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Nu voor de meesten van ons het vakantieseizoen weer is af-
gelopen gaan wij met frisse moed het radiowinterseizoen
tegemoed. Dat sommige amateurs ook in de zomermaanden door
knutselen hebt U waarschijnlijk wel op de 2 meterband kunnen
merken; er is een ongekende activiteit op het gebied van RTTY
ontstaan (voor onze regio tenminste) en bovendien schijnt een
aantal amateurs ook bijna gereed te zijn voor deze tak van de
hobby. Dat RTTY de nodige problemen kan opleveren ondervond
uw copywriter, die precies volgens het boekje de toontjes had
afgeregeld op 2125 en 2295 Hz, toen bleek dat er een "nieuwe"
norm werd gehanteerd van 1275 en 1445 Hz. Dit is overigens
alleen belangrijk voor RTTY via FM. Werkt men met SSB dan is
in feite met de BFO elke gewenste toon bij ontvangst in te
stellen. Wellicht kan er nu een Amersfoorts RTTY net komen!

Konden wij het vorige seizoen afsluiten met een zeer interes-
sante lezing over weersatellieten, gehouden door OM Ruud
Jansen PAoROJ, die ons inwijdde in de materie, ook het komen—
de seizoen hebben we weer veel interessante avonden voor U in
petto. Onze eerstkomende bijeenkomst is:
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VRIJDAGAVOND 16 SEPTEMBER IN DE RECREATIEZAAL VAN 
GEBOUW DE EEMGAARDE, DORRESTEINSEWEG IN AMERSFOORT. 
AANVANG 20.00 UUR. Als spreker hopen wij te kunnen
verwelkomen OM Dick Rollema, PAoSE, de welbekende
hoofdredakteur van Elektron, die zal spreken over de
HELL—SCHRIJVER. Er zullen twee soorten Hell—schrijvers
worden besproken en ook zullen ze worden gedemonstreerd.
Zie ook het artikel van PAoCX in Electron van juni 1977.



JOTA 1978

In het weekend van 20, 21 en 
22 oktober a.s. wordt weer de
jaarlijkse Jamboree on the 
air gehouden. Bij deze door 
de internationale Scouting-
organisatie georganiseerde
gebeurtenis is het de bedoeling
dat de diverse scouts met 
elkaar per radio in contact
treden. Door een uitspraak 
van de Minister van Verkeer 
en Waterstaat is het de scouts 
in Nederland toegestaan via een
amateurzender te spreken, mits 
de verbinding tot stand wordt
gebracht en beëindigd door een
gelicenceerd amateur. Bij af-
sluiting van dit nummer was

alleen wat bekend van de plannen van de Soekwa-groep.
Activiteiten van andere groepen kunt U waarschijnlijk 
in het volgende nummer aantreffen.
De Soekwa zit dit jaar in een ruimte van jeugdhuis "De
Schakel", Soesterweg 253 in Amersfoort. De bedoeling is 
dat weer op HF en VHF wordt gewerkt onder de call PAoSEC/J,
als officieel JOTA station. Tevens zal er een station worden
gevestigd onder de call PA2RNI/A voor uitzendingen van RTTY
en Slow scan TV. (Van dit station mogen de scouts helaas niet
zelf gebruik maken.)
Als stationmanager treedt op OM Jan Tuithof, NL 4405, terwijl
de verantwoordelijke man Pim Seckel, PAoSEC is. Verder hebben
onderstaande amateurs hun medewerking toegezegd: Herman
Scheper PAoBAB, Frans de Feber PA2RNI, Arnold Klein PAoAAK
Jan Over, PEoJHO, Sjaak Kamerbeek PE1AQZ, Jan Spierenburg
PDoAUQ, Jan Koekkoek PA0JCK, Peter van Werkhooven PAoIY,
Arnold Berkhout PDoDJI, Anske de Jong NL 711 en OM Wimmers 
NL 7003, tevens beheerder van de zaal. Verdere aanmeldingen
zijn uiteraard welkom. De bedoeling is dat er vanaf vrijdag-
avond 24.00 uur tot zondagmiddag ongeveer 17.00 uur gedraaid
wordt, in principe dag en nacht. Voor de inwendige mens 
zal goed worden gezorgd! Verdere informatie hoort U op 
onze bijeenkomst van 16 september.
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OP TWEE METER

Op ZATERDAG 16 SEPTEMBER zal een Vossejacht worden 
gehouden. Start om 20.00 uur.
Inschrijven en start bij het Belgisch Monument aan de
Belgenlaan in Amersfoort. De Belgenlaan is een zijweg van 
de Utrechtseweg, vlak bij de Stichtse Rotonde.
Er kan gejaagd worden met de auto, bromfiets, fiets of
lopend. De ontvanger kan AM of FM zijn!
De frequentie zal zijn 145.400 MHz, terwijl John, PAoETE als
vos zal fungeren. Aan de start zal Rob, PAoKEL aanwezig zijn.
Het ligt in de bedoeling om elke maand een vossejacht te
houden. U komt toch ook??
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CURSUS ZENDAMATEUR.

In overleg met het bestuur van de afdeling Amersfoort heeft
een functiewisseling plaatsgevonden, waarbij de QSL-service
door PEoJHO (Jan Over) wordt behartigt, terwijl Jan zijn
functie aan mij heeft overgedragen.
Aan mij dus de taak, de cursus tot het behalen van de zend-
machtiging te coördineren. Ik weet mij bij die taak stevig
geruggesteund door een ter zake deskundige hoofddocent,
PAoSNE (Jan van Essen), en een aantal bekwame en goedwillende
gastdocenten.
Bij de aanvang van zo'n taak vorm je je een beeld en lardeert
dat beeld met bij je levende ideeën.
Enkele van die ideeën wil ik graag aan dit papier toever-
trouwen, daar ik voor wat betreft de realisatie er van uw
medewerking behoef:
Naast het gebruik van audio-visuele hulpmiddelen tijdens de
cursus wil ik bij de aanvang van de cursus een beeld van de
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zendamateur proberen te presenteren. Per slot van rekening
heeft iedere cursist zich een beeld gevormd van de zend-
amateur, en is bereid door studie en opoffering van vrije
tijd dat beeld in zijn leefsituatie te gaan opvullen.
Gedacht wordt aan foto's van de shacks van diverse zend-
amateurs, en het verfilmen van een "standaard QSO" bij een
van die amateurs.
Voor het maken van zowel films als foto's heeft Jan, PAoSNE
zijn medewerking toegezegd, terwijl het van Randwijckhuis
over presentatiemateriaal beschikt.
Dié zendamateurs uit de regio Amersfoort, die in welke vorm
dan ook aan dit visualiseringsplan hun medewerking willen
verlenen kunnen zich in verbinding stellen met PEoJKA,
Juliëttestraat 17, Amersfoort, telefoon (033) 22049.
Daarnaast wordt gedacht om bepaalde gedeelten uit de theorie
te gaan visualiseren. Ten slotte wordt gepoogd om bepaalde
grondprincipes uit de elektronica practisch te laten be-
oefenen, waarvoor dus hulpmiddelen ter beschikking zullen
moeten komen. De bovenstaande instruktieplannen zijn ge-
baseerd op de theorie van de 3 P's:
1e P: Het Praatje; theorieuitleg.
2e P: Het Plaatje; visualisering van de theorie
3e P: De Praktijk; liet toepassen van het geleerde.
Dit tezamen zal het instruktie resultaat aanzienlijk verhogen
en de kansen op succes bij het examen doen stijgen.
Voorts wordt door middel van het etaleren van de diverse
shacks van Amersfoortse amateurs en de presentatie van een
standaard QSO getracht om de image op te vijzelen, wat in
sommige kringen nodig blijkt te zijn (Paalpiraterij!).

                                  Jules Kannemans, PEoJKA.
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HOOFDBESTUURSMEDELING 

Het Hoofdbestuur heeft besloten om een "Jaarboek" deel A uit
te geven met als inhoud:
1. Alle zendamateurs in Nederland op volgorde van call
2. Alle houders van een NL-nummer op volgorde van NL-nummer.
Dit boekje (extra editie van Electron) zal in de loop van
september of begin oktober gratis aan alle leden van de VERON
worden toegezonden!
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