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BESTEORPVRIENDEN

BENELUXORPCLUB
OpÍichtaÍ: PAoGG Frans Priem
Sekretaris:PA3DNN Cees Bons, Margrietenlaan2, 2182 BR Hillogom
Penn.meester:PAoDEFFrits Faber,Schagchelstí.9, 201 1 HW HaaÍlem
Redaktie:PA3DWA VeronicaPriem,Postbus 15, 2100 AA H€smstede
Lid: PAoGHSHenk Sibum, Pr. Hendrikweg2a,7811 KD Emmen
TokenweÍk: PAoATG Adriaan Willeboordse, Wilgenlaan 86, 4871 VE Ettên'L€ur
ïikwerk/layout: PAoWDW Wim Win, ValkhoÍ 53, 2261 HS Leidschendam
Traffic, kopieën- en award-aanvraag: PAoGHS
TeleÍoonnummers: PA3DNN02520-18218 PA3DWA023-286075
PAoDEF023-321604
PAoGHS0591O-12552
DOELSTELLING
Het bevorderen van ExpeÍimente€|, Laag Vermogen IORPI Radiozendamateurisme.Als ORP zal
g€ld€n tiidens wedstÍild€n en andere evenomontsn: hst wsrken met v€rmogens van max. 5
watt CW output en voor SSB 10 watt PEPoutput. Do club zal zijn doel trachten te bereiken
door h6t geven van vooÍlichting, h€t uitwissêlen van gsgevens, het vorstÍekken van schema's
en bouwaanwijzingênvan ORPzend€Íson al hst ov6íigs, wat b€voÍd€Íliikis om het g€stolde
"Nieuwsbrief'. De
doel te bereik€n. Do club geeft hienoe een drismaandeliiksclubblad uit: de
club zal b€staan uit leden zend- zowel als ontvangamatours, di€ inzion dat het werken met laag
vermog€n veel kan bildragen tot m€er gono€gen m€t d€ radiohobby, vooral wat b€tÍ€ft het
experimentele karaktêÍ daarvan. Het wsÍkên met nist mesr veÍmog€n dan nodig is voor het
maken van een goede verbinding zal het do€l van alle leden zijn, om zo de onderlinge storing
op de amateuíbanden tot een minimum te bopoÍksn. De leden zullen regelmatig aktief m€t de
hobby bêzig zijn en geven hiervan blijk dooÍ h€t inzsnden van aktiviteitsÍapporten, het
vermeldenvan bouwervaringene.d., zulks ter bevorderingvan de de clubaktiviteiten.De leden
zi.inerop bedacht de ORP hobby steeds naar buiten uit te dragen, hetzij in woord, geschrift oÍ
met de daad. In de club is plaats vooÍ alle g€ïnt€rosss€rdenin ORP, ook voor degenen die
slechts zo nu en dan met laao v€Ímogon waíkonl
INTERNATIONALEORP FREOUENTIES
CW: 356O - 7030 - 14060 - 21060 - 28060 - 144060 kHz
SS8: 369O - 7090 - 14285 - 21285 - 28885 - 144285 ktlz
FM: 144585 kHz
SENELUX ORP NET
I l:O0 ned. tijd
CW: zondag
SSB: zaterdag 10:30 n€d. tiid

3560 kHz netleideÍ: PA3ALX
3795 kHz netleiders: PA2JJB, PA3CZA, PAoDML,
PAoGHSon PAoWNN

NIEUWSBRIEF
De Nieuwsbrief woÍdt teÍ post bezoÍgd op 1 maan, t iuni, I soptemberen 1 dêcemb€r, Kopy
mèt tekeningenuiterliik2 maandent€voÍen inleveren,kopy zèndertekeningenuiterlïk 1 maand
tevoÍen inlovorenbij de rodakti€:postbus 15, 210O AA H€smst€ds,telefoon 023-286075'
CONTRIBUTIE
De contributie bedraagtÍ 15,- per jaar. B€talingenop postgiÍo 1994925 t.n.v. Penningmeest€r
BeneluxORP Club te HaaÍl€m.
Belgische led€n beralen BFR 29O op postrekeningnummeÍ 000-0789637-57 ten name van
Eddy Smekens ON4ASE,Mercatorlaan46, B 3150 Haacht, België'
KAM€R VAÍ{ KOOPHANDEL
De Benelux ORP Club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te HaaÍlem onder numm€t
v 596390.
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Wanneerdit nummeronderuw ogen komt, zullenvelen van u meer
aandachtwillen bestedenaan de komendevakanties,dan zich bezig
willen houdenmet de radiohobby.Dat is heel begrijpelijken ik wens
u daar veel pleziermee. Toch is dit de tijd bij uitstek waarbiju met
het ORP-ideaalin uw achterhoofderg veel leukedingenkunt doen,
die bijvoorbeeldin de wintermaandenwat moeilijkerzullenkunnen
worden uitgevoerd.Gedachtwordt in dit verbandaan bijvoorbeeld
antenne-experimenten
in het vrije veld en het makenvan
verbindingen
in "emergency"omstandigheden.
Mijn eigen plezierligt vaak in het makenvan experimentele
draadantennes
en het makenvan experimenteleverbindingen,
waarbijde inhoudvan het OSO op de tweede plaatskomt. Juist de
ORPOSO's met enkelemilliwattsveÍbazenme niet alleenmaar
bevestigensteeds weer opnieuwhet nut van het kunnenwerken
met laag vermogen.Jawel, u leest het goed: KUNNEN.Een (te)
groot aantalzendamateursontbreekthet eenvoudigaan de nodige
operationeleervaÍing,zowel bij het luisterenals bij het zenden.
Vaak mist men ook praktischeervaringmet het bouwen van
apparatuuren zelfs met het makenvan een antenne(park).
Als BOC proberenwe met elkaarin deze leemteste voorzien,
hetgeen,getuigede gestageaanwasvan nieuwe leden,aardig
schijnt te lukken.Toch wil ik om uw medewerkingen uw bijdragen
vragenbij het reilenen zeilenvan onze ORPClub. lmmers het mag
niet zo zijn dat slechtsenkelende "kar" trekkenen de rest van de
ledenaan de kant blijvenstaan. Met elkaarmoetenwe de ORPgedachteen de ORP-idealen
uitdragenen promoten!Uw aller steun
is daarbijabsoluutnood zakelijklMag ik daarbijook op uw steun
rekenen?
Het bestuurvan de BOC bereidtreedsde evenementenvoor die in
het najaarzullen worden gehouden.Wij prijzenons gelukkigdat zich
voor de komendeBOC-meetingop zaterdag5 september1992 in
de Kayersheerdte Apeldoornweer een prominentamateur
beschikbaarheeft gesteldom een lezingte verzorgen.Het betÍeft
dezekeerniemandmindeÍdan notabeneORO-ernummer1: Fred
Marks PAoMER,de laatstetijd het meest in de publiciteitals de
uitvindervan "Het Wiel". Ook genietFredgrote bekendheidals

