
de morgen r-óór allen voldaan.over deze prettige
jacht naar huis konden gaan. Aan de;a.Àt weid
deelgenomen door B jagers uit Rotteráam. e uit
Eindhoven en ro uit Breda. - Op r3 Sepiember
organiseerde de afdeling Breda de Bekerjaêht ovuu,
rB peilgroepen aan de start verschenen. Ook dit
rvas weer een prachtige jacht en de jagers \r.aren
unaniem van mening dat er in het volgend seizoen
meer van dergelijke jachten georganiseerd moeten
worden. (Hopelijk is de vossen-stand rond Breda
dan vermenigvuldigd. ..)

behulp van een KSO; de Lissajous figuren (die
ook ter sprake kwamen bij het voorgaande punt).
De behandeling van een en ander was zeeÍ duide-
lijk en voor iedereen begrijpelijk. Nogmaals be-
dankt, OM Wieringa ! De eventuele beginners be-
hoeven niet  te denken: 'Dat is  voormi j  tèmoei l i jk ! ,
rlant dat is niet waar. De VERON is er juist oá u
in al.deze dingen wegwijs te maken. Mèn lette op
de uitvoerige aankondiging van de afdeling Dor-
drecht in de rubriek 'Komt 

u ook?,.
De afdeling't Gooi heeft op de Septemberbij-

In ' t  ho ls t  van de nacht . . .

De afdeling Rreda organiseerde op
Zatetdag zg Augustus een tweetal
vossejachten, zowel op Bo als op z m.
De deelnemers waren pas tegen vijl
uur in de ochtend weer op weg rlaar
huis. Op onze foto : enkele jagers bij-
een. Duidelijk z.ichtbaar zijn de twee
typen peildozen

Onder ideale weersomstandigheden vond op
Zondag r3 September de door áe afdeling Cen-
trurn georganiseerde Vossejacht om de Wissel-
beker van het Utrechtsch Nieuwsblad plaats. Van
de r r ingeschreven groepen bereikten er zes voor
sluitingstijd de Vos, die zich handig genesteld had
in een koeienstal van een boerderij aan de Meern-
dijk te De Meern. Dat een goed werkende sense-
antenne onontbeerlijk is merkte OM D. Sauer,
PAoDIC, die rBo graden uit de juiste koers liep en
op het Domplein, midden in Utrecht terecht
kwam... Wellicht ook een gevolg van de bruiloft
die deze OM net achter de rug had. De wisselbeker
blijft ditjaar in de Domstand en wel bij OM B. van
Wtjk, die met 7 mm mispeiling als eerste uit de bus
kwam. De verdere uitslag was: 2. J. C. Ietswaard;
3. P. de Zeeuw;4.M. Kuipers; 5. Chr. de Vries en
6. F. de Ruiter. (<iefoto op uolgende blz.)

Voor de afdeling Dordrecht heeft OM Wie-
ringa op Vrijdag r r September de verschillende
onderdelen en mogelijkheden van een kathode-
straaloscillograaf behandeld. Besproken werden:
de constructie van de KSB; de verzwakker; het
vergelijken van de verschillende frequenties met

eenkomst weer iets van die ouderwetse gezellige
sfeer geproefd... De welbekende noorman-pAoEN
en PAoRYK waren met een auto vol dumpspullen
naar Hilversum gekomen. Een en ander *ai aun-

|giainS tot gezellige discussies. Wtj zouden zeggen:'llouen zo!' - Wegens drukke *eik uatnhedeilran
PAoXX wordt het Gooische afdelingssecretariaat

1o.otloliq _waargenomen door OM ponsrein,
PAoPO\ Naarderstraat 58 te Hilversum.

De afdeiing Gouda heeft het jaarlijkse ,Veron-
uitstapje' weer achter de rug. Met piachtig weer
vertrokken opZondag 3o Augustus 4cl personen om
ca. ro uur per bus in de richting Utrecht. Aan-
gezien niemand zijn natje wilde missen werd na
een uur gestopt bij 'Bergzicht, in de bosrijke omge-
ving van de Leusderheide. Om rz uur werd de ieis
voortgezet en enige tijd later stopte de bus weer,
nu in de omgeving van Soesterberg, om de vosse-
jagers te 'droppen'. FIet wachten *as nu op het
moment, dat de vos in de lucht zou komen. Dit
wachten was echter tevergeefs want door moeilijk-
heden met de generator moest de vos verstek laten

ïuuy,9q S9.a geluk zijn de jagers toen gaan lopen
in de richting waar zij hoopten de bus... .n hun
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