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              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 verticaal 

                 Zendsnelheid: 50 baud (normal) 

               Aflevering no.: 21, 8 januari 1989 

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

 

Klaverbladantennes: 

 

U kunt zich nog steeds aanmelden om mee te doen  aan  een  nieuw 

bouwproject voor het komend  jaar,  namelijk  de  bouw  van  een 

klaverbladantenne voor 2 meter en/of 70 cm.  Op de lijst  hebben 

zich reeds 16 mensen aangemeld.  De datum voor de  bouw  van  de 

antennes is, zoals de nieuwe convocatie vermeld, 28 april en zal 

geschieden onder leiding van Cees PE1BEY.  Voor  zover  mogelijk 

zullen de  antenne's  in  bouwpakket  vorm  worden  aangeleverd. 

Diegenen die nog geinteresseerd zijn om een klaverblad  te  gaan 

bouwen kunnen  zich  opgeven  in  de  Goudse  ronde  of  op  een 

vrijdagavond bij Henk PA2HJM. 

 

Goudse ronde naar vrijdagavond: 

 

Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd de  Goudse  ronde, 

inclusief RTTY-bulletin te verplaatsen naar de  vrijdagavond  om 

21:30 uur  plaatselijke  tijd.  De  ronde  zal  dan  vanuit  het 

Ham-Home aan de Ridder van Catsweg 256 te Gouda worden gehouden. 

Nadere bijzonderheden volgen nog. 

 

Jaarvergadering: 

 

De  VERON  afdeling  Gouda  houdt  op  27  januari   1989   zijn 

jaarvergadering. Zie convocatie voor de de agenda. 

 

 

Amateurradio vanuit MIR: 

 

Op 19 december heeft Mousa,  U2MIR,  zijn  laatste  verbindingen 

gemaakt in de 2 meterband  vanuit  het  Russische  ruimtestation 

MIR.  Hij meldde daarbij dat de amateur apparatuur in MIR blijft 

en later opnieuw gebruikt zal worden  door  andere  kosmonauten. 

Mousa Manarov,  Vladimir Titov en Jean-Loup Chretien zijn op  21 

december teruggekeerd naar de aarde in SOYUZ-TM  6.  In  verband 

met problemen met de programmering van de boordcomputer van  hun 

ruimtevaartuig moesten zij de landing na twee omlopen vertraging 

uitvoeren  met  handbesturing.  De  huidige  bemanning  in  MIR, 

bestaande  uit  Aleksandr  Volkov,  Sergei  Krykalov  en  Valeri 

Polyakov,  blijft in de ruimte tot eind april.  Zij  moeten  dan 

opgevolgd worden door Viktorenko en Serebrov, die tot oktober in 

MIR  blijven  werken.  Mousa,  U2MIR,  heeft  een  paar  honderd 

verbindingen gemaakt in de 2 meterband tijdens zijn verblijf  in 

MIR. Vladimir, U1MIR, en Valeri, U3MIR,  zijn veel minder aktief 

geweest.  Sinds het vertrek van  Mousa  en  Vladimir  is  alleen 

Valeri, U3MIR, nog een keer gehoord op 145,550 MHz. Er is helaas 

niet veel amateur aktiviteit van Valeri te verwachten. Bovendien 

schijnt hij nauwelijks Engels te spreken.  Het is niet duidelijk 

wat er van de nieuwe  bemanningsleden  te  verwachten  is.  Voor 



zover bekend is er nog geen nieuwe zendontvanger meegekomen  met 

het ruimtevrachtschip PROGRESS 39,  dat op 26 december  aan  MIR 

aankoppelde. 

 

Amateur satelliet net: 

 

Alle  geinteresseerden  zijn  welkom  bij  het   Nederlandstalig 

Amateur Satelliet Net,  dat wekelijks wordt gehouden  vanuit  de 

regio Eindhoven op zondagavond om 22:00 uur lokale tijd  met  FM 

op 144,800 MHz. 

                                      Bron: Nico Janssen, PA0DLO 

 

 

Hobbyscoop pagina op Teletekst: 

 

Dankzij een uitbreiding van  het  aantal  beeldlijnen  dat  voor 

Teletekst in gebruik is, is er ruimte gekomen om in samenwerking 

met het radioprogramma Hobbyscoop te experimenteren met software 

op Teletekst.  Het is helaas nog niet zo dat men programma's uit 

Teletekst kan downloaden. 

  Op Teletekst pagina 420 staat een rouleerset van pagina's  met 

daarop de listing van een uitgezonden programma.  Op  de  eerste 

pagina  uit  de  rouleerset  staat  een  kleine  index  met  een 

overzicht hoe de programmaregels over de gehele rouleerset  zijn 

verdeeld.  Om ruimte te besparen zijn de programmaregels  achter 

elkaar doorgeschreven,  echter afwisselend in geel en  blauw  om 

bij het lezen/overtikken nog wat houvast te hebben. 

  De bedoeling van  deze  pagina  is  om  fouten,  die  bij  het 

ontvangen van programma's over de middengolf ontstaan, te kunnen 

verbeteren.  Dankzij deze extra Teletekst service  is  het  niet 

meer nodig dat Basicode programma's bij een  kleine  onvolkomen- 

heid moeten worden weggegooid. 

 

Nieuwe zendtijden Hobbyscoop: 

 

Sinds 1 januari is er wat betreft de tijden en de zenders waarop 

de Hobbyscoop uitzendingen  plaatsvinden  het  e e n   en  ander 

veranderd: 

- op WOENSDAG zijn we van 19.02 tot 19.30 uur te beluisteren, 

  maar alleen nog in MONO via Radio 1 (middengolf en regionale 

  FM-zenders). 

- nieuw is de mini-uitzending op DONDERDAG, in STEREO van 19.50 

  tot 20.00 uur op Radio 2. 

- de MAANDAG-uitzending van 21.35 tot 22.00 uur via Radio 5 

  blijft onveranderd. Deze is te horen via de zenders Flevoland 

  (1008 KHz) en Hulsberg (891 KHz). 

                                            Bron: Beeldkrant 197 

 

 

Gevraagd: 

 

Jan PE1JRK uit Breda is op zoek naar een voltmeter met  meeneem- 

naald om daarmee de hoogste stand af te kunnen  lezen  van  zijn 

windsnelheidsmeter.  Zonder een dergelijke oplossing is het zeer 

moeilijk om de hoogste waardes te weten  te  komen.  Een  andere 

suggestie is ook van harte welkom.  Het gaat hier  om  de  Vetus 

windsnelheidsmeter. 

 



 

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 

verticale kwartgolf groundplane. 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 
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