de betrokken amateurs al dan niet met hulp van 
andere amateurs geregeld, wat uiteraard uitstekend is. Wel had 
ik graag wat meer informatie voor dit blad gehad, maar misschien
kunnen de heren ons vrijdag wat meer vertellen.
=======================================================
= ZENDCURSUS.                                         =
= Voor inlichtingen en opgaven: Jan Over, PEoJHO,     =
= cursuscoördinator, Jacob Catslaan 18, Amersfoort    =
= Telefoon: (033)15052                                =
=======================================================
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Op 10 augustus is de cursus weer gestart. Er kunnen echter nog wat
nieuwe cursisten bij, mits U bereid bent de afgelopen maand “in te
halen”. Voorwaarde voor deelneming is het lidmaatschap van de VERON
(natuurlijk) en het bezit van het VERON cursusboek, verkrijgbaar
voor f 25,– bij het VERON verkoopbureau. De zendcursus is gericht 
op het “C”-examen. Een morsecursus wordt niet gegeven, omdat er nog
niet genoeg animo voor is. De cursus wordt elke woensdagavond ge-
houden in een zaaltje van het Burgemeester van Randwijckhuis,
Diamantweg in Amersfoort. 

=============================================================
= QSL-MANAGER: Jules Kannemans, PEoJKA, Juliëttestraat 17,  =
=              Amersfoort, telefoon (033)22049              =
=============================================================
In de afgelopen maanden zijn weer heel wat mensen lid geworden van
de VERON en sommige van onze afdeling. Hierbij treft U de lijst 
aan. Hopelijk voelen de nieuwe leden zich spoedig thuis in onze
gelederen. Hartelijk welkom.
================
= NIEUWE LEDEN =
================
A.J. Bakker Patrijzenhof 29 Eemnes
H. Budding Haydnstraat 24 B Amersfoort
A. Butselaar, PE1AAP Seringstraat 26 Amersfoort
A.G.J. Corbee, PDoDET Liendertseweg 123 Amersfoort
J.L. Dalum Trekvogelweg 179 Amersfoort
A.F.J. Dekkers Brugveenseweg 47 Voorthuizen
A. Van Dijk, PDoDCH Lisztstraat 9 Amersfoort
G.A. Essenberg Duifhuis 78-I Nijkerk
T. De Leeuw, PE1AAJ Huizerweg 32 Bussum (op verzoek)
C.M. Lindenberg Brugveenseweg 37 Voorthuizen
J. Van Nieuwkerk, PDoDBD Beukstraat 66 Amersfoort
N.J. Oort Ariaplein 55 Amersfoort
W.H.R. Schepers Carmenplein 2 Amersfoort
I.Ph.H. Smit Calabrië 35 Leusden-C
A.G. Sportel, PDoDFN Turpijnplaats 21 Amersfoort
W.T.M. Spijker Bilderdijklaan 6 Soest
Mej. Chr. Stemfoort De Wiekslag 6-I Hoevelaken
 de eerste dame sinds jaren in onze afdeling!
T. Tilstra Vijverweg 3 Ermelo
J.G. de Vries, PDoDDR Pauwstraat 22 Amersfoort
J.P.C. Wimmers Sperwerhorst 28 Amersfoort
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======================
= NIEUWE ROEPLETTERS = Voor zover bij het secretariaat
====================== bekend.
C machtiging:
PE1BBX R.J. Schouten, Noorderweg 22, Bussum (lid op verzoek)
PE1BKO L.J. Barnat, Alb. Cuyplaan 56, Soest

D machtiging:
PDoDEH K.J. Zaagman, Reinaartpad 6, Amersfoort
PDoDJH H. Budding Jr., Haydnstraat 24 B, Amersfoort
PDoDJI A. Berkhout, Corn. Dopperstraat 145, Bunschoten
PDoDLO Mevr. C. Koning-Bokkers, Zangvogelweg 247, Amersfoort

=========================== 
= DX-PRESS / VHF BULLETIN =
===========================
Men is blijkbaar de problemen voor de verzending van dit week- 
blad weer te boven, en de verzending geschiedt weer als van-
ouds. Mocht U het blad thans niet meer ontvangen, neem dan
contakt op met het Centraal bureau in Arnhem.

================
= VOSSEJACHTEN =
================
Ondanks (of misschien dankzij) het matige verloop van de laatste
vossejacht, voor wat tenminste het aantal deelnemers, is door 
iemand die onbekend wenst te blijven een wisselbeker beschik- 
baar gesteld voor de winnaar van de komende vossejachten. Het 
blijft een wisselbeker, en kan dus nooit iemands eigendom 
worden. De beker wordt beheerd door de vossejachtcommissaris 
Jules Kannemans.

Dat was het weer voor deze maand. Heeft U iets te melden wat voor 
de medeleden interessant is, laat het mij dan schriftelijk weten. 
De sluitingsdatum is steeds de eerste vrijdag van de maand.

                                          73, uw scribent,

                                              Hans Moorhoff, PAoHNL

- 4 -






