
nog volkomen-intact was - zulks tot geruststelling
van de pessimisten die bang waren- dat zij de rest
van de avond in een wegens kortsluiting verduis-
terde zaalzouden moeten doorbrengen. De spreker
legde uit dat de na de 'doorslag' van het diëlec-
tricum ontstane sluiting zo snel wordt opgeheven
dat zelfs de roosters van de kleinste buizen bijv. in
een weerstand-gekoppelde versterkerschakeling,
absoluut geen beschadiging kunnen ondervinden
van de hoge positieve spanning die er een fractie
van een microseconde op komt te staan. En daarom
bleef ook het licht in de zaal branden. . .

De afdeling Arnhern hield in her afgelopen sei-
zoen een B-tal vossejachten in haar daartoe bij uit-
stek geschikte omgeving. Hieruit valt te consta-
teren, dat de animo voor deze radiosport hier weer
gaat toenemen, mede dank zij de activiteiten van
onze vossen: PAoWSA, PAoFI en OM Veenstra.
De op 3o Augustus gehouden bekerjacht bracht
een 7-tàljagers aan de start bij het openluchtmu-
seum. De eigen afdeling en de afdeling Twente
waren bij cleze jacht vertegenwoordigd (waar blij-
ven cle andere afdelingen??). Een der jagers
strandde onderweg in een kuil hetgeen de peilont-
vanger 'niet nam'. Als gevolg hiervan werd de vos
PAoWSA/A op het kampeerterrein Beekhuizen
door zesjagers overmeesterd. De uitslag werd onder
het genot van een koele dronk bekend gemaakt
door de gecommitteerde, OM De Haan: r. Sinne-
m4 294 p.i2. Doornebal, 26g p.; 3.Veldkamp,
254 p.; 4. Nakken, 212 p.; 5. Hondebrink, rBr p.;
6. Berghuis: r53 p. Alle jagers konden hierna een
aardige prijs in ontvangst nemen. Deze prijz,en
waren welwillend ter beschikking gesteld door
Radio Te Kaat, Acoustical Mij., Radio Piet, Vai-
kenberg N.V., Technisch Bureau Van Reysen,
Radio Berends, U.M. De Muiderkring en Van
Daalen Bros. - Op z5 October vond in Arnhem
de competitie-slodacht plaats waaruit als winnaar

tevoorschijn kwam OM Dalmtjn j.. De overige
wrnnaars waren: e. Rijssemus; 3. Sinnema; 4. De
Haan;5. Berghuis en 6. Deckwitz. - De eerstè Urj-
eenkomst in het nieuwe seizoen vond plaats op Z
October. Op deze bijeenkomst werden door onze
penningmeester OM Van Dongeren, oDON, enige
experimenten met de transistor behandeld. Eèn
RC-generator en een tweetraps versterker werden
gedemonstreerd waarbij metingen omtrent het
rendement gunstige resultaten te zien gaven. Met
een gezellig QSO werd deze goed bezochte bijeen-
komst besloten.

De afdeling tt Gooi heeft de avond van de 2rste
October in de concertzaal gezeten, op het station
gestaan en een dancing bezocht... Hiervoor ziin
wij niet uit onze stoel opgestaan rnaar we werdén
rondgeleid via de stereoinstallatie van philips, 

Se-
demonstreerd door de welbekende pAoGRÉ, OVt
l{errmann uit Éindhoven. Natuurlijk gingen hier-
aande nodige technische uiteenzettingen vooraf en
werd deze prettige en interessante avánd met dis-
cussies gesloten. llet verschil met de FIRATO is.
dat men het storende commerciële element mist.
- Onze excursie naar het Cinecentrum te Hilver-
sum is een zeer interessante geworden. Doordat
vele Gooiers verstek lieten gaan waren we in staat
enkele geïnteresseerden uit andere afdelingen mee
te laten profiteren. Wij zijn het Cinecentrum hier-
voor zeer erkentelijk. - Tenslotte heeft een aán-
dachtig gehoor op 9 November geluisterd naar de
heer P. M. Schoen van de Chemische Fabriek in
Schiedam clie zeer veel over soldeer en vloeimidde-
len wist te vertellen. Bij de demonstratie bleek, dat
aluminium bij redetijke temperaturen goed te sol-
deren is, maar wel zeer veel warmte vraagt.

De e m staat in de afdeling ts-Gravenhage in
het brandpunt van de belangstelling. Onder over-
weldigende opkomst van de leden werden hieraan
twee opeenvolgende bijeenkomsten gewijd, nl. de

Vossejachtherinnering van de afdeting
Arnhern. . .

De afdeling Arnhem hield in de afgelopen
zomer een B-tal vossejachten: de bekerjacht
werd gehouden op 30 Augustus. De vos was
opgesteld op het kampeerterrein Beekhuizen
waar bovenstaande foto werd Eenomen
(Foto:  mevr .  De Haan,  afd.  Twente)

De gegevens voot

Afd. Arnetsfoort
Bijeenkomst op B Decc::'.lr:.
centrum, Nieurvst raai  : : .  - \ -
Phi l ips met  s tereo-Hi- l  i -= :  ; r

Afd. Breda
Maandag 7 December:  I - - : ,
ter is t ieken.  De b i jccnk,- : : - r :  '
Poor t ' ,  Boschstraar  o i .  I i : - l
een grote opkomst .

Afd. Dordrecht
v ludag r  I  ucaem0?r:  l ) i7-  J
N.V.  Van der  l leem te I ) , ' : .  I
lez ing met  demonstrat ie  ,  ' . - :

Wijdag 15 Januari: O::z- :
tevens een verkoping va: :  i .  - :

De b i jeenkomst  er  r  r r  or i , : : .  -
Lange Breestraat z6 re I)'.:::

Afd. ' t  Gooi
Maandag t4 December.  , . : : : .  z
wij onze leden met hur-, \\ '
nische bonte avoncl in r1e K
sum. Int roduct ie  is  toeg.s is :
e e n  a a n t a l  m o o i e  s c l u i , : . : .
meester  betaal t  u i t  z i - in  ' , , ' . : - , * .

houden wij nog evcn g('l:.i::::
r 4  D e c e m b e r ,  o m  ? o . o u ' :  : : .

jaarvergadcr ing,  aarr lc i : . .  ^  :
s t rat ie .

avonden vanVrijdae
Novemberjl. - Tijden
G. P. Boetselaer, P^\ol
weike compact gebou'
bijbehorende losse vo,
derli jke kathodestlaalr
tie waren mcegebrac
intense belangstell ine
zender en de beu'oncl.
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