
---------------------------------------------------------------- 

                        QST de PI4GAZ/A 

         Afdelingsstation van de VERON in Gouda, JO22IA 

       Uitgezonden door PA0POS vanuit Haastrecht, JO21JX 

    Frequentie: 145.475 MHz, plm. 8 Watt richting noord-west 

                 Zendsnelheid: 50 baud (normal) 

               Aflevering no.: 1, 7 augustus 1988 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

De eerste aflevering 

 

Al geruime tijd klinken er binnen de  afdeling  geluiden  om  in 

combinatie met de Goudse ronde een kort  RTTY  bulletin  uit  te 

zenden.  Er zal dan ook vanaf nu een proefperiode van start gaan 

waarin er wekelijks voor de  aanvang  van  de  Goudse  ronde  om 

11:45 uur   een   kort   bulletin   wordt   uitgezonden.   Naast 

mededelingen van het bestuur is  er  ook  plaats  voor  algemeen 

nieuws.   Ik  denk  hierbij  aan  wat   verzameld   nieuws   uit 

verschillende amateurbladen.  Uiteraard is  er  nog  geen  vaste 

opzet en worden nieuwe ideeen zeer op prijs gesteld. 

 

 

Nieuwe DOKs: 

 

Voor de DOK-jagers hier een aantal wijzigingen op de DOK-lijst: 

Z 72 OV Elmshorn 

Z 73 OV Cuxhaven 

Z 74 OV Bad Kreuznach 

Z 75 OV Heidelberg 

Z 76 OV Landshut 

Z 77 OV Mainz 

Z 78 OV Holzminden 

                                                Bron: CQ-DL 3/88 

 

 

Nieuwe relais: 

 

2 m relais HB9LU 

QTH: Kurhaus Sonnmat, Luzern (JN47EB, 560 m. boven zeeniveau) 

QRG: R0 (RX/TX: 145.000 / 145.600 MHz) 

output: 10 Watt ERP 

Ant: 2 x 5/8 gestackt, geclaimde gain: 6 dB, vertikaal 

gepolariseerd 

Ingebruikname: 27-10-87 

 

70 cm RTTY relais DB0OU 

QTH: Kalmit (JN49BH) 

QRG: R68 (RX/TX: 431.000 / 438.600 MHz) 

Modulatie: F2B in reverse 

output: 4 Watt ERP 

Ant: 2 x 5/8 gestackt, vertikaal gepolariseerd 

Het relais is door het zenden van de gewenste  RTTY  tekens  met 

850 Hz shift gedurende minstens twee seconden te openen. 

                                  Bron: CQ/DL 3/88 blzz. 185-186 

 

Plaatsbepaling met satellieten: 

 



De  meetkundige  dienst  van  Verkeer  en  Waterstaat   pioniert 

momenteel met militaire satellieten voor plaatsbepaling  op  het 

vasteland, op zee en in de lucht.  Onlangs is de positie van een 

rijkswaterstaatvliegtuig,  dat 300  km/h  vloog  tot  op  10  cm 

nauwkeurig vastgesteld. Meerdere toepassingen worden onderzocht. 

In  de  toekomst  zullen  meerdere  landen  civiele  satellieten 

lanceren voor hetzelfde doel. 

      Bron: Profiel nr.224, Blad voor medewerkers van Verkeer en 

                                                      Waterstaat 

 

Condities: 

 

Er zijn momenteel condities op 2 m en 70 cm  richting  Duitsland 

en Frankrijk. Opgelet dus voor de DX-jagers. 

 

 

Tot zover het  eerste  RTTY  bulletin  van  de  afdeling  Gouda. 

Rapporten, opmerkingen en nieuwe ideeen zijn welkom. 

Dit was PI4GAZ/A ten huize van PA0POS, operator Piet. Alle zend- 

en luisteramateurs een prettige zondag gewenst,  en veel plezier 

met de hobby. 

 


