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Bijeenkomst 23 sept. j.l.: 

 

De info-avond was redelijk druk bezocht.  Er werd gesproken over 

de Open Dagen en de te ontplooien  activiteiten.  Diverse  leden 

boden spontaan hun medewerking aan,  en een aantal was bereid om 

antennes beschikbaar te stellen.  Het ligt in de  bedoeling  dat 

binnen twee weken de 'medewerkers' van de Open Dagen bij  elkaar 

rond de tafel te hebben om te praten over de taakverdeling. 

  Wat betreft de te ontplooien activiteiten  kwamen  er  diverse 

reacties en ideeen los,  zoals excursies naar  bijvoorbeeld  het 

zenderpark  Lopik  of  een   gezamelijke   bustocht   naar   het 

Duits-Nederlands  amateurtreffen   (DNAT)   in   Bad   Bentheim. 

Aangaande mogelijke knutsels  werd  het  idee  geopperd  om  een 

eenvoudige spectrum-analyzer te bouwen.  E.e.a.  afhankelijk van 

wat er na de Open Dagen aan 'vers bloed' binnenkomt. 

  Er zal ook gedacht moeten worden aan eenvoudige  en  populaire 

babbels over de grondbeginselen van de techniek  ('Hoe  leer  ik 

goed solderen?').  Misschien zal er  ook  sprake  zijn  van  een 

morsecursus voor diegenen die het hogerop zoeken. E.e.a.  moeten 

we nog even afwachten. 

  Op de vraag of VRZA-leden ook kunnen worden uitgenodigd op  de 

afdelingsavonden  waren  de  meningen  verdeeld.   De   nieuwere 

VRZA-leden  moeten  echter  niet  lijden   onder   de   vroegere 

beslissing van de VRZA-afdeling Midden Holland tot afscheiding. 

  Tenslotte nog even aandacht voor de  verkoping  op  7  oktober 

aanstaande.  Kijkt u nog even op uw zolder of er nog overtollige 

spullen tussen zitten die nuttig  zouden  kunnen  zijn  voor  uw 

medeamateur? 

 

 

Aanschaf nieuwe Vademecum en Callboek: 

 

De inschrijflijst voor aanschaf van  de  betreffende  boeken  is 

spijtig genoeg zoekgeraakt.  Wij  willen  die  mensen  die  zich 

hadden aangemeld verzoeken om zich opnieuw op te geven.  Doe dit 

bijvoorbeeld direct na afloop van  dit  bulletin  in  de  Goudse 

ronde. 

 

 

FIRATO '88: 

 

De Firato 88,  tweejaarlijkse tentoonstelling voor  consumenten- 

electronica,  die van 26 augustus tot en met 4 september 1988 in 

de RAI te Amsterdam werd  gehouden  is  tot  volle  tevredenheid 

verlopen.  De 180 exposanten kunnen terugkijken op  een  succes- 

volle tentoonstelling waarbij goede zaken konden worden  gedaan. 

De jubileumeditie -het was de 25e Firato- kende tal van  hoogte- 

punten,  maar er werd geen nieuw bezoekersrecord  gevestigd.  In 



totaal trok de tentoonstelling 267.417 belangstellenden. 

  Gedurende de twee vakdagen (24 en 25 augustus)  en  de  daarop 

volgende tien publieksdagen heeft  heel  Nederland  kunnen  mee- 

genieten  van  de  Firato  via  talrijke  radio-  en  televisie- 

programma's.  Die werden vrijwel continu uitgezonden  vanuit  de 

tijdelijke studio's  in  de  RAI.  Het  ging  daarbij  zowel  om 

programma's van de  Hilversumse  omroepen,  als  van  satelliet- 

zenders en lokale omroepen. 

 

 

MINDER MENSEN, MAAR MEER GEMOTIVEERD 

 

De publieke belangstelling was weliswaar in  aantal  minder  dan 

twee jaar geleden,  toen het aantal 310.403 bedroeg,  maar  aan- 

zienlijk gemotiveerder.  Volgens de exposanten  was  het  aantal 

'special interest' bezoekers opvallend groot.  Gevraagd naar hun 

specifieke interesse gaf 40% van de  bezoekers  te  kennen  voor 

CD-spelers te komen en voor de nieuwtjes zoals  de  DAT-recorder 

en CD-video-speler (33%). 

  De opinie over de special interest bezoeker wordt gestaafd met 

(voorlopige) gegevens uit de bezoekersenquete.  De  hoge  scores 

voor  'electronica  in  bezit'  vallen  op.  Voor  audio  gelden 

percentages van  ver  in  de  tachtig  voor  tuner,  versterker, 

platenspeler,  bandrecorder,  cassettedeck,  luidsprekers,  kop- 

telefoons;  walkman en autoradio/ cassetterecorder scoren in  de 

zestig procent, terwijl meer dan de helft van de Firatobezoekers 

al in het bezit is van een CD-speler  (landelijk  is  dat  25%). 

Voor televisie en videorecorders gelden  percentages  van  resp. 

97% en 66%.  Desgevraagd antwoordde 36% van de particuliere  be- 

zoekers in het komend half jaar  een  aankoop  te  overwegen  op 

audiogebied,  terwijl 30% televisie en/of  video  denkt  aan  te 

schaffen. 

 

 

HET ELEKTRON 

 

Ook de educatieve manifestatie over electronica en  informatica, 

Het Elektron,  kan geslaagd  worden  genoemd.  Dit  gelijktijdig 

gehouden evenement ondervond de positieve invloed van  het  feit 

dat de locatie direct grensde aan de omroeppresentatie. Voorheen 

werd de manifestatie op een andere plaats in de RAI gehouden. 

 

                             Bron: Hobbyscoop Beeldkrant nr. 167 

 

 

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, vandaag om familiaire redenen vanuit Gouda 

zelf. 

Er werd gewerkt met de TR-9130 met ongeveer 30 watt in een 

groundplane, verticaal gepolariseerd. 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 

 


