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=============================================================

Nu het vakantieseizoen weer ten einde is voor de meesten van
ons gaan wij ons weer met frisse moed voorbereiden voor het
winterseizoen. Inmiddels is het aantal gelicenceerden weer
aardig toegenomen, zodat ook op de banden weer wat meer
activiteit is waar te nemen.
Maar wat gaan wij als afdeling nu verder doen? Gaan we op 
de oude vertrouwde manier voort met elke maand een bijeen-
komst met een praatje of een lezing, met nu en dan een vosse-
jacht, of zijn er misschien andere ideeën?
Gelukkig heeft Uw redakteur van de PTT een heuse ideeënbus
ontvangen (als partijenpost verzender, h.i!) zodat u uw
ideeën en eventuele klachten daarin kunt doen. De eerste 
keer dat de ideeënbus aanwezig is, is op onze eerste
bijeenkomst na de vakantie en wel:

=============================================================

KOMENDE BIJEENKOMST:

VRIJDAGAVOND 21 SEPTEMBER zoals vanouds in de recreatie-
zaal van "De Eemgaarde, Dorresteinseweg te Amersfoort.
Aanvang 20.00.

Op deze avond zal Herman Scheper, PAoBAB met ondersteuning,
van Jan Tuithof, NL 4405 ons weer wat komen vertellen over
RTTY, ofwel telex via radio, en ditmaal toegespitst op het
RTTY werken via de twee meterband.
Waarschijnlijk zal er ook iets gedemonstreerd kunnen worden
en zal er een mechanische telex aanwezig zijn.
Indien U van plan bent óók met RTTY iets te gaan doen, dan
moet U beslist komen. Overigens, de oude vertrouwde mecha-
nische telexmachines zijn aanzienlijk goedkoper te verkrijgen
dan de tegenwoordig veel aangeboden electronische toestanden
op TV schermen.
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Verder is er gelegenheid voor onderling QSO en kunt U weer
terecht bij het Verkoopbureau om Uw eigen voorraden weer aan
te vullen.
Verder kunt U weer Uw QSL kaarten inleveren en in ontvangst
nemen. (Zie ook het stukje van de QSL manager elders in dit
nummer.)

Op ZONDAG 23 september om 14.00 uur zal er een vossejacht
worden gehouden op twee meter, met opdrachten.
De laatste opdracht is het zoeken van de Kleine Slimme Vos.
Start bij het Belgisch Monument aan de Belgenlaan te
Amersfoort (Bij de Stchtse Rotonde)
Opdrachten: PE1CLP 
Vos:        PDoHKD/A
Frequentie: 145,400 MHz. modulatie AM/FM.
Aanbevolen vervoermiddel voor deze jacht is de auto.
Aan de start zal PAoKEL aanwezig zijn om f 2,— startgeld 
te innen.
                                      Rob Kelder, PAoKEL

HANDTEKENINGENAKTIE

Op de volgende pagina treft U de brief aan die ontvangen 
werd van het Hoofdbestuur naar aanleiding van de brief met
(vele) handtekeningen die door een aantal leden naar het 
HB was verzonden (De kwestie van de tijdelijkheid van de
D-machtiging) E.e.a. spreekt voor zichzelf, het onder punt 2
genoemde is best mogelijk, onder het verslag in het meinummer
van dit blad stond overigens ook vermeld dat het niet preten-
deerde volledig of geheel juist te zijn. Blijft het feit, dat
de afgevaardigden van Amersfoort tegengestemd hadden.
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SECRETARIAAT VOOR NEDERLAND    AAN ALLE AFDELINGEN
A.Meijer                       Behandelen als ingekomen stuk!
24's Gravenpoldersestraat 4433 
AH HOEDEKENSKERKE

Dr O.M.,
Nadat PAoSE zijn artikel had gepubliceerd in Electron over de
grofraster TV via PAoJF, bleek dat er nog mensen waren, die
dat tijdperk best nog eens zouden willen beleven. Persoonlijk
had ik daar mijn eigen ervaringen weer in terug gevonden en
wel de uitzendingen van PAoKT op zondagmorgen.

Dank zij een tip van PAoDZY, Kees Sanders kwam er toen uit de
bus, dat er in Engeland een club was, die zich bezig hield
met deze tak van de radiohobby. Niet zozeer als een verzamel-
objekt zoals, dat met de radio wel het geval is, maar veel
meer als een actieve bezigheid, die zich er dan ook niet voor
schaamt om met het modernste materiaal te gaan werken. Af-
gezien van enkele practische wijzigingen (32 i.p.v. 30 lijnen
enz.) is dat dus wel een demonstratie van de werkelijke ge-
boorte van de T.V. en niet, zoals de omroepverenigingen dat
enkele jaren geleden op hun naam trachten te schrijven.

Het is dus mogelijk, dat er een werkende televisie komt, die
bestaat uit een handvol spullen uit de junkbox en het resul-
taat van: deze smalle band TV is altijd beter dan de foto's
doen vermoeden. Trouwens wat is smalle band. In feite moet
dat voor 32 lijnen al 12,5 Kc zijn en waar is dat te vinden?
Dat gaf weer aanleiding om te zoeken naar beelden op band 
of cassette. Dat staat trouwens ook in de bijlage van dat
verenigingsblad. (Ligt ter inzage op onze bijeenkomst.)

Vergeleken bij de ruim 100 leden van die Engelse club, doen
wij het in ons land niet slecht. Wij hebben er in enkele
maanden nu al 16 en die kregen wij alleen door dat ene arti-
kel van PAoSE en mijn reaktie. Wij gaan door,er is al een
werkend toe stel (en trouwens ook een camera) die wij -als 
de toestemming van het H.B. komt- ook willen laten zien op 
de RAI in October Er wordt gewerkt aan een ultra simpele TV,
ook weer mechanisch en er is van alles te doen in deze hobby.
Old-timers noemen dat "Net zo leuk, als vroeger." Afgezien of
alles vroeger nu zo leuk was, dat is wel een hobby waarbij
het zelf maken en doen voorop staat. Het is natuurlijk moge-
lijk om aktief mee te gaan doen. Lid worden van die club kan
altijd. De contributie is met ingang van 1980 twee U.K pond,
daarvoor krijgen de leden een kwartaal uitgave, zoals thans
voor U ligt. Bovendien wordt er gewerkt aan een lezing met
demonstratie voor de afdelingen. Doordat ik afwezig ben tot
10 october a.s.(W4 en W6) geef ik U dit bericht vrij tijdig
door. De vakanties zitten er zowat op en ik neem aan dat dit
bericht behandeld zal worden op een van de komende vergade-
ringen. Na 10 oktober ben ik weer terug in ons land en kan 
ik dan pas antwoorden op eventuele reakties. Maar het is wel
erg leuk! Aanmeldingen voor lidmaatschap en vragen graag aan
bovenstaand adres. 
73 de
A.Meijer 24's, Gravenpoldersestraat, 4433 AR Hoedekenskerke.
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MEDEDELING  QSL-MANAGER

Uw QSL-manager vraagt nogmaals om medewerking bij het uit-
schrijven en aanbieden van te verzenden kaarten, i.v.m. de
enorme stijging van het aantal kaarten.
1. Uitschrijven: In de rechter bovenhoek de call + woonplaats

in Nederland, en a.u.b. duidelijk schrijven. (Soms is
grafologie noodzakelijk h.i.!)

2. Aanbieden: Gesorteerd op alfabet, dus PAoAAA-ZZZ, PA2AAA,
PA3AAA, PDoA.., B, C, D, E, F, G, H, PEo, PE1A, B, C, D,
PI.., NL.... (c.q. PA nummer). Ook sorteren alfabetisch op
suffix (de letters ná het cijfer, Red.)
Buitenland op land sorteren is voldoende.

3. Ontvangen: In principe op de verenigingsavonden doch 
ook op mijn QTH is in principe mogelijk. Diegenen die 
nu reeds kaarten voor collega's meenemen zijn mijn beste
medewerkers!

hartelijk dank!                  Jan Over, PEoJHO,
                                 Jacob Catslaan 18, Tel.15052
                                 Amersfoort.

ZENDCURSUS

Na de vakantie is de cursus opleidend voor het zendexamen 
"C" weer van start gegaan. Voorlopig zullen de lessen in 
een versneld tempo nog eens worden doorgenomen, teneinde 
de cursisten zo goed mogelijk voorbereid aan het examen 
te laten deelnemen. 
Eerst ná het examen in november zal met een nieuwe cursus 
van start worden gegaan. Opgaven van nieuwe leden worden
eerst dan tegemoed gezien. Zij echter, die met een wat
redelijk technische ondergrond dit versnelde tempo denken 
te kunnen volgen en zich inmiddels aangemeld hebben voor 
het najaarsexamen kunnen deze lessen uiteraard volgen.
Aanmeldingen tijdens de lesavonden bij de cursusleider.
Lesavonden: Iedere donderdagavond 19.30 uur.
            Burgemeester van Randwijckhuis
            Diamantweg, Amersfoort.

                                     J. Kannemans, PEoJKA, 
                                     Cursusleider.
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===========
H A M  A D S
===========
(niet-commerciële advertenties,
gratis, alleen voor leden )

Aangeboden:
1. 60W solid state lineair voor twee meter. 

Vraagprijs f 300,-
2. Lichtkrant VRZA: keyboard + alle logica + ROJ convertor,

t.e.a.b.
                          Jan Over, PEoJHO
                          Jacob Catslaan 18, Tel.15052 
                          Amersfoort.

Aangeboden:
432-434 en 434-436 MHz naar 144-146 MHz
+ 11 elements yagi + balun (voor 70cm) 
Vraagprijs f 100,-
                          Kees Reddering, NL 6492 
                          Heinenkamp 35,
(telefoon: 03494-1017)    3861 LK Nijkerk

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+  V E R O N  S E R V I C E B U R E A U                     +
+                                                           +
+  DEPOT AFDELING AMERSFOORT.                               +
+                                                           +
+  Voor al Uw boeken, kaarten, bouwpakketten en             +
+  ander speciaal amateur kleingrut. Prijzen volgens        +
+  laatste prijslijst in Electron.                          +
+  Artikelen verkrijgbaar op de maandelijkse afdelings-     +
+  bijeenkomsten en bij de beheerder van het depot:         +
+  Jan Tuithof, Woestijgerweg 186, Amersfoort               +
+  Telefoon 033-11201. UITSLUITEND op dinsdag-              +
+  en donderdagavond tussen 20.00 en 21.30 uur.             +
+  Levertijd van niet voorradige artikelen circa            +
+  twee weken. Aflevering uitsluitend tegen contante        +
+  betaling (of gegarandeerde betaalkaarten).               +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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STORINGSPROBLEMEN

Zoals op onze vorige bijeenkomst werd afgesproken heeft Uw
secretaris een brief gezonden naar PAoFAS wegens de door veel
leden ondervonden storingen. Tot op heden is op deze brief
geen reactie van PAoFAS (en PAoJOP) gekomen, hoewel de pro-
lemen thans niet meer schijnen te bestaan (?). Wel heeft de
XYL van PAoFAS mij mondeling medegedeeld, dat een antwoord-
brief zou komen als haar man weer uit het buitenland terug
was.

INGEZONDEN MEDEDELING (Door de redaktie iets bekort)

OM John Piek, PAoETE, Gaweinplaats 42 in Amersfoort heeft 
aan de RCD verzocht om via zijn amateurzender de computer-
taal BASIC te mogen uitzenden. Dit werd geweigerd omdat het
gebruik van deze niet gericht zou zijn op de radiowetenschap,
en dat de radio hier geen doel maar een middel zou zijn bij
minicomputer experimenten. Bovendien zou de PTT geen controle
op de uitzendingen kunnen uitoefenen.
Hierop heeft John een nieuwe brief naar de RCD gestuurd,
waaruit onderstaand gedeelte is overgenomen:

/ / Aangezien U mij geen toestemming wilt verlenen voor 
het doen van proeven ten aanzien van computertaal BASIC wil
ik U op het volgende wijzen: Ik ben van plan de microcomputer
te gaan toepassen in de radio-hobby. Ten eerste wil ik RTTY
en morse gaan uitzenden en ontvangen met de microcomputer,
ten tweede wil ik net als veel Amerikaanse amateurs nu al
doen een volautomatisch contest programma gaan maken en ge-
bruiken en ten derde wil ik een aantal bakens volautomatisch
(ook als ik er niet ben) gaan scannen voor onderzoek van o.a.
aurora, sporadische E, en de pas bekende trans-equatoriale
scatter. De programma's hiervoor wil ik met een aantal andere
enthousiaste amateurs per zender uit kunnen zenden om snel
verbeteringen te kunnen uitvoeren.
Dat Uw dienst de uitzendingen niet zou kunnen controleren 
zie ik niet als bezwaar, temeer daar u ons als amateurs
(ook in de nieuwe machtigingsvoorwaarden) vrijlaat in
bijvoorbeeld de snelheid van morse telegrafie / /
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KOMENDE GEBEURTENISSEN:

In het weekend 20 en 21 oktober a.s. wordt de 22e JOTA 
gehouden. De starttijd voor Nederland is officieel om 
00.01 uur en de sluiting is zondag om 24.00 uur. In deze 
tijd kunnen scouting stations contacten leggen via de
amateurradio. Voor de nieuwe leden de volgende informatie:
Gedurende de JOTA mogen scouts via de amateurradio berichten
doorgeven die i.v. staan met scouting. Een gelicenceerd
amateur moet de verbinding met het tegenstation volgens 
de normale procedures tot stand brengen en beëindigen. 
Daar tussen mogen de scouts zelf voor de microfoon spreken 
en hun berichten doorgeven, zij mogen dus niet de zenders
bedienen!! Verdere bijzonderheden in het volgende nummer.

Op onze maandelijkse bijeenkomst op 16 november a. s. 
hopen wij te kunnen ontvangen OM Juul Geleick, PEoGJG en
OM Frans de Feber, PA2RNI. De heren zullen e.e.a. vertellen
over hun belevenissen op de (vroegere) zendschepen van Radio
Veronica en Radio Noordzee, mede aan de hand van een film van
Freek Simon, en dia's van Frans. Noteert U de datum??

TERUGBLIK

Op de laatste bijeenkomst voor de vakantie op 15 juni j.l.
konden wij getuige zijn van een zeer interessante en humo-
ristische uiteenzetting over het z.g. QRP werken, dus het
uitzenden met zeer lage vermogens. Veel werd ons op deze
avond duidelijk gemaakt. Zo blijkt het beslist niet nodig 
om grote beam-antennes te gebruiken om de aardbol rond te
komen. Met een eenvoudige draadantenne en een klein zender-
tje gaat het ook goed. Frans had ook enkele apparaten
meegenomen.
Frans gaf o.a. de volgende "tip":
U zou eigenlijk een mooie transceiver willen aanschaffen,
maar eigenlijk is hij wel wat duur.... Zorg dan dat Uw XYL
óók zendamateur wordt en geef haar die transceiver cadeau,
dan kunt U er ook mee werken. Resultaat: de XYL is zeer
vereerd zo een mooi ding te krijgen en U hebt Uw zin 
(vrij na verteld).
Hartelijk dank, Frans, wij hebben een kostelijke avond gehad!
                                                Hans. PAoHML.
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