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

Vrijdag 19 september a.s. is de eerste bijeen-
komst weer in de Eemgaarde.
De spreker voor de avond is de heer 
A.J.Westenberg, PAoAWN. Hij zal iets komen 
vertellen over eenvoudige peildozen voor 2 
en voor 80 meter.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de 
Eemgaarde, Dorresteinseweg, Amersfoort.

Tevens zullen tijdens deze bijeenkomst uit 
de nalatenschap van PA2PWD jaargangen van 
tijdschriften w.o. electron en cq.pa te 
koop aangeboden worden.

Zaterdag 20 september wordt het vossejacht- 
seizoen geopend. De jagers verzamelen weer 
bij het Belgenmonument en om 20.00 uur zal 
de vos zich laten horen.
Alle jagers veel succes toegewenst!
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We hopen dat iedereen een prettige vacantie 
heeft gehad. De afgelopen maanden zijn er veel 
nieuwe calls uitgereikt. Iedereen van harte
gefeliciteerd en veel plezier in de hobby 
toegewenst.
Ook alle nieuwe leden van harte welkom in onze
afdeling.

Narrow Bandwidth Television Association (NBTVA)

Zoals enkele maanden geleden in dit blad genoemd 
houdt bovenstaande vereniging zich bezig met 
de (her)bouw van grofraster televisietoestellen,
evenals de apparatuur voor beeldopwekking. 
(Het systeem werkt m.b.v. de NIPKOV-schijf). 
Deze vereniging heeft in Nederland ca 35 leden. 
Ook U kunt lid worden, de prijs is f 10,- per 
jaar. Als U in november lid wordt geldt dit 
bedrag voor 1981. Voor dit bedrag ontvangt U 
het 3-maandelijkse blad "Newsletter", waarin 
alle activiteiten van de club staan. Dit blad 
is in de Engelse taal (wel wordt een Nederlandse 
brief bijgevoegd).
Tevens is nu verkrijgbaar een HANDBOEK (in het
Nederlands). Dit boek bevat behalve veel histo-
risch materiaal ook veel informatie voor de 
zelfbouw, ook met moderne onderdelen. De prijs 
bedraagt f 15,50 incl verzendkosten. (Uit 
voorraad leverbaar, maar wees er snel bij.)
Bestellingen op postgiro 1018440, t.n.v. 
A.Meyer, 's Gravenpoldersestraat 24, 4433 AH
Hoedekenskerke. Ook voor inlichtingen kunt U 
bij OM Meijer terecht. Wilt U bij aanmeldingen 
ook Uw postcode en eventuele roepletters vermelden.
Zijn telefoonnummer is 01193- 349. Wilt U bij
schriftelijke vragen wel antwoordporto bijsluiten?
Bovengenoemd handboek is op de komende afdelings-
bijeenkomst in te zien.

                              Hans Moorhoff, PAoHML.
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    SILENT KEY PA2PWD ex PK4BH

Na een korte ziekte hebben wij op 
23 juli 1980 verloren

    OM WILL VAN DONGEN PA2PWD

Will is nog onlangs 84 jaar geworden,
wat hij temidden van zijn gezin mocht
meemaken, ook zijn zoon was hiervoor
uit VK land overgekomen. Will was tot 
1 ½ maand voor zijn overlijden dage-
lijks actief op 0,7-2meter en vooral
HF. Hij had "a good fist for keying" 
en had zeer vele vrienden over de
gehele wereld. Zowel deze, als de 
ex-PK groep en de OT groep zullen 
hem node missen.

Moge zijn vrouw Jane, kinderen en
kleinkinderen troost vinden in de
herinnering aan een groot man.

Namens afd. Amersfoort,
PA2JHO



C.W. QS0's

Ik hoor vaak van mensen dat ze geen cw QS0's maken
omdat ze de daarbij gebruikelijke procedures niet
kennen. Dat is écht zonde, want de morse is een 
vorm van communicatie die érg veel genoegen kan
schenken, omdat je met erg weinig vermogen en erg
eenvoudige apparatuur een flink end kunt komen. 
Verder is het een aparte 'kick' om te weten dat 
je met simpel op een morsesleutel te drukken 
eigenlijk in een voor radiomensen exclusieve 
'taal' zit te 'praten'.

De morse is niet dood, zeker niet. Het is nog 
steeds de meest effectieve manier om onder 
marginale omstandigheden (laag s-rapport, 
veel QRM) en een minimum aan bandbreedte 
boodschappen over te zenden. Er is geen 
enkel apparaat (behalve misschien coherente 
cw, ook morse) dat het menselijk oor benadert 
in het vermogen om zachte signalen die diep 
onder de ruis en QRM liggen toch neembaar 
(of slechts begrijpelijk) te ontvangen!

Maar genoeg gefilosofeerd, nu de praktijk. Alhoewel 
er geen vaste omschrijving bestaat voor een 
'standaard QSO', net zo min als bij fone, is 
er wel een veel gebruikte procedure, waar je 
vooral in het begin leuk op terug kunt vallen. 
Ik zal hieronder een QSO beschrijven tussen PAoZZA 
en PAoZZB. PAoZZA begint met CQ:

ZZA: QRL? CQ CQ CQ DE PAoZZA PAoZZA PAoZZA CQ 
     CQ CQ DE PAoZZA PAoZZA AR PSE K K
ZZB: PAoZZA PAoZZA DE PAoZZB PAoZZB AR PSE KN 
ZZA: PAoZZB DE PAoZZA = OK DR OM TKS FR CALL=
     UR RST IS RST IS 599 599 5NN = MY NAME IS
     JAN = JAN = ES QTH IS AMSTERDAM= AMSTERDAM =
     OK DR OM HW? PAoZZB DE PAoZZA AR PSE KN
ZZB: PAoZZA DE PAoZZB = OK DR OM JAN = ALL OK =
     UR RST RST IS 599 599 = MY NAME NAME IS PIET
     PIET ES QTH IS ALKMAAR ALKMAAR = OK DR JAN
     HW? = PAoZZA DE PAoZZB AR PSE KN
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ZZA: PAoZZB DE PAoZZA = ALL OK DR PIET IN ALKMAAR= 
     WX IS SUNNY = MNI TKS FER QS0 ES VY 73 73= 
     HPE CUAGN = BEST DX- = QSL IS OK VIA BURO =
     PAoZZB DE PAoZZA SK
ZZB: PAoZZA DE PAoZZB = ALL OK DR OM JAN = 
     MNI TNX FER QSO ES MNI 73 BEST DX-
     QSLL = QSLL = PAoZZA DE PAoZZB 73 SKEE
ZZA: EE

QRL? betekent 'wordt hier gewerkt?'. Verder wil 
ik verwijzen naar het handboek voor de radio-
amateur '78/'79 blz 106 t/m 113 voor meer info 
en verklaring van de afkortingen. Probeer het 
zelf ook eens, óók met 8 wpm.

                        73 de John Piek PAoETE 
                        Gaweinplaats 42
                        3813 ET AMERSFOORT 
                        tel. 033 - 724752

Mededelingen- van de QSL manager

1. QSL kaarten gaarne sorteren op regionummer 
   en (alfabetisch)op land.
2. Ter gelegenheid van het afscheid van OM Linse 
   PAoUB, die 50 (vijftig!)jaar werkzaamheden 
   voor het QSL bureau heeft verricht wordt een
   afscheidsgeschenk aan hem aangeboden op de 
   komende dag van de amateur.
   U kunt hiertoe bijdragen door:
   a) Uw QSL kaart al of niet met persoonlijke
      opmerking aan te bieden,
   b) een geldelijke bijdrage. te leveren aan Uw
      afdelingsbestuur
   c) een bedrag over te maken op giro 365900 
      t.n.v. Veron met vermelding afscheid PAoUB
3. Diegenen die rechtstreeks hun kaarten naar 
   DQB opsturen: buitenland: alleen naar DQB 
   POB 330, 6800 AH Arnhem.
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BELEVENISSEN UIT LX (DJ01F)

Zaterdag: aankomst in LX. Na veel slecht weer 
onderweg (PE1CLP en ondergetekende) met de opbouw
van de antenne. We kwamen niet verder dan ca 6 meter 
en de antenne was toen al 1 element armer. De 
eerste paar dagen waren er behoorlijke openingen 
en werden leuke stations gewerkt, daarna stortten 
de condities in. Het weer kon niet meer instorten, 
want we hadden al een windhoos op de eerste avond,
zodat we om de tent op de grond te houden aan het
buizenframe moesten gaan hangen.
Verder werden we ook getracteerd op hagelstenen, 
vier graden vorst tijdens de eerste nacht en het
regende overdag ook nog gestadig.

In de contest deden we mee met QRP-vermogen (3 W) 
uit de IC202 en 3 W FM uit de CPU2500.
Resultaten: verscheidene verbindingen boven 
500 km en zelfs één boven 800 km (DJ naar ZM), 
terwijl ZN werd gehoord, maar we kwamen niet 
door de pile-up vanuit Nederland. We maakten 
ca 60 verbindingen in 8 uur. De rest van de 
contesttijd deden we niet mee, maar waren we 
op pad met een aantal Luxemburgse hams.

Dinsdags in de tweede week kwam er een rode kever 
met twee bijna verzopen zendamateurs (1CWX en 
zowaar 1AAP). Na hen geholpen te hebben met het
opzetten van het kampement + antennepark zijn we 
maar gezamenlijk gaan eten in de herberg op hetzelfde
terrein.

De condities waren weer belabberd en we hebben 
toen op donderdag maar besloten om de antenne 
vijf meter omhoog te doen. Na veel vijven en 
zessen lukte dat ook en kwamen we op ongeveer 
12 meter en toen ging het al een stuk beter.
Vrijdagmiddag werd gewerkt met Y24TN en die was 
zo verguld met LX dat we hem ook nog vroegen of 
hij FM kon maken: dat kon en zo kon ik als 
D-amateur Y werken. Later keken we op de kaart 
en bleek de QRB 516 km te zijn. Dat was het 
laatste station voor VHF-6, VHF-5 hadden we 
toen al binnen.
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                                     tekening: PDoHYL 

Verder nog wat operating practice:

CQ van een station uit Maastricht. Hij wordt
gelijktijdig aangeroepen door zijn vriendje 
20 km verder en door ons en vraagt ons of we 
willen wachten !
Mensen hebben met ons allen QSO gehad en daarna 
gaat men daar lokaal babbelen op onze frequentie!
Verder troffen we op de laatste avond een station 
dat ons op de eerste zaterdag hoorde en sindsdien
constant de beam in de richting zuid had staan. 
Toch wel voor herhaling vatbaar met een dx-groep 
of zo. En we gingen dus weer weg met regen, maar 
dat zal onderhand wel bekend zijn.

Dank voor de home stations die de thuislink
onderhielden, o.a. PE1FEK en PE1FFB.

                        73, 55 Peter Paul 
                        ex PDoHKD nu PE1FFB
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===========
H A M  A D S
===========
(niet-commerciële advertenties,
gratis, alleen voor leden )

Te koop: Zodiac Gemini D
     D kanalen bezet, zo goed als nieuw. 
     f 550,- PDoGHM, Operaweg 55 te 
     Amersfoort, tel o33-724210

Te koop gevraagd: X.tals voor de D.kanalen 
     passend in de mobilofoon CQM 19/25
     E.W. van Baalen PDoEKJ; tel.03495-71810

Aangeboden uit de nalatenschap van PA2PWD veel
     apparatuur w.o. transceivers, antennes en
     toebehoren. Uitsluitend na tel. afspraak 
     1900-2000 uur bij PA2JHO. Tussentijdse
     verkoop voorbehouden.

Te koop: Meetzender Tech TE2OD 120kc-ca 500Mc 
     incl. doc. ca f 125,- ; 2 m zender: Standard
     SR-C140 + VFO SR-CV110 ca f 450,-
     PA3AGZ tel. 033-945998

Zo, daar zijn we dan weer. Ditmaal moeten drie 
maanden ineens bekeken worden, dus zal het wel 
wat rommelig worden. Daar komt nog bij dat door 
PA6KEI en vooral de net afgelopen september-
contest het verzamelen van de info er nogal bij
ingeschoten is.

Rond 6 juni was er leuk te werken richting Noord-
Duitsland. Ik noem o.a. DCoLB en DCoLZ (EO), 
DF9LZ (FO), DF1XF (FN) en OZ1BVW (EP). Later 
op de avond was er nog PAoRJV/MM (BO). Rond 
een uur of één hoorde ik, vrij hoog in de SSB-band,
SM6GUS en SM6KOK/6 uit OR die hier vandaan nog 
gewerkt konden worden ook.
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De rest van de maand was beroerd. Dat er dan 
toch nog wat te werken valt blijkt uit het 
bericht van Ep, NL 7238 (ook bekend als PDoHNF). 
Rond de veertiende hoorde hij o.a. G3BDQ (AK), 
DL6BAF (EN), G3JOK (AM) en F1DTK (DI).
Op 16 juni was er wel een ES opening en wist 
PE1CRZ in CW met 9H1BT (HV) te werken.

Zo kwam de julicontest. Ondanks de matige condi-
ties kon er in SSB gewerkt worden met G5BK/P 
(YL), F1CPX(AH), GW4ERP/P (YN) en GW8BHH/P (YM).

Acht juli vertrokken Frans (PE1CWX) en ik samen 
naar Luxemburg. We hadden dan wel vacantie, voor 
de zekerheid hadden we toch maar een set mee-
genomen, wat achteraf maar goed was ook. Ik werkte 
in ieder geval in drie dagen 9 landen, alleen 
jammer dat een QSO met F1CYB/FC/P (op Corsica 
in EC) de mist in ging. Overigens miste ik bij
thuiskomst meteen de antennehoogte van 515 meter 
boven zee.

Op 27 juli was er aurora en werkte Evert 
(intussen PA3AYQ geworden) met SM7FJU en 
SM6 GFS beiden in GR. Verder maakte hij 
op 2-8 nog een SSB QSO met Y25CD/A in GM.

Dit heb ik zelf niet mee kunnen maken, omdat 
mijn 9 elements van het dak gehaald was. Ik 
heb nu sinds begin augustus een 16 elements 
TONNA (en een 19 elements voor 70) en dat
werkt wel erg goed. Tegen het einde van de 
maand augustus liepen de condities wat op 
en werd o.a. gewerkt met: Y25KN/P (GK), 
DL6XZ/OE/9 (FH), HB9BWY/P (EG) en EI2DJ/P (WN)

Dat het ook op de D-kanalen wel kan blijkt uit 
de volgende van PDoHQW ontvangen waslijst: 
F1BBD (BJ), G8TUE (AM), OR6YH (CK), PI4TWN/DL 
(DM ), DD4PU en DL1KAN (DK) en een vijftal 
Duitsers uit DL-locator. Ben wel benieuwd 
wat dat wordt als Raymond zijn nieuwe antenne 
heeft staan.
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Tenslotte wist Peter Paul PE1FFB nog voor een
verrassing te zorgen. Wist hij eerst als 
PDoHKD/LX vanuit DJ-locator te werken met 
Y24TN en Y59UN in GK (dik 500 km en dat in FM), 
ditmaal werkte hij met een 5/8 antenne met 
F6BNM/M in BL via de omzetter van Brugge op Ro2.

Zo, dat was hem. dan. Volgende keer de maand 
september. Ik kan alvast verklappen dat de 
condities tijdens de septembercontest enorm 
goed waren.

                        Best 73 es GD DX 
                        PE1AAP, Dolf

NIEUWE ROEPNAMEN
 
In alfabetische volgorde:

PA2JHO Jan Over, ex PEoJHO, te Amersfoort 
PA3AWO Hans de Roo te Nijkerk
PA3AYB Bert van Drie, ex PDoGCD te Putten 
PA3AYH Chris Meyvogel ex PDoGFO te Maarn 
PA3AYQ Evert Beitler ex PE1CRZ te Leusden 
PA3AYW Hans te Boekhorst ex PE1DHL te Hoogland 
PA3AZX Jos Kamer ex PE1ATI te Amersfoort 
PA3BBW Jan van de Weert ex PE1COL te A'foort 
PA3BCC Casper Zaagman ex PE1CDC te A'foort 
PDoJDC Winnifred v. Deyssel
       Ferd. Huycklaan 1 te Soest
PDoJDX Eef de Ferrante
       Huygenslaan, Amersfoort
PDoJPI Cor van de Wetering
       Stephensonstr. 11 Amersfoort
PE1EEB Lex van der Heyden
       Tollenslaan 11 Amersfoort
PE1FEK Janny van Nieuwkerk ex PDoHFV te A'foort 
PE1FFB Peter Paul Hazelzet ex PDoHKD te A'foort 
PE1FLC Rob Schilthuizen ex PDoHDS te A'foort 
PE1FNR Bert Ganzevles ex PDoFHL te Amersfoort 
PZ5AF  Arthur Dekkkers, ook PE1DEA te Voorthuizen

Staat Uw nieuwe roepnaam er nog niet 
bij? Laat het mij dan even weten s.v.p.

                              73's de Jan PAoSNE
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advertentie

Voor al Uw boeken, kaarten, bouwpakket-
ten en ander speciaal amateur kleingrut.
Prijzen volgens laatste prijslijst in
Electron. Artikelen verkrijgbaar op de
maandelijkse afdelingsbijeenkomsten en
bij de beheerder van het depot: Jan
Tuithof, Woestijgerweg 186, Amersfoort.
Telefoon: 033-111201. UITSLUITEND bellen
en afhalen op dinsdag- en donderdag-
avond tussen 20.00 en 21,30 uur.
Aflevering uitsluitend tegen contante
betaling (of gegarandeerde betaal-
kaarten of betaalcheques).

VERON-VERKOOPBUREAU

DEPOT  AFD.  AMERSFOORT






