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

              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, 11.45 uur lokale tijd 

                 Zendsnelheid: 50 baud (normal) 

               Aflevering no.: 36, 30 april 1989 

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

 

Goudse ronde met RTTY bulletin: 

 

Het ligt in de bedoeling om op 5  mei  vanuit  het  Ham-Home  in 

Gouda onder de call PI4GAZ  op  145,475  MHz,  parallel  aan  de 

Goudse ronde op zondagochtend,  ook  een  RTTY-bulletin  uit  te 

zenden. Er zal dan gestart worden om 21.00 uur. 

 

 

Awards: 

 

Schmelzer Tiegel-Diplom: 

 

Naar aanleiding van haar 30  jarig  bestaan  in  het  jaar  1989 

brengt het Ortsverband Schmelz, DOK Q06,  dit award uit.  Het is 

in zes kleuren  druk  uitgebracht  en  kan  door  alle  zend  en 

luisteramateurs behaald worden.  Alleen verbindingen gemaakt  of 

gehoord na 1 januari 1989 zijn daarvoor geldig. Stations uit het 

DARC-district Saar moeten 100 punten verzamelen,  andere  Duitse 

stations (in  Duitsland)  60  punten  en  alle  andere  stations 

daarbuiten moeten 30 punten zien te halen. 

  De clubstations DL0LZ en DL0SD tellen voor  10  punten,  ieder 

station met het DOK Q06 telt voor 6 punten,  ieder  station  met 

DOK  Q13,   Q15  en  Z19  is  geldig   voor   3   punten,   alle 

'staalkocher-stationen' uit het  Saarland  zijn  geldig  voor  3 

punten,  alle andere stations met een Q-DOK tellen voor 1  punt. 

Er zijn geen band- of modebeperkingen,  ieder gewerkt of gehoord 

station mag maar eenmalig opgevoerd worden voor de aanvraag  van 

het award. 

  Het award moet aangevraagd worden  met  een  ondertekende  GCR 

lijst met gewerkte stations die de QSO's ook met een  QSL  kaart 

hebben bevestigd. Het verschuldigde bedraagt 10 DM of 9 IRC's. 

  Aanvraag richten  aan:  Diplommanager  Werner  Rohnert,  DL8EG 

Bergstr. 13 b, D-6612 Schmelz 2 

 

 

Luxembourg Independency Award: 

 

Dit officiele award is te behalen vanaf 1 januari  1989  tot  31 

december 1989. Dit Diplom der Reseau Luxembourgeois des Amateurs 

d'Ondes Courtes (RL) kan  door  alle  zend-  en  luisteramateurs 

behaald worden in het jubileum jaar 1989,  waarin Luxemburg zijn 

150 jaar onafhankelijkheid herdenkt.  Voor  dit  award  aanvraag 

zijn 150 punten vereist. 

  Voor EU-stations geldt ieder kontakt met een LX  station  voor 

10 punten,  en 20 punten voor DX-stations.  Ieder kontakt met de 

clubstations LX0RL of LX150L (laatste is  alleen  in  1989  QRV) 

levert voor  EU-stations  15  punten  op,  voor  DX-stations  30 

punten. Ieder LX station mag eenmaal per band gewerkt of gehoord 

worden, ongeacht in welke mode het kontakt is gelegd. 



  Het award kan tot uiterlijk 31 juli  1990  aangevraagd  d.m.v. 

ondertekend uittreksel van het logboek. De kosten voor dit award 

zijn 10 IRC's of 200 FLx of 6 US-Dollards of 10 DM. 

  Aanvraag richten aan: RL-Awardmanager, P.O.  Box 1352,  L-1013 

Luxembourg, Luxembourg. 

 

                                          Bron: CQ/DL april 1989 

 

 

Nieuwe Philips CD-techniek: 

 

Philips is een v 

testation SALYUT 7 gerepareerd toen dat  station  geheel  defekt 

was geraakt. De volgende bemanning moet midden augustus naar MIR 

gaan  in  SOYUZ-TM8  voor  een  verblijf  in  het  station   van 

6 maanden. 

  Na de nodige reparaties te hebben aangebracht,  zal de  nieuwe 

bemanning twee nieuwe modules ontvangen die aan MIR worden  aan- 

gekoppeld. De eerste module,  aangeduid als 'module D',  moet in 

september worden gelanceerd.  Deze module moet het uitvoeren van 

ruimtewandelingen vergemakkelijken.  Hij bevat onder  andere  de 

nieuwe 'ruimtebrommer',  met de aanduiding  SPK.  In  de  tweede 

module, die in december moet worden gelanceerd, wil men allerlei 

materiaalproeven gaan uitvoeren.  De volgende amateur-aktivitei- 

ten vanuit MIR zijn dus niet voor eind augustus te verwachten. 

 

                              Bron: Hamsat bulletin 451 (PA0DLO) 

 

 

Eerste beelden van Meteosat MOP 1: 

 

Na een succesvolle lancering met een Ariane-4  raket,  heeft  de 

satelliet  Meteosat  MOP-1  nu  de  juiste  geostationaire  baan 

bereikt. 

  Op 19 april j.l.  werd de radiometer  aangezet  en  werden  de 

eerste beelden binnengehaald.  Meer testen zullen voor het  eind 

van deze maand  worden  uitgevoerd,  voordat  MOP-1  zal  worden 

overgedragen aan Eumetsat,  de organisatie die garant staat voor 

het uit te voeren programma van deze weersatelliet. 

  De gehele operatie van MOP-1,  die overigens na de  overdracht 

verder door het leven gaat onder de naam Meteosat-4,  is dan  in 

handen van ESOC. 

                                            Bron: Beeldkrant 226 

 

 

Tot zover het RTTY bulletin van PI4GAZ, het station van de VERON 

afdeling Gouda. Operator Piet PA0POS. 

 

Copy kan worden gestuurd naar P.C. v.d. Post, Spechtstraat 18, 

2851 VL Haastrecht. Ook kan men via Packetradio een bericht 

achterlaten in PI8HWB of PI8NVP. 

 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 

 

nnnn 

 


