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Komende activiteiten: 

 

Info-avond op 23 september. 

 

Verdere plannen voor de open dagen d. d.  22 en 23 oktober  1988 

worden besproken op de te houden info-avond.  Ook zal  de  leden 

hun mening gevraagd worden om de deuren open te zetten  voor  de 

VRZA-leden.  Alle afdelingsleden wordt verzocht aanwezig te zijn 

om e.e.a. door te praten. 

Hoort...zegt het voort... 

 

Zie voor meer info over de open dagen elders in dit bulletin. 

 

Verdere data zijn nu nog niet  geheel  zeker.  Het  ligt  in  de 

bedoeling een lezing over Facsimile te  houden,  een  verkoping, 

een paar knutselavonden.  Op de knutselavonden willen we  bouwen 

aan een GHz-pre-scaler voor een counter en  een  gestabiliseerde 

voeding.  Heeft U al zo'n voeding,  dan bouwt u toch mee  om  er 

e e n reserve te hebben?!  Geeft u zich tijdig  op  tijdens  een 

verenigingsavond of in de Goudse ronde. 

Als laatste onderdeel op de  convocatie  willen  we  nog  enkele 

avonden besteden aan de CHN-transceiver-bouwers. Op deze avonden 

is er dan gelegenheid om de nodige gegevens met  elkaar  uit  te 

wisselen en zo nodig ook e.e.a.  te meten aan  de  transceivers. 

(Wist U al dat er een aantal al goed werkt?) 

 

Tenslotte vindt er op 30 december  de  traditionele  oliebollen- 

avond plaats voor de afdelingsleden  inclusief  XYL's,  YL's  en 

QRP's. 

 

Alle avonden worden gehouden in  de  Hendrikshoeve,  Ridder  van 

Catsweg 256 te Gouda. Leden die een idee hebben voor de bouw van 

e e n of ander project kunnen dit schriftelijk of mondeling  aan 

het bestuur voorleggen. 

-De shack is er om de gelegenheid tot knutselen te hebben,  naar 

onze mening kan hier best wat meer gebruik van worden gemaakt. 

-Gaarne zouden het bestuur en de QSL-manager willen zien dat  de 

kaarten regelmatig uit de bak in de shack worden opgehaald,  het 

is tenslotte geen archief.  Kaarten die langer dan een half jaar 

blijven liggen worden via het QSL-bureau retour gezonden naar de 

afzender. 

 

 

Lokale radio Gouwestad: 

 

Ook in Gouda beschikt men nu over een lokaal radiostation in  de 

ether.  Deze is te beluisteren op 106,2 MHz met in  ieder  geval 

tot aan het einde van de  Firato  (vanavond  dus)  een  compleet 



aanvullend raamprogramma van Veronica. 

 

 

Electromagnetische beinvloeding: 

 

Het bij zendamateurs alom bekende en beruchte  verschijnsel  LFD 

en TVI doet zich ook voor bij andere instanties... 

Behalve Space Shuttles en grote raketten lanceert  de  NASA  ook 

kleine raketten voor wetenschappelijke doeleinden.  Dat  gebeurt 

meestal vanaf Wallops Island voor de kust van de staat Virginia. 

Er is altijd een mens nodig om het afvuurmechanisme  in  werking 

te stellen.  Maar vorig jaar juni lanceerden tijdens  een  hevig 

onweer drie raketten zichzelf.  De oorzaak was blikseminslag  in 

de lanceerinstallatie. 

  Twee 1,2 meter lange raketten vertrokken op de geprogrammeerde 

koers en doken vele kilometers verder in zee. De derde, een vijf 

meter  lange  Orion-raket  die  op  de  grond  lag,  zoefde  met 

onbetamelijke  snelheid  over  de   lanceerbasis   richting   de 

Atlantische Oceaan. 

  Kort tevoren  had  de  NASA  ook  al  te  maken  gekregen  met 

"sabotage door de natuur".  Een Atlas-Centaur raket,  die  vanaf 

Cape Canaveral was gelanceerd, werd getroffen door de bliksem en 

raakte zo uit zijn koers dat hij  moest  worden  vernietigd.  De 

raket bevatte apparatuur voor het doen van bliksemonderzoek... 

                                                      Bron: KIJK 

 

 

Open dagen op 22 en 23 oktober van de VERON afdeling Gouda: 

 

Voor een ieder,  die belangstelling heeft voor de radiohobby  in 

het algemeen,  zet de afdeling Gouda haar deuren open om  kennis 

te nemen van de verscheidene mogelijkheden in de radiohobby. 

  Onder de clubcall PI4GAZ zal de afdelingszender te horen  zijn 

op zo mogelijk alle HF,  VHF en UHF banden,  en wel in de  modes 

cw,  phone,  RTTY,  AMTOR,  Packet Radio en  Fax.  Er  zal  o.a. 

gedemonstreerd worden wat er zoal  met  de  homecomputer  in  de 

radiohobby kan worden gedaan.  Er zal getracht worden om een ATV 

trx op 23 of 13 cm op tijd klaar te krijgen en in  de  lucht  te 

brengen. Ook zal er misschien wat gedaan worden aan de ontvangst 

van weersatellieten. 

 

U bent welkom (met XYL,  YL en QRP's) op zaterdag van  10.00 uur 

tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

  Voor de laatste info en suggesties van uw  kant  verwijzen  we 

naar het bestuur of naar de  wekelijkse  uitzendingen  onder  de 

call  PI4GAZ  iedere  zondag  om  12.00 uur   lokale   tijd   op 

145.475 MHz.  Aan  deze  Goudse  ronde  gaat  om  11.45 uur  een 

RTTY-bulletin vooraf. 

Voor Awardliefhebbers:  een aantal RIS-leden neemt ook deel  aan 

deze open dagen. 

 

De open dagen worden gehouden in de  Hendrikshoeve,  Ridder  van 

Catsweg 256 te Gouda. 

 

 

Tot zover het RTTY bulletin van de afdeling Gouda. Rapporten, 

opmerkingen en nieuwe ideeen zijn welkom in de Goudse ronde, die 

hierna volgt. 



 

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

Er werd vandaag gewerkt met de TR-9130 op high power met een 10 

el. wisi yagi, horizontaal gepolariseerd. 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 

 


