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DOELSTELLING
zal
Het bevoÍderen van Experimenteel, Laag Vermogen IORPI RadiozendamatouÍisme' Als ORP
gelden tídens wedstriiden en andere svonementen: het wêrk€n met veÍmogens van mex' 5 W
óutput. b" club zat zÍn doel tÍachren te bereiken dooÍ het gêven van voorlichting- het uitwisselen van gegevens, het verstÍskken van schema's en bouwaanwízingen van OÊP zenders en
al het overige, w.t bovoÍdeÍlijk is om h€t gestelde doêl te bêroiken. De club gaaft hieno€ een
'Nieuwsbrief'. De club zal bestaan uit zêndamatêuÍs zowel als
driemaandelijks clubblad uit: de
ontvangamateurs, die inzien dat h€t werken met laag vermogen veel kan bÍdragen tot meer
genoegèn met de Íadiohobby, vooral wat betreft hèt expeÍimentele kaÍakt€Í daarvan. Hêl wer'
ken met niet meer veÍmogen dan nodig is voor het maken van een goede verbinding zal het
doel van alle leden zÍn. om zo de ondeÍlinge storing op de amateurbanden tot een minimum tê
bepeÍken. De leden zullen regelmatig aktief met de hobby bezig zijn ên Ceven hiervan blijk door
het inzenden van aktiviteitsrapportên, het v€rmeld€n van bouwervalingen e.d., zulks teÍ bevordering van de clubaktiviteiten. De leden zïn erop bedacht de ORP hobby steeds naar buiten uit
te dragen. hefzí in wooÍd. geschrift of met de daad. In de club is plaats voor alle geinteres'
seeÍden in ORP, ook voor degenen die slechts zo nu en dan met laag vermogen werken!
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NIEUWSBRIEF
De NieuwsbrieÍ wordt ter post bezoíod op 1 maart. 1 juni, 1 september en 1 december.
Kopij met tekeningen uiterlijk 2 maanden tevor€n inleveÍen, kopij zonder tekeningen uiteÍliik 1
maand tevoren inleveren brj de radactie: postbus 15, 2í00 AA Heemstêde, telefoon 023286075.
CONTRIBUTIE
Do contributie bodraagt vooÍ Nadeíland Í 15,- per jaar. Betalingen op postgiro 1994925 t.n.v.
PenningmeesterBenetuxORP Club te Haarlem.
Belgische leden betalen BFR 290 op postrekeningnummer 000-0799637-57 ten name van
Eddy Smekens ON4ASE. MeÍcarorlaan46, B 3150 Heachr,B€tgië.
KAMER VAN KOOPHANDEL
De Benelux oRP club is ingeschrevenbij de K. v. K. te HaaÍremonder nummeí v sg63go.

BESTEORP-VRIENDEN
o._
"brief"
De laatste Nieuwsbriefvan 1992 heeft u nu in handen,een
't
(nou ja...
is meer een boek) weer gevuld met allerleiwetenswaardigheden,die door uw medeledenzijn aangedragen.
We hebbentoch wel een fi.inehobby, waaÍmee we vele kanten op
kunnen: solderen en probeÍen, praten en puzzelen,uitzoeken en
snuffelenin boeken en bladen,tot slot experimenteÍenmet de vele
mogelijkhedendie we tegenwoordighebben.Zo was ik, toen u de
Nieuwsbriefvan septemberzat te lezen, actief op 15 en 2O meter
met 2 watt in een 3,5 meter langevertical,gemonteerdop de dissel
van de caravan,in het noordwesteli.ike
deel van GM-land.Verbijstering en ongeloof in Litouwen en Liberia,als je vertelt dat je met 2
watt "out" zit te werken en dan toch 5 719 in het logboekkunt noteren. Eenstukje belevenisis dat!
Zo ó6k op de Dag van de Amateur,waar het weer gezelligdruk was
in de BOC-stand,met een reeks nieuwe leden, die enthousiastgemaakt zijn door de bouwsels van onze leden en de standweÍkers
achter de kraam. En daardoorbelangstellinghebbengekÍegenvoor
de BeneluxORP Club, die we met elkaarvormen. Zo blijkt het eenvoudige tèch aantrekkelijkte zijn in onze weíeld van steeds-beteren-gÍootser.
Nu een stukje zakelijkheidvan de penningmeester.
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u de gebruikelijkeacceptgiroen voor de buitenlandse
leden is er een briefje. Zo heeft ieder zijn extraatje,het wijst allemaal vanzelf. Het is bekend: voor de vlugge betalersheb ik niets
anders dan "Bedankt voor uw vooÍuitdenken",dat is immers toch
ook iets om trots op te zijn. In de volgendeNieuwsbriefhoop ik u
een "gezond" jaarverslagjete kunnen geven over het wel en wee
van de Íinanciën,die u tezamenbijeenhebt gebrachtom de onkosten te voldoendie anderevrijwilligershebbengemaakt.
Het einde van het jaar nadert,de goede wensen gaan over-en-weer.
De bedankjesvoor "alle medewerkenden"in onze BeneluxORP Club
behorenhier ook toe. Het zijn woorden, maar de gedachtengeven
de juiste waarde en inhoud aan deze geschrevenof gesproken
woorden.
Een vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 1993 gewenst!
VV 72 - 73 de Frits PAoDEF
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