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MEDEDELINGEN

    BESTUUR

Onze eerste verenigingsavond na de vakantie is op 
20 september. Er is geen lezing, zodat we elkaar 
weer een beetje kunnen bijpraten en vakantie erva-
ringen kunnen uitwisselen. 
Op de volgende avond, 25 oktober, hopen we weer een
lezing voor u te hebben. Het adres is nog steeds:
Burg Van Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort.
Aanvang 20.00 uur - zaal open 1930 uur. 

George, PA3BIX 
afd. secretaris.

Van de Commissie Radio en Computer (verantwoordelijk
voor de rubriek Computerverbindingen in Electron)  
is er een brief bij het afdelingssecretariaat bin-
nengekomen met een paar vragen:
 
1. Kan er binnen uw afdeling iemand fungeren als

contactpersoon voor computerzaken?

2. Welke activiteiten bestaan er reeds binnen uw
afdeling op het gebied van computer en radio?

3. Zijn er binnen uw afdeling goede auteurs die hard-
ware en/of software hebben ontwikkeld voor ama-
teurtoepassingen.

 
4. Zijn er binnen uw afdeling inleiders over com-

putertoepassingen, die bereid zijn, voor andere
afdelingen op te treden? 

5. Welke toepassingen van computers vindt u voor
amateurs belangrijk?
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Om de commissie te kunnen antwoorden verzoek ik u 
mij van de nodige informatie te voorzien. Is er
iemand die als contactpersoon wil fungeren? 
Verder vermeldt de commissie nog dat zij technische
artikelen aan het verzamelen is over computerge-
bruik, waarvan binnenkort de eerste serie in Elec-
tron komt. 
Uw reacties graag aan het afdelingssecretariaat,
Haydnstraat 71-E, 3816 XD Amersfoort, tel 722102. 

George PA3BIX 
afd secretaris.

a k t i v i t e i t e n

a g e n d a

23-24-25-26 september CONTEST VERKEERD (zie mede-
                      deling elders in dit blad)

28-29 september Electron Vlissingen.

 1    oktober   VHF Scandinavië Aktiviteitscontest

 3    oktober   UHF Scandinavië Aktiviteitscontest
                    (beiden 1800 - 22.00 uur)

 5- 6 oktober   UHF-SHF-IARU Contest

12    oktober   VHF-dag Apeldoorn 

25    oktober   Veron Verenigingsavond (lezing)

26    oktober   Dag voor de Amateur/Amrato in de
                RAI Amsterdam

26-27 oktober   HF: CQ-WW-DX-Fone contest.

22    november  Veron Verenigingsavond.

29    september Omroepmuseum Hilversum
                Verzamelen P + R terrein bij het
                station. 12 uur

George, PA3BIX 
afd secretaris
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Van een aantal zendamateurs uit onze afdeling kreeg
ik een lijstje van in juli op 2 meter gewerkte sta-
tions. Deze lijstjes geven goed weer, wat er zoal
mogelijk was en daarom druk ik ze hierbij af. Alle
verbindingen zijn in SSB op 2 meter gemaakt. 
Rob PA3DTM werkte op 7 juli HB9GL (EH), op de twin-
tigste F6KAW/P (DJ) en op 28 juli Y37Q (FK) en
F6HYE/P (DG).  
George PA3BIX werkte met DG5FW/OE (GH) op de vierde,
op de elfde met F6FHP/P (CF) en op 20 juli met
F6KAW/P (DJ) en DLoWW (EJ).  
Paul PA3DVB werkte op 20 juli met GJ4ICD (YJ), F6KAW
/P (DJ) en DL9FBS (EK), op 24 juli met F6APE (ZH) en
op 28 juli met Y36ZK/P (FK), Y26QI (FL), Y26SI/P 
(FK) en Y24NK/P (FK).  
Peter PE1DSW maakte een groot aantal leuke verbin-
dingen. Zo werkte hij op 19 juli met HB9LH (EG) en
I4EAT/3 (FG), op 20 juli weer met I4EAT/3 (FG), op 
24 juli met FC1ADF/P (YG) en F1ADT/P (EB) en ver-
volgens op 27 juli met Y4oD (GN), Y21VC/P (HN) en
HBo/PA3BLS/P (EH).  
Ikzelf werkte op de vierde met DC1JU/OE (GH), op de
zesde met HB9SJV/P (DG), op de elfde met F1ADT/P 
(EE) en F6FHP/P (CF) en op de dertiende met G8YYB/A
(WJ).  
Tot zover deze opsomming van op 2 meter gemaakte
verbindingen. 
In de komende tijd wil ik kijken, of er voldoende be-
langstelling is, om elke maand een afdelings VHF
nieuws samen te stellen. Stuur daarom een lijstje met
op 2 meter gewerkte stations naar ondergetekende of
geef dit door via de band... 

GD DX en 73 van

Dolf, PE1AAP.
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R E G I O  0 3  A K T I V I T E I T S
H A P P E N I N G.

Hebt u zich ook wel eens zitten ergeren als er een
contest aan de gang was? Dacht u aan uw bescheiden
apparatuur en antenne-omstandigheden? Of aan uw 
dito "operating practice"? Of had u gewoon geen zin
om in die chaos mee te schreeuwen? 

Welnu: de afdeling Amersfoort van de VERON wil deze
zaak nu eens verkeerd om aanpakken. 

We zijn van plan de "binnen-regionale" aktiviteits-
happening te herhalen. Om een en ander extra aan-
trekkelijk te houden is de "COUPE ABNORMALE" weer
beschikbaar gesteld. 

De overige positieve kanten:

- ideaal voor diegenen die er nooit aan mee durfden
doen,

- (bescheiden) apparatuur - en/of antenne-omstan-
digheden doen (bijna) niet ter zake,

- "operating practice" en/of uitgangsvermogen spelen
nagenoeg geen rol, 

- een uitkomst voor een beginnende (D) amateur,

- een uitgelezen gelegenheid om uw collega-amateurs
in de regio "af te werken", 

- zelfs voor luisteramateurs aantrekkelijk, zij kun-
nen natuurlijk ook meedoen.

Wat is nu eigenlijk de bedoeling??????? 
Wel, de aktiviteitshappening zal zich over de periode
van 23,24,25 en 26 september uitstrekken. De tijden
waarop gewerkt mag worden: 20.00 tot 23.00 uur, lo-
kale tijd. Het in de bedoeling dat u binnen die pe-
riode en tijden zoveel mogelijk verbindingen tot
stand brengt met zendamateurs uit regio 03. 
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Van deze 4 avonden zullen de beste 3 geteld worden.
Mocht u dus een avond verhinderd zijn, dan kunt u
toch deelnemen. 
Het frequentiegebied is beperkt van 145.200 tot
145.600 MHz, de mode is FM; dit om ook alle D-
amateurs in de gelegenheid te stellen mee te doen. 

De puntentelling:

- elke verbinding telt voor één punt.

- verbindingen met dezelfde stations tellen slechts
één keer mee.

- elke verbinding van R03 met R03 levert een ver-
menigvuldigingsfaktor op.

- voorbeeld:

totaal aantal verbindingen: 84, waarvan 53
met R03, de rest met andere regio's. Dit
levert op: 

53 x 84 = 4452 punten.

Voor luisterstations geldt dezelfde puntentelling
voor wat betreft de gehoorde verbindingen. 

Logs, volgens bijgaand model (op A4 formaat) uiter-
lijk 2 weken na de aktiviteitsperiode inleveren bij;
of opsturen aan: 

Frank van Hamersveld, PA3DTX

Van Woustraat 28

3817 PG Amersfoort.

Als u wel verbindingen maakt, maar niet in de uit-
slag voor wil komen, kunt u een chek-log insturen. 

copy '84 PD0LDC
bew: PA3BIX.
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