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VERENIGINGSAVOND

SEPTEMBER

De eerst komende verenigingsavond is op 23 septem-
ber. Op deze avond is er geen lezing, maar de ge-
legenheid tot onderling QSO. Een mooie gelegenheid
om vakantiebelevenissen uit te wisselen. Voor
degenen die hun apparatuur mee op vakantie hebben
genomen bestaat de mogelijkheid om wat dia's of
een filmpje te laten zien. U wordt verzocht dit
van te voren bij de afdelingssecretaris te melden,
anders is er geen apparatuur aanwezig.
Het adres is weer: Burgemeester van Randwijckhuis,
Diamantweg 22, Amersfoort. Aanvang ca. 20.00 uur.
Zaal open vanaf 19.30 uur.

OKTOBER

Dit keer is er een lezing. Eddy (PA0RSM) zal het
een en ander vertellen over de ontwikkelingen in
telecommunicatie en satellietcommunicatie en de
raakvlakken met het zendamateurisme. Deze avond is
niet, zoals gebruikelijk, op de vierde vrijdag,
maar op de derde  vrijdagavond. Dus noteer in uw
agenda 21 oktober .

VERSLAG VERENIGINGSAVOND JUNI

De laatste verenigingsavond van voor de vakantie
stond in het teken van de jaarlijkse verkoping. De
belangstelling was erg groot.
Koos (PA3BJV) opende de avond met enkele huis-
houdelijke mededelingen en gaf daarna de draagbare
microfoon over aan Willem (NL 10330).
Willem veilde de massa artikelen die voor de ver-
koping waren ingebracht met vaste hand. Dit jaar
lag de nadruk op oude radio's, terminals, toetsen-
borden  en 8" discdrives. Ook  waren er natuurlijk
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een grote hoeveelheid tijdschriften, boeken,
buizen, trafo's en antennes. De grote hoeveelheid
spullen wisselden grotendeels van eigenaar en er
was dit jaar nog tijd over voor onderling QSO.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND AUGUSTUS

Op woensdag 24 augustus was in het Van Rand-
wijckhuis een extra verenigingsavond. Doordat deze
avond op zeer korte termijn was georganiseerd, kon
alleen nog via de Amersfoortse Ronde en via mond
op mond reclame bekendheid aan deze avond worden
gegeven.
De reden voor deze avond was dat er bezoek kwam
van Peter Schuyffel (VE3JPP) en Ernie (VE3EBB).
Via Evert (PA3AYQ) hadden zij laten weten dat ze
het erg leuk zouden vinden om de amateurs uit deze
regio, die ze vaak werken op 20 meter, te
ontmoeten. Aan dit verzoek wilde onze afdeling
graag haar medewerking verlenen.
Peter die nu in Toronto woont, is daar afdelings-
voorzitter van een groep van 150 amateurs en
ontplooit daar veel activiteiten op het gebied van
het zendamateurisme.
Iets wat ons allen verbaasden was het feit dat er
in Canada haast niet aan losse componenten te
komen is. De zelfbouw staat daar op een zeer laag
pitje. De opkomst van de verenigingsavonden is
plusminus 45 procent. Zij hebben voor de opleiding
van de amateurs een complete set ter beschikking,
die van de afdeling is en staat in een lokaal van
een school, waar ook de bijeenkomsten worden ge-
houden. Tijdens de schoolvakantie mag een amateur
die geen set heeft deze thuis gebruiken. Verder
nemen zij zelf de morse examens af. De vereniging
heeft een eigen repeater met alle moderne snufjes
die men maar ken bedenken. Verder houdt men
jaarlijks een radiovlooienmarkt.
Het was een bijzondere gezellige avond en velen
vonden het zeer leuk om de "weggelopen" Neder-
landers, die ze iedere avond rond 14,1 MHz kunnen
horen, eens persoonlijk te ontmoeten.
Op het einde van de avond werd nog een video-
opname gemaakt om thuis in Canada te laten zien.
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VHF NIEUWS

In het vorige nummer van ‘t Geruis had ik al
vermeld, dat er eind mei enkele sporadische E-
openingen op 2 meter waren geweest. Inmiddels zijn
wat calls van vanuit ons land gewerkte stations
bekend. Zo werd op zondag 22 mei gewerkt met onder
meer RB5LGX (KO70), RB5AO (QL), RB5AL (KO61),
YO6CBN/6 (KN26), YO3JW (NE), YO4AUL (KN34) en
YO4BZC (KN45). Op dinsdag 24 mei waren verbin-
dingen mogelijk met bijvoorbeeld SV1CQ (LX), SV1OE
(LX), SV1DH (LY), SV1EN (KM18), SV1AAF (LY). Ver-
volgens werd op vrijdag 27 mei onder andere met
YU7AJH (JF), YZ1MR (KN04), YU1DG (KN04), YU1IO
(KN04), YU1GT (KN04), YU7MS (KN05), LZ1KWF (KN12)
en LZ1AG (MC) gewerkt.
Ook dit jaar waren er sporadische E-openingen tij-
dens de velddagcontest. Zo kon op zaterdag 4 juni
worden gewerkt met IS0AGP (JM49), IS0DKU (JM49),
IS0OZk (JM49), IS0WWL (JM49), IS0YFG (JM49),
TK0KP/P  (JN41)  en TK5DL/P (JN42). Ook op zondag
5 juni was het raak, met ditmaal onder meer CT1BRV
(IM56), CS0DJE (IM58), CS0QP (IM58), CT1DHX
(IM68), CT4RK (IM69), EA7AHS (IM76), EA7ZM (IM76),
CT1BLV (IN60) en CT4KQ (WA).
Vervolgens was er op dinsdag 7 juni vrijwel de ge-
hele dag sporadische E. Een aantal openingen
maakten verbindingen met vrijwel geheel Zuid
Europa mogelijk. Een bloemlezing  van de vanuit
ons land gewerkte stations: ZB2IQ (IM76), EA7GTG
(IM87), DJ6OL/EA (JM08), EA6BZ (JM19), EA5GFQ
(ZZ), 9H1ED (JM75), 9H5AB (JM75), IT9LRN (JM68),
KC3RE/TA (KM38), LZ1KDZ (NC), LZ1DX (KN22), YO9AZD
(KN24), TA1D (KN32). LZ2AB (KN33), LZ2FA (KN33),
YO3JW (NE), Y O3KRQ/3 (KN34), YO3RG (KN34) YO9AFY
(KN34), YO4AUL (KN44), YO4BZC (KN45) en YO5AXM/5
(KN07). 
Bij al deze fraaie DX via sporadische E zouden we
bijna vergeten, dat er nog andere propagatiemodes
bestaan. Op vrijdag 10 juni waren echter de tropo
condities boven normaal, en kon er gewerkt  worden
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met OZ7FYN (JO55) OZ1JPT (JO64), SM7SMX (JO65),
GW4RSX (IO82), GM0BPY (IO85), GM1CMF/P (IO86),
GM1RLV (IO86) en GM1YSI (IO86), en verder met zeer
veel Engelse stations.
Nadat het seizoen zo goed gestart was, waren er
hierna nauwelijks mogelijkheden meer via spora-
dische E. Gedurende de tweede helft van juni waren
er helemaal geen ES-openingen op 2 meter. En ook
in juli viel het allemaal bijzonder tegen. Op de
achtste was er nog wel een korte opening, waarin
EA7DZI (IM66) en EA7ERS (IM67) gewerkt konden
worden. Dan waren er op zondag 10 juli enkele wat
langere openingen, waarin met onder andere IW5AVM
(FC), IW5BML (FC), I4EAT (FE), I0NLK/0 (GB),
IW0BTS (GB), HG0DG/M (KN07), YO7DL (LE), YO5BPE/P
(KN16), YO6CBN/6 (KN26), YO4BZC (KN45) en UO5OB
(KN46) gewerkt kon worden.
Dan waren er op dinsdag 19 juli goede tropo con-
dities waardoor en vanuit ons land met FC1ADT
(IN94), FC1BPK (JN03), F6DRO (JN03), F6HLW/P
(JN04), F6ANW (JN06) en F6GLC/P (JN25) gewerkt kon
worden. 
Op woensdag 20 juli was er 's middags ook nog een
ES-opening van ruim een uur. Gewerkt werd er onder
meer met LZ1KWF (KN12), LZ1RF (KN22), LZ1KFR
(KN22), LZ2CW (KN23), LZ2XU (KN23), YO9AZD (KN24),
LZ2FA (KN33), LZ2KSL (KN34), YO3AID (KN34) en
YO9AFY (KN34). Dan was er op 31 juli nog een merk-
waardige opening, waarin verbindingen werden ge-
maakt met EI6BA (IO51) en EI8GQ (IO51).
Vervolgens  waren  er  in  het weekeinde van 6 en
7 augustus opnieuw goede tropo condities. Ikzelf
was een (zonnig) weekeinde weg, maar  wie er wel
was kon bijvoorbeeld werken met OK1IBL (GK),
SP6LB/6 (GK), OE3MKN (HI), OE3XCW (HI), OK1VUM
(HJ), OK1AIY/P (HK), HG1DRD (IG), OE3XA (II) en
SP6GZZ (IL). Verder hoorde ik op 8 augustus nog
GM0FRT (YR) en de nodige Engelse stations.
Dat was het weer voor deze keer. Zoals u ziet was
er  ook  deze zomer weer het nodige te beleven op
2 meter. Voor liefhebbers van DX-en op VHF/UHF was
het dus zeker weer de moeite waard. Bent u ook
zo'n liefhebber dan een goede DX gewenst!

Dolf - PE 1 AAP
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AMERSFOORTS ELECTRON

NIEUWE ROEPNAMENLIJST

Het is de bedoeling om een heel Electron, buiten
de vaste rubrieken om, te vullen met artikelen ge-
maakt door leden van onze afdeling. Er is al een
artikel binnen, een tweede is in de maak en er
zijn enkele toezeggingen gedaan. Het afdelings-
bestuur doet een beroep op u om ook kopij aan te
leveren. Als u iets leuks gebouwd heeft of iets
interessants te vertellen, dan zouden wij het erg
op prijs stellen als u dat op papier wilt zetten.
Het lijkt ons erg leuk om onze afdeling op deze
manier in het Electron te presenteren. U kunt uw
kopij inleveren bij Dolf (PE1AAP), of bij het af-
delingssecretariaat.Wij rekenen op uw medewerking.
 

George - PA 3 BIX, afdelingssecretaris

De nieuwe, complete roepnamenlijst van de Neder-
landse radiozendamateurs is verkrijgbaar bij het
VERON-servicebureau.
De lijst is bijgewerkt tot en met de voorjaars-
examens 1988. Het is een roepnamenlijst geworden,
welke uniek mag worden genoemd in de Nederlandse
amateurgeschiedenis. Het boek bevat niet alleen de
gebruikelijke gegevens zoals call, naam, adres en
woonplaats, maar ook de postcode en het regio-
nummer. Verder zijn er overzichten opgenomen van
woonplaats met regionummer en aldaar wonende zend-
amateurs, een overzicht van de bijzondere mach-
tigingen, de onderwijsmachtigingen en de mach-
tigingen van onbemande stations.
Afgehaald bij het servicebureau is de prijs f7,50
(art. 575).
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VELDDAG PI4AMF/P

HET BEGIN - De velddag werd, na een aantal jaren
bij het Belgenmonument, nu gehouden in de omgeving
van Voorthuizen. Arthur (PA3BRN) stelde het ter-
rein beschikbaar. Er werden plannen gemaakt en
uitgewerkt, een caravan in record tempo van een
bonk roest en vuiligheid omgetoverd tot een
"shack", die aan de minimum eisen voldeed.
Vrijdagavond werd de caravan op zijn plaats gezet.
De inrichting van de HF- en VHF-shack qua "meu-
bilair" werd ook nog verzorgd (een paar planken en
wat kistjes doen wonderen). Na deze inspanning
werd eventjes geboomd over de verdere plannen.
Zaterdag 4 juni: de weersverwachting was slecht en
dat uitgerekend dit weekend. Om een uur of acht
begonnen op diverse plaatsen in de regio amateurs
apparatuur en andere nodige en onnodige spullen in
de auto te laden. Jan (PE1JDX) kwam als eerste aan
op het terrein en zette meteen de J-antenne op,
die zou dienen voor het inpraatstation. De antenne
(de mast bestond uit een hengelsteun, de onderste
twee delen van een hengel en 1,5 meter pvc-pijp)
stond nog maar net, of Ronald (PE1LID) moest al
binnen geloodsd worden. Toen Henk (PA3ESB) aan-
gekomen was, werd er een begin gemaakt met de
HF-antenne. Hierna werd de VHF-shack ingericht.
Koos (PA3BJV) en Cor (PA3COM) waren de volgende
die zich via PI4AMF/P binnen lieten loodsen, dit
was belangrijk, omdat zij de VHF-antenne en het
aggregaat bij zich hadden. Met vereende krachten
werden de mast en de antenne in elkaar geschroefd
en opgezet. De VHF-apparatuur werd getest en tot
verbazing van een ieder werkte het spul in een
keer. Als laatste werd er een GPA-50 opgezet voor
10-, 15- en 20 meter, de, HF-apparatuur in de
caravan gezet en na een test bleek ook dit te
werken. Toen ging de voorhanden zijnde netspanning
weg en werd het aggregaat gestart.

DE VHF-CONTEST - Om 14.00 uur UTC werd  er driftig
8



begonnen met de contest. We werden meteen op-
geschrikt door FF9KJM uit IN97 (ZH) maar de condi-
ties zakten ineen en het duurde een half uur voor
we weer buitenlandse stations hoorden. Na een paar
uur contesten bleek dat de aktiviteit niet echt
hoog was. Verder gaf de lineair (een hij, maar aan
de nukken te oordelen is het een zij) te kennen
dat er een behoorlijke misaanpassing met de
antenne was. Een cassette-recorder in de buurt
begon spontaan te pruttelen. Wij hadden op dat
moment liever dat de koffie stond te pruttelen,
maar bij gebrek daaraan werd overgegaan tot het
nuttigen van een gekoeld flesje koffie... Om de
rest van de contest met 15 Watt te werken zagen
wij niet zitten en werd er andere apparatuur op-
getrommeld en in no-time opgesteld. Uiteraard werd
het contest gebeuren op een laag pitje gezet in
verband met het culinaire hoogtepunt, de barbeque.
Tijdens deze onderbreking werd het plan gemaakt om
tien OK's en drie Tsjechen te werken... Als de
drank is in de amateur, lachen de nuchteren zich
een acute scheurbuik. Al ver na middernacht (UTC!)
werd besloten om een uiltje te gaan knappen. Voor
Kees (PA3EQS) bleek deze de omvang te hebben van
een volwassen struisvogel.
De zondag begon, zal ik maar gemakshalve zeggen,
met problemen. De stroom voorziening liep niet
naar wens, net op een moment, dat er Belgen bij de
vleet te werken waren. De antenne stond in de
goede richting, maar er moest wel op accu's worden
omgeschakeld. Je voelt het waarschijnlijk al aan-
komen, toen het spul weer kon werken, waren ze in
ON met het ontbijt begonnen.
Langzaam werden wat meer amateurs radio-actief,
maar druk werd het niet. Peter (PA3EPX) meldde een
E-opening vlak voordat er getankt moest worden
(het aggregaat liep weer, maar niet als het be-
kende zonnetje, wat zich overigens ook maar weinig
liet zien).
Om 14.00 uur UTC was het voor VHF bekeken en werd
het spul weer in record tempo gedemonteerd.

VHF-STATION:
Kenwood TS700G met lineair  voor begin van de con-

test en later als binnenpraatstation en voor CW;
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Trio  TS700G  (gemodificeerd),  eerst  als binnen-
praatstation en later als reserve;

Sommerkamp  FT290  met  lineair  voor het grootste
deel van de contest;

Tonna (16 elements) ± 12 meter boven maaiveld;
J-antenne  (home-made) ± 3 meter  boven   maaiveld

voor inpraten.
Gewerkt  PA, DL  en  ON. Beste  DX: DJ9UN (JN49) -

396 km (slechts). Totaal geclaimd 544 punten.

DE HF-CONTEST - Een uur later dan de VHF-mensen
(15.00 uur UTC) werd de HF-contest gestart. Dat
alleen bij ons ook in phone werd "ge-fieldday-
contest" bleek al in de eerste verbinding. HG5ACW
vertelde dit, toen Kees hem aanbood om dan alsnog
een QSO in CW te maken, maakte hij duidelijk dat
hij dat niet meer zo machtig was (en dat met zo'n
call!).
Ook hier viel de aktiviteit tegen. PI4AMF/p was
wel hard, op 160 en op 80 veroorzaakte ze nog een
pile-up(je). Op een paar nabij gelegen campings
ergernis. TV's die over de nek gingen, cassette-
recorders die op tilt gingen en vaders die over de
rooie gingen, maar het ging best. Ook deze contest
werd vanwege een gastronomische uitspatting ge-
durende een niet te verwaarlozen periode onder-
broken. Opvallend was tijdens de contest, dat er
op "normale" CW niet of nauwelijks werd ge-
reageerd. Echter als Kees er de sokken in zette,
leek het alsof men zich uitgedaagd voelde en dan
pas een QSO maakte.

HF-STATION: 
Yeasu FT757GX (100 Watt out); 
2 x 41 meter antenne ± 6 meter boven de grond; 
GPA 50 (groundplane met radialen - plet-plet).
Gewerkt in phone: PA, UA, I, EA, DL, GD, GW, EI,

GM, en HG (3154 punten); 
in CW: PA, JA1IRH, WD4, ON, DL, G,

HB0/F6YL/P, T77G, KL4, LA, OK en
LZ (7080 punten).

EN VOOR DE REST ging alles best. Gedurende deze
dagen is er heel wat meer gebeurd dan dat hier
vermeld staan. Gelet op het feit, dat we ook  maar
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mensen zijn, weten wij dat we niet volmaakt zijn.
Laten we duidelijk stellen dat we geen GEHEEL ont-
houders zijn. Van het velddag gebeuren is wat
video-materiaal, dat (als alles meezit) op de
verenigingsavond van september getoond zal worden.
Verder hebben wij kunnen genieten van een nieuwe
aflevering van Rawhide toen de wei, waarin o.a. de
GPA kwam te staan koe-vrij gemaakt diende te
worden. Jammer dat dat tot twee maal toe moest
gebeuren, want de wei had twee ingangen.
De belangstelling uit de regio was goed te noemen,
zeker als je nagaat dat het voor de Amersfoorters
nu eens een keer niet "om de hoek" was. Evert
(PA3AYQ) was zelfs verdwaald en aangezien we
eigenlijk niemand meer verwachtte, was het inpraat
station QRT, maar via via werd Evert als nog ge-
vonden en binnen geloodsd. Alle bezoekers, namens
de crew, hartelijk dank voor de getoonde belang-
stelling.
Belangstelling van een wel heel andere aard kwam
van een der kampeerterreinen. Een tijdelijke be-
woner pikte het niet en kwam fluks op het kamp
afgestevend; hij zou wel eens eventjes vertellen
wat HIJ er van dacht en ons en passant het zenden
verbieden. Na een rondleiding met uitgebreide
informatie van Henk, raakte de man dusdanig
enthousiast, dat hij bijna niet weg te krijgen was
en mogelijkerwijs zelfs bekeerd is tot het
zendamateurisme.

TENSLOTTE een woord van dank aan allen, die het
mogelijk gemaakt hebben voor ons om de velddag te
doen slagen. Arthur (PA3BRN) voor het terrein.
Koos (PA3BJV) voor het aggregaat. Cor (PA3COM) en
Hilde (PA3EKW) voor het opzetten en neerlaten van
de antenne. VERON - A03 - Amersfoort voor mate-
riaal, spraakwater en call. Alle bezoekers, die de
moeite namen om te komen kijken. Alle amateurs die
ons toch nog wat punten hebben gegeven. 
Namens de velddaggroep, bestaande uit:  

HF  - PA3ESB, PA3EQS en PA3ETU  
VHF - PE1LID, PE1JDX en PA3EQS 

graag tot de velddag 1989.
Jan - PE 1 JDX

(Uitsl.HF Cat.A: 17 en Cat.C.: 13 - Electron, 475)
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PA6VHF                    

CQ WW VHF WPX CONTEST OP 16 EN 17 JULI 1988

Operators: Jan    - PA0JMY 
Gert   - PA0NZH 
George - PA3BIX 
Eltje  - PA3CEE 
Thomas - PA3CEF 
Peter  - PA3CNX 
Paul   - PA3DCO 
Gerard - PA3DQW 
Gerard - PD0PDN 
Franz  - PE0WGA 
Dolf   - PE1AAP 
Martin - PE1DCY 
Johan  - PE1LAU 
Luc    - PE1LGX 
Peter  - NL5557 

Apparatuur: Icom IC-275H met SSB Electronics V1300
4x 15 elements Cue Dee op 30 meter
Portable AT met  contestprogramma  van

   PE1HRB

Resultaat: 803 verbindingen 
133 prefixen 
106.799 punten

Beste DX: OE5MKN in JN78EA met 781 kilometer

DX>600 km: SP6CZ/6 (JO70)
 DF1CF (JN57)
 FE1JNX (JN36)
 LA9RAA (JO28)
 OL3VKO/P (JN69)
 DL2RL (JN58)
 DK2LR (JN57)
 DG8MET (JN57)
 OE5MKN (JN78)
 OK1AXH (JO70)
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RADIO-ONDERDELENMARKT AFD. MEPPEL

DC1MK (JN58) 
OK1KNG/P (JN69) 
FC1BTY/P (JN36) 
F6STY/P (JN36) 
OK1KEI (JO70)

Dolf - PE 1 AAP

De afdeling Meppel houdt op zaterdag 24 september
a.s. voor de zevende achter een volgende keer een
Radio-Onderdelenmarkt en Antenne-Meetdag. Op deze
dag kunnen ook weer allerlei antennes gemeten
worden vanaf 144 MHz en hoger op versterking,
openingshoek en voor-achter verhouding. Vooral
zelfbouw antennes zijn welkom, omdat het telkens
weer blijkt dat deze vaak zeer goede resultaten
opleveren en soms het beter doen dan fabrieks-
antennes. Er wordt horizontaal en vertikaal ge-
meten, u kunt gerust uw vertikale rondstraler
meenemen. De onderdelenmarkt trekt ook steeds meer
bezoekers die het een en ander zoeken en meestal
ook nog vinden. Tevens is er weer de openbare ver-
koping van overtollige spullen met als afslager
Klaas (PA0KDM), 10% van de opbrengst is voor de
vlooienmarktpot. Iedereen kan hiervoor spullen,
voorzien van naam en minimum prijs, inleveren bij
een van onze medewerkers.
Dit gebeuren vindt plaats bij wegresto "De Licht-
mis", gelegen aan de A28, tussen Zwolle en Meppel,
afslag Nieuwleusen-Hasselt.
Voor reservering van standruimte kan men kontakt
opnemen met: Henk Tempelman (PE0RTM), Prins
Bernhardlaan 34, 7711 JS Nieuwleusen, telefoon:
05296-2357.
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DNAT TE BAD BENTHEIM

Een happening die zich elk jaar in een steeds
groter wordende belangstelling mag verheugen en
terecht gezien het uitgebreide programma wat ge-
boden werd.
Daar het voor ons ook een beetje vakantie was,
zijn we niet overal geweest.
Een van de hoogtepunten waar we aanwezig waren was
de uitreiking van de Gouden Antenne, hetgeen
plaatsvond in het Kuhrhaus van de stad.
De Gouden Antenne, geschonken door de Spielbank en
de stad Bad Bentheim, wordt jaarlijks toegekend
aan een amateur die zich zeer verdienstelijk heeft
gemaakt op humanitair gebied.
Het was voor het eerst sinds de uitreiking van
deze antenne (1982), dat de eer te beurt viel aan
een Nederlandse amateur. De heer Jan de Graaf
(PA3AEV) mocht uit de handen van de burgemeester
van Bad Bentheim dit kleinood ontvangen. Jan de
Graaf is in dienst van het Rode Kruis werkzaam ge-
weest in de rampgebieden van Bolivia, Columbia en
recentelijk Soedan. In Jan de Graaf werd ook het
internationale Rode Kruis geëerd. Namens de af-
deling 03 hebben wij de heer en mevrouw de Graaf
onze felicitaties aangeboden.
De middag werd opgeluisterd door een blokfluit-
ensemble van de muziekschool uit Bad Bentheim.
Vrijdagavond was er een vossejacht waar we niet
aan mee hebben gedaan. Wij waren op de welkomst-
avond in het Kuhrhaus, waar alle dames een roos
kregen aangeboden door een medewerker van het
casino van de stad. De avond werd muzikaal ver-
zorgd door het Stern Combo, die ook vanaf het
begin van het DNAT hun muzikale medewerking ver-
leende, dus voldoende gelegenheid om te dansen.
Zaterdag was de dag waarop veel amateurs naar Bad
Bentheim gingen. Ook vanuit Nederland waren er
veel mensen afgereisd naar de internationale
vlooienmarkt en natuurlijk de radiomarkt.
Deze radiomarkt werd gehouden op de grote parkeer-
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plaats van de stad. Er stond deze keer ook een
grote tent opgesteld, zodat je zeker droog kon
blijven, maar gelukkig werd het weer in de loop
van de dag steeds beter.
Er was zoals gewoonlijk weer voor elk wat wils,
van schroefjes en connectoren tot transceivers en
receivers. De hele shack kon een apparatuurs wis-
seling ondergaan en de onderdelenbakjes weer flink
bijgevuld worden. De prijzen liepen uiteen van
duur tot lekker goedkoop.
Wij ontdekten er ook nog iets nieuws: het aan
elkaar solderen van aluminium platen met behulp
van een gasvlam en een speciale aluminium staaf.
Tijdens het verhitten van deze staaf vindt er een
chemische reactie plaats, waardoor de delen netjes
aan elkaar komen. Natuurlijk hebben wij een paar
staven gekocht en wij zullen u ter zijner tijd
vertellen hoe het zich houd. Het zag er zeker heel
netjes uit.
‘s Avonds was er het grote HAM-feest in het Kuhr-
haus. Het vervoer naar en vanuit het Kuhrhaus werd
verzorgd door de organisatie van het DNAT. De mu-
ziek werd weer verzorgd door het Stern Combo en
omlijst door een atletiek demonstratie, uitgevoerd
door medewerksters van een sportschool. Een zeer
gezellige avond.
‘s Zondags was er ook nog radiovlooienmarkt op het
plein, onder de klanken van dixielandmuziek op-
treden van een plaatselijke muziekvereniging. Tij-
dens dit optreden werden er nog wat versnaperingen
uitgedeeld. Te samen met een warm zonnetje was het
erg gezellig op het plein.
‘s Middags haantjes eten op de camping en daarna
gingen wij huiswaarts.
Een zeer fijn weekend, wat zeker voor herhaling in
aanmerking komt.
Zelf heb ik mijn verzameling peper en zoutstelle-
tjes weer uitgebreid, dit heeft wel niks met het
amateurisme te maken, maar is wel leuk.
Hierbij nog onze complimenten voor het team van
mensen, die een heel jaar bezig zijn geweest om
dit te organiseren.

Koos - PA 3 BJV en
Hilde - PA 3 EKW  
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VOSSEJACHT

Voor hij of zij die zenden of luisteren is hier
een klein verslag van het vossejagen. Ook al bent
u niet geïnteresseerd lees u het even, misschien
brengt het u op andere gedachten. Blijf niet
vastgeroest zitten in de shack en komt u ook eens
voor de verandering naar het vossejagen. Dit geeft
u ook weer eens een andere kijk op onze hobby die
wij beoefenen.
De eerste keer van dit jaar was het een bescheiden
jacht, niet te ver, maar reuze gezellig. Er deden
vier equipes aan mee. Wat regen, maar niet veel,
ieder kwam droog aan bij de vos. Na het jagen werd
er nog even gezellig na gepraat.
Tijdens de tweede vossejacht gingen zeven equipes
van start. Dit keer waren er twee vossen uitgezet.
De start was bij het Belgenmonument en ging
richting Henschotermeer. Het eerste deel leverde
geen problemen op. Het addertje zat hem dit keer
ook weer in de staart. De tweede vos zat in een
kano op het Henschotermeer. U kunt wel raden wat
er ging gebeuren. Na alles  afgegeven te hebben
bij de controle, moest men een nummertje gaan
halen bij vos twee, of te wel Jaap (PD0DBD). Jaap
had het meeste plezier, want hij kon over weg met
de kano, maar de jagers niet. Zij hadden de
grootste moeite om er te komen, maar al hoopten
wij aan de kant dat er iemand omging, gebeurde dit
niet. Ook dit was een geslaagde (fiets-) jacht en
voor herhaling vatbaar.
Zaterdag 24 september is er weer een fiets-
vossejacht. Vos is Dolf (PE1AAP). U krijgt tevens
de opdracht om een kruispeiling te maken. De start
is om 20.00 uur bij het Belgenmonument.
Houdt u van wat gezelligheid, kom dan ook in
september en proef ook eens dat andere sfeertje.
Heeft u nog geen spullen (een porto of een
vossejachtontvanger met een HB9CV) neem dan
contact met mij op, er valt meestal wel een mouw
aan te passen.                   Willem - NL 10330
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CONTEST VERKEERD                   

De "Contest Verkeerd” mocht zich in maart in een
goede belangstelling verheugen. De uitslag van de
zendamateurs was als volgt:

1 PD0HMM - Aart-Jan
2 PA3CUZ - Madeleine 
3 PA3ESB - Henk 
4 PA3ETU - Tineke 
5 PA3DTX - Frank 
6 PD0OZS - Willem 
7 PD0MRT - Harry 
8 PD0IEE - Henk

Helaas zijn er geen logs ontvangen van de luister-
amateurs.
Checklogs werden ingediend door: PI4AMF, PD0MRT,
en PE1AAP, waarvoor dank.
Het tweede deel van deze contest wordt gehouden op
maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 september.
Dit jaar hebben wij drie dagen genomen, waarvan
verbindingen  over twee  dagen geteld worden. Er
kan dus een avond overgeslagen worden.
De tijden waarop gewerkt mag worden zijn tussen
21.00 en 23.00 uur lokale tijd.
Het frequentie gebied is beperkt van 145.200 tot
145.600 mHz, de mode is F3E of G3E.
De contest staat open voor eenmansstations.
Verbindingen met dezelfde stations tellen één keer
per avond mee.
Zendamateurs: Uitgewisseld moet worden het rapport
(R/S), regio-nummer, voornaam en woonplaats.
Luisteramateurs: alleen die verbindingen gelden,
waarvan beide calls en bovenstaande gegevens zijn
genomen. Van het aantal stations dat wordt
gehoord, mag niet meer dan 50% gehoord zijn in
verbinding met één tegenstation.
Wordt er maar 1 log ontvangen dan is er geen
sprake  van  een wedstrijd element en er wordt dan
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JOTA                  

in die categorie geen beker uitgereikt.

De puntentelling: 
- elke verbinding is een punt 
- elke verbinding met dezelfde stations tellen één
  keer per avond mee 
- elke verbinding van R03 met R03 levert  een ver-
  menigvuldigingsfaktor op  
  voorbeeld: totaal aantal  verbindingen 84, waar-
  van 53 met R03. De  rest met andere regio's. Dit
  wordt 53 x 84 = 4452 punten.

De punten van maart worden bij de punten van
september geteld. 
Tijdens de verenigingsavond van  december  wordt
de uitslag van de contest bekend gemaakt. 
Logs en checklogs op A4 formaat moeten het vol-
gende vermelden: 
voor de zendamateurs: datum - loc.tijd  -  call  -
  r/s (ontv. ) - r/s (verz.) - freq. - R03 -  R...
  voornaam - QTH; 
voor  de  luisteramateurs: datum - station gehoord
  voornaam  - QTH -  R03  - R... - station tegen -
  loc. tijd - frequentie r/s; 
of volgens voorbeeld. 
Logs en checklogs kunt u inleveren op de eerst
komende verenigingsavond of opsturen naar Frank
van Hamersveld, Van Woustr.28, 3817 PG Amersfoort.

Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 oktober zal
de Zeeverkennersgroep Karel Doorman uit Amersfoort
weer actief zijn tijdens de JOTA onder de call
PA3EKW/J.
Ook uw medewerking en belangstelling wordt zeker
op prijs gesteld.
Mocht u mee willen doen of meer willen weten over
de JOTA, bel mij dan even. Graag na 19.00 uur.

Hilde - PA 3 EKW
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AGENDA                        

 KOPIJ VOOR 't GERUIS
 Uiterlijk één week voor de verenigingsavond  kan 
 copy worden  ingeleverd voor  het nummer van  de
 volgende  maand.  Technische   artikelen  worden 
 zeer op prijs gesteld. Plaatsing hangt af van de
 beschikbare ruimte.
 Overname  van artikelen is alleen toegestaan met
 bronvermelding. Artikelen met (C) moet men  toe-
 stemming vragen aan de auteur of uitgever.
 AMERSFOORTSE RONDE
 Elke zondag op 145.450 MHz.  Om  20.15  uur  het
 RTTY-bulletin en om ± 20.30 uur lokale  tijd  in
 phone. Uw inbreng wordt zeer op  prijs  gesteld!
 QSL-KAARTEN
 Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?
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SEPTEMBER
   10 HF-dag in Apeldoorn
   13 Regiocontest, maak eens een QSO met PI4AMF
      op 145.275 MHz. U steunt hiermee uw club-
      station in de poging om deze contest te
      winnen
17-18 manifestatie ELECTRON ‘88 in Vlissingen
      (Electron blz. 473)      
   23 verenigingsavond (onderl. QSO - lichtbeelden)
   24 fietsvossejacht, u moet tevens een kruis-
      peiling maken. Start om 20.00 uur bij het
      Belgenmonument. Vos is Dolf (PE1AAP)
   24 Radio-onderdelenmarkt afd. Meppel, bij 
      wegrestaurant “De Lichtmis” aan de A28
      tussen Zwolle en Meppel
   25 noordelijke 80 m vossejacht in Schoonloo
      (Electron blz. 473)
   26 Contest Verkeerd
   27 Contest Verkeerd
   28 Contest Verkeerd 

OKTOBER
    1 radio-vlooienmarkt in Helmond
    8 landelijke VHF-daag in Apeldoorn
   11 regiocontest, werk PI4AMF op 145.275 MHz
   21 verenigingsavond (lezing PA0RSM) - LET OP
      deze week is 1 week eerder dan gewoonlijk!
   29 overdekte hobbymarkt in Zwolle
      (Electron blz. 456)
   30 loopvossejacht, start ‘s middags 14.00 uur
      bij het Belgenmonument 

           George - PA 3 BIX




