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VERON-A03-AMERSFOORT, POSTBUS 1131, 3800 BC AMERSFOORT

Op 27 mei 1997 overleed

OM Dick van Keulen (PA3ATL)
Zijn gezondheid liet al vele jaren te wensen over, hij was daardoor
niet meer actief als zendamateur. Hij was oud-lid van onze afdeling,
de ouderen onder ons zullen hem in herinnering houden als een
goed en vriendelijk medeamateur en verwoed DX-er. Dick heeft
gedurende zijn leven waardevolle diensten bewezen aan onze
afdeling.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Thea, kinderen en
kleinkinderen. Wij wensen hen kracht om dit verlies te dragen.

Namens leden en bestuur VERON-A03-Amersfoort,
C. W. De Haan (PA3ARV), afdelingssecretaris

VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT  - tel.: 033-4551992

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersingel 367, Amersfoort

BESTUUR:
voorzitter:          Heijmen Ceelen  PA3AGI    033-2459082
vv/secretaris:       Kees de Haa n PA3ARV    033-2453697
                     e-mail adres: Kees.De.Haan@net.HCC.nl
penningmeester:      Joop Lagemaa t PA3FBU    033-4802705
  giro: 3888404      tnv: VERON-A03-Amersfoort,   Hoogland
activiteiten:        Jan Spierenburg  PD0AUQ    033-4728970
activiteiten:        Hans Verberne  PA3GDQ    033-4552293
red. 't Geruis       Frank v.Hamersvel d PA3DTX
PR/NL-vertegenw.:    Willem Polhout  NL 10330  033-4654526 
CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie:  Hans Verberne  PA3GDQ    033-4552293
QSL-manager:         Peter Butselaar  NL 5557
                     Postbus 91 0   3800 AX   Amersfoort
zendcursus N en C:   Jan van Essen  PA0SNE    033-4804555
morsecursus:         Koos/Hilde Sporte l PA3BJV/EKW033-4551992
service-bureau:      Hilde Sportel  PA3EKW
immunisatie-funct.:  Koos Sportel  PA3BJV 
vaa PI4AMF/ML8600:   Hans Verberne  PA3GDQ    033-4552293
Ronde v. Amersfoort: Evert Beitler  PA3AYQ    033-4942239
computers:           Antoon Oostveen  PA3FWR    033-4801633
PACC-coördinator:    Koos Sportel  PA3BJV
uitleencoördinator:  Willem Polhout    NL10330   033-4654526



KOPIJ VOOR 't GERUIS  - Uiterlijk  1 oktober kan kopij
worden ingeleverd voor het oktober -nummer. Aanbieders van
artikelen en schema's worden uitdrukkelijk gewezen op de
bepalingen van de auteurswet. Overname van artikelen is
alleen toegestaan met bronvermelding. Artikelen met (C)
moet men toestemming vragen aan de auteur of uitgever.

"RONDE VAN AMERSFOORT" - De actuele informatie m.b.t.
bandcondities, afdelings- en regio-activiteiten hoort u na
de herhaling van het nederlands gedeelte van PI4AA in de
"Ronde van Amersfoort" elke zondagavond op 145.7875 MHz om
± 20.30 l.t. in phone. Uw inbreng in "de Ronde" wordt zeer
op prijs gesteld!

QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten af te halen?

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze  afdeling bezit een
2 m transceiver (Kenwood TS700); antennes voor HF, VHF en
UHF; coax met amphenol en N-connectoren; 4 rotoren met
stuurkabel; een aggregaat; en een mobiele antennemast.
Deze spullen kunnen door de leden worden geleend bij onze
uitleencoördinator Willem Polhout (NL10330), Anemoon-
straat 25, Amersfoort (telefoon 033-4654526). Uiteraard
kan dit niet ten tijde van afdelingsactiviteiten. LET OP:
Bij reservering borgsom betalen, annuleringskosten kunnen
in rekening gebracht worden en schade is voor rekening van
de gebruiker.

GEBRUIK  VAN AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één contest of
andere activiteit de club-call gebruiken, dan kunt u dit
aanvragen  bij  Hans Verberne (PA3GDQ), tel. 033-4552293.
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VERENIGINGSAVOND    

NIEUWE LEDEN        

SEPTEMBER - bijpraatavond + lichtbeelden
De eerste verenigingsavond na de vakantie is op 26 septem-
ber. Op deze avond is er geen lezing, maar de gelegenheid
tot onderling QSO. Een mooie gelegenheid om vakantie be-
levenissen uit te wisselen. 
Voor degenen die hun apparatuur mee op vakantie hebben
genomen bestaat de mogelijkheid om aan de hand van dia's,
video of andere lichtbeelden hun vakantie ervaringen te
vertellen. Dit laatste moet u wel van te voren melden,
anders is er geen apparatuur aanwezig.
Het adres is: Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22,
Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

OKTOBER - lezing
Vrijdag 24 oktober willen wij een lezing over het amateur
satelliet gebeuren organiseren. Daar dit nog niet helemaal
in kannen en kruiken is hoort u volgende maand hier meer
over.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND - 27 juni
De laatste verenigingsavond van voor de vakantie stond in
het teken van een verkoping. 
Heijmen (PA3AGI) opende de vergadering met een ieder welkom
te heten. Na enige huishoudelijke mededelingen begon de
verkoping. Willem (NL10330) was ook dit jaar weer de vei-
lingmeester. Hij veilde samen met Koos (PA3BJV) met vaste
hand de ingebrachte spullen. Dit keer was de grote klapper
de verkoop van plus minus 240 ringkernen, die als zoete
broodjes aan de man/vrouw werden gebracht. De opbrengst voor
de clubkas bedroeg ƒ93,25.

     

juni C.J. Reijne, Amersfoort
E.J. Kroon (PE1RQF), Baarn

juli Fossen (PA2FZL), Den Dolder     
F.B.W. Pierie (PA3CKO), Amersfoort
J.J. Zijp (PA3DCU), Harderwijk

Welkom bij de VERON-A03-Amersfoort en graag tot ziens op
onze afdelingsbijeenkomst of andere activiteiten.
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The comments about the award go here.  Simply 
delete this text and type in your own.

MEDEDELINGEN                    

<=foto's Nederlandse Kampioenschappen ARDF 1997 - Gerard - PA 3 EKK

AWARD INFO

C- EN N-CURSUS
Wilt u meedoen met een nieuw op te starten cursus, dan kunt
u zich opgeven bij het bestuur.

MORSE-CURSUS 
De cursus wordt iedere donderdagavond om 20.00 uur gegeven
in het Burg. van Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort.
Informatie bij: Hilde  (PA3EKW) of  Koos (PA3BJV) Sportel,
Albert Schweitzersingel 367, Amersfoort, tel. 033-4551992. 

CURSUS INTERNET
Bij voldoende belangstelling is Antoon (PA3FWR) bereid
gevonden een korte cursus internet te geven. Deze zal op
twee zaterdagen gegeven worden en bestaat uit een theore-
tisch en een praktisch deel. De kosten zullen plus minus
ƒ50,- bedragen. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij Jan
(PD0AUQ). 

NAJAARSEXAMENS 1997
De amateurradiozendexamens 1997 zullen worden gehouden voor:
- radiotechniek en voorschriften I en II op 5 november 1997

in  Nieuwegein;
- opnemen/seinen  van morsetekens met snelheden van 12 woor-

den per  minuut in de periode van 9 t/m 11 december 1997
in Nieuwegein.

98 NAGANO AWARD
Werk 3 verschillende stations die de Nagano Olympische
Winterspelen promoten. GCR lijst en ¥500 of 10 IRC's naar:
Masaaki Aria, Otato 5-16, Nakano-city, Nagano 383, Japan.

MARSHALL ZHUKOV 100 YEARS AWARD
Ter gelegenheid dat 100 jaar geleden (1896) Marshall Zhukov
is geboren geeft men dit award uit. Hij was de leider van
het rode leger in de 2e wereld oorlog. U moet tussen 2 de-
cember 1996 en 1 december 1997 100 punten behalen. Maak
verbindingen met UA3X-, RA3X-, RK3X-, RP3X-,  RU3X-,  RV3X-,

8



AGENDA
  

VERON afdeling Amersfoort Activiteiten Maandag-
avond wordt gehouden in de Ordonnans, Klimopstraat, 
Amersfoort (Soesterkwartier), telefoon 033-4610064,
aanvang 20.00 uur.
U kunt het laatste VAM-nieuws lezen op PI8UTR.
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RW3X-, RX3X- of RZ3X-stations. Elke verbinding vanuit europa
telt voor 10 punten. Buiten europa 25. Dit award is ook door
luisterstations aan te vragen. Een GCR lijst en 8 IRC's
zenden naar: Vlad Mogilyov, UA3XAN, PO.Box 703, Kaluga,
Russia. 

LOTHIAN RADIO SOCIETY AWARD
Zij vieren hun 50 jaar bestaan en hebben gedurende 1997 drie
speciale calls. Deze zijn GB5OL, GS3HAM, GM3HAN. Er is niet
precies bekend hoeveel verbindingen u moet maken voor dit
award en wat het kost. Het is misschien leuk om met deze
speciale calls een verbinding te maken als u ze hoort. U kan
dan altijd even vragen wat precies de bedoeling is. Het
adres van de awardmanager is: T. Main, GM4DCL, 15 Polton
Road, Lassnade, Midlothian, Scotland, UK EH18 1AB.
 
FRANKFORD RADIO CLUB 70th ANNIVERSARY
Maak verbindingen met 35 leden van deze DX- en contest-club
in 1997. Zend een lijst van deze verbindingen naar: Jack
Heisey, K2FL, 616 Chestnut St., Palmyra, NJ 08065, USA.

Madeleine - PA 3 CUZ

 
    

SEPT   26 verenigingsavond - onderling QSO + lichtbeelden
       27 Radio Onderdelen Markt, Antennemeetdag &
          Amateurtreffen, Wegrestaurant "De Lichtmis",
          A28 Zwolle-Meppel afslag Nieuwleusen (E-363)
OKT     4 Helmondse Radiomarkt, Gemeenschapshuis "De
          Geseldonk", Helmond-Mierlohout van 09.00 tot 
          14.30 uur
    18-19 JOTA
       24 verenigingsavond (lezing amateur satellieten???) 
NOV     1 Interradio, Amateurradiomarkt, Hannover
        1 Radio Onderdelen Markt, VEONN-remise Assen (E-374)
        5 Amateurradiozendexamens voor Radiotechniek en
          Voorschriften I en II, Nieuwegein
       15 Dag voor de Amateur, AHOY, Rotterdam (E-329)




