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

              QST de PI4GAZ/A, PI4GAZ/A, PI4GAZ/A 

            Afdelingsstation van de VERON in Gouda, 

                             JO22IA 

                 Uitgezonden door PA0POS vanuit 

                       Haastrecht, JO21JX 

             Frequentie: 145.475 MHz, plm. 30 Watt 

                      richting noord-west 

                 Zendsnelheid: 50 baud (normal) 

               Aflevering no.: 9, 2 oktober 1988 

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

 

 

Landmacht laat telecommunicatie zien: 

 

De Expo 'Hier landmacht...over' geeft een beeld  van  radio-  en 

straalverbindingen in vredes- en oorlogstijd.  De expo werd op 9 

september geopend en is tot 30 december te  bezichtigen  in  het 

defensievoorlichtingscentrum,  Kalvermarkt 38 te 's  Gravenhage. 

De openingstijden zijn:  maandag van  12.00  tot  17.00  uur  en 

overige werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

                                 Bron: PTT Aangetekend, sept. 88 

 

 

Lancering ASTRA-satelliet: 

 

De op 8 november te lanceren ASTRA-satelliet is  van  het  groot 

vermogenstype.  Deze satelliet zal voor  TV  en  radiodoeleinden 

worden gebruikt. De ontvangst van de TV en radiosignalen zal dan 

mogelijk  zijn  met  kleine  schotelantennes  van  zo'n  60   cm 

doorsnede. 

  De verwachting is dat de ASTRA medio december 1988 in  gebruik 

zal worden genomen. 

                          Bron: ASTRA newsletter nr.9, sept. '88 

 

 

Speciaal radio-station ON4CLM: 

 

In de herfst van  1944  hebben  Canadese  troepen  een  lang  en 

uitputtend gevecht geleverd in het  Belgisch  kustgebied.  Op  1 

november 1944 was de stad Knokke uiteindelijk bevrijd ten  koste 

van vele Canadese levens. 

  Elk  jaar  worden  de  Canadese  gesneuvelden   herdacht   met 

ceremonies,  festiviteiten en de  'Canadian  Liberation  March'. 

Vele Belgische en Canadese veteranen,  radio-amateurs  en  VIP's 

nemen deel aan deze manifestaties. 

  Het  speciale   radiostation   ON4CLM   (Canadian   Liberation 

Movement) zal eens te meer in de  lucht  zijn  vanuit  de  Radio 

Shack Oostkust te Knokke vanaf 28 oktober tot 2  november  1988. 

Een schitterend zes-kleuren Award  ON4CLM  1988  is  beschikbaar 

voor ieder contact met ON4CLM. 

  Dit jaar stelt het Award ON4CLM 1988 het embleem voor van  'La 

Regiment  de  la  Chaudiere',  ieder  jaar  wordt  een  Canadees 

regiment herdacht die deelnam aan de bevrijding van Knokke. 

  Het Award ON4CLM 1988 is te  verkrijgen  tegen  de  prijs  van 

150 Bfr.  of 10 Fl.,  of het equivalent.  Alle opbrengsten  gaan 

naar  een  fonds  en  worden  aangewend  voor  o.a.   memorials, 

voorstellingen en dergelijke. 



  Het Special Event Station ON4CLM  is  van  28  oktober  tot  2 

november te horen van op de volgende frequenties: 

In SSB: 3.685 - 7.045 - 14.145 - 21.245 - 28.545 en 144.250 MHz 

In CW : 3.515 - 7.012 - 14.020 - 21.020 - 28.020 en 144.020 MHz 

We zijn eveneens in FM te beluisteren op 145.475 MHz. 

 

Voor QSL's, SWL's en bijkomende info, gelieve te schrijven naar: 

                      Radio Station ON4CLM 

                          P.O. Box 110 

                      8300 B-Knokke Heist 

                             Belgie 

 

                                Copy aangeleverd door Wim PE1KNU 

 

 

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, vanuit Haastrecht. Operator Piet PA0POS. 

Er werd gewerkt met de TR-9130 met ongeveer 30 watt in een 10 

elements wisi-antenne, horizontaal gepolariseerd. 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 

 


