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Korte indruk reis PA0POS en PA0JG naar Canada: 

 

Op 20 mei ben ik met Jan,  PA0JG,  in  een  DC-10  van  Canadian 

Airlines gestapt om de overtocht te maken naar British Columbia, 

gelegen aan  de  westkust  van  Canada.  Op  het  vliegveld  van 

Vancouver zijn we overgestapt in een tweemotorige  Havilland  om 

naar Victoria B.C. te vliegen, gelegen op het Vancouver Island. 

  Tijdens de eerste dagen van  aclimatiseren  hebben  wij,  Piet 

PA0POS,  Jan PA0JG en Nan VE7FDN in Victoria B.C.  Pieter VE7GDW 

en xyl bezocht.  Daarna zijn we aan een grote  rondrit  begonnen 

door onder  andere  de  Rocky  Mountains.  Onderweg  nog  enkele 

'gedropte Nederlandse zendamateurs' bezocht.  In  Calgary  waren 

dat Theo VE6AWY en xyl Miep VE6CPC,  en vervolgens Bob VE6CBN en 

xyl.  In Calgary lag de temperatuur tussen  de  0  en  2  graden 

Celsius. 

  Ten noorden van Calgary ligt Okotoks, alwaar Gerard VE6AKG met 

zijn gezin woont.  Bij Gerard  heb  ik  nog  even  een  QSO  met 

Johannes VE3FGL gevoerd.  Na de Rocky  Mountains  zijn  we  naar 

Prince George gegaan om Arie  Spaan,  VE7BCF,  en  xyl  met  een 

bezoek te vereren.  Ook daar hadden we weer  een  zeer  gastvrij 

onthaal. 

  Via een  schitterende  rit  door  de  Fraser  Valley  zijn  we 

aangekomen in de stad Vancouver.  In  het  noordelijke  gedeelte 

daarvan woont  Pieter  VE7CTT  en  xyl  Minnie.  Hij  heeft  ons 

's avonds even de omgeving laten zien,  waarbij we een  prachtig 

uitzicht hadden over 'Vancouver by night'. 

  Vervolgens ging de rit naar de USA,  naar de staat Washington. 

In het noordwestelijk gedeelte,  in Anacortes,  woont  Jim  Ruis 

N6ZX met xyl Fieke.  Ook hij woont in een schitterende  omgeving 

met een prachtig uitzicht  van  tientallen  kilometers  richting 

Canada.  Ook bij Jim en xyl was het erg gezellig.  Zoals ook bij 

de andere om's werden ook hier weer de  herinneringen  opgehaald 

en nieuws onder elkaar uitgewisseld. 

  Tijdens alle bezoeken aan zendamateurs is gebleken dat men erg 

geinteresseerd is om verbindingen met  het  oude  moederland  te 

maken. Er wordt veel gewerkt op 14,045 en 14,110 MHz.  Men kijkt 

naar u uit. 

  Na dit bezoek zijn we weer via  een  prachtige  tocht  met  de 

veerboot van Anacortes via Sydney B.C.  naar  Victoria  terugge- 

keerd. Na enkele dagen ons rustig te hebben gehouden zijn Jan en 

ik met een huurauto Vancouver Island afgereisd  en  hebben  weer 

enorm veel gezien.  Over het algemeen hebben we prima weer gehad 

en door de vele indrukken lijken  de  vier  weken  dat  we  zijn 

weggeweest wel twee maanden. 

  Na enkele dagen gastvrije rust bij Nan VE7FDN en zijn xyl Mien 

te hebben genoten zijn we  weer  in  het  vliegtuig  gestapt  en 

hebben in de DC-10 een mooie terugtocht gehad. Tijdens de vlucht 

hebben we ook nog een bezoekje gebracht aan  de  cockpit  en  de 

bemanning, alwaar we een gezellig gesprek gehad hebben.  Uit dat 



gesprek bleek dat ook zij op HF last ondervinden van de  slechte 

condities. 

  Al met al was het een fantastische reis,  waar nog  zeer  veel 

over te vertellen valt. 

 

                                                     Piet PA0POS 

 

 

MicroSats: 

 

De bouw van de vier MicroSats in Boulder,  Colorado,  nadert  de 

voltooing.  In april zijn alle  zonnecellen  aangebracht  op  de 

honingraat-panelen,  waarna alle bedrading is aangesoldeerd.  De 

definitieve versies van alle zender-modules worden opgebouwd. Na 

enige  bewerkingen  zijn  alle  batterijen  in  hun  behuizingen 

gelijmd.  De definitieve versie van  de  boordcomputer  is  eind 

april ingebouwd in  de  eerste  MicroSat.  De  eerste  van  vier 

transportkisten is in april ontvangen bij AMSAT-NA.  Deze kisten 

worden gebruikt voor  het  transport  van  de  satellieten  naar 

Kourou, Frans Guyana, vanwaar ze gelanceerd worden. 

  Hoewel de lancering officieel nog op het programma staat  voor 

deze zomer,  rekent men toch op een lanceerdatum in  oktober  of 

november. 

                                   Bron: Hamsat bulletin nr. 452 

 

 

Glasvezelring rondom Schiphol: 

 

Schiphol  krijgt  een  glasvezelring  en  een   extra   digitale 

telecommunicatie centrale, Amsterdam Rozenburg. Het geheel,  dat 

in totaal een investering vergt van enkele tientallen  miljoenen 

guldens,  wordt  aangesloten  op  het  Amsterdamse  020-net.  De 

zogenaamde  'Schipholzone'  krijgt  hiermee   e e n   netnummer. 

Delen van Hoofddorp,  Lijnden,  Badhoevedorp  en  een  deel  van 

Aalsmeer gaan dan eveneens tot het 020-net behoren. 

  PTT Telecom wil hiermee een bijdrage leveren  aan  de  verdere 

ontwikkeling van 'Amsterdam Airport Schiphol' als aantrekkelijke 

vestigingsplaats voor het (buitenlandse) bedrijfsleven. 

 

In  het  verleden  heeft  PTT  Telecom  diverse  verzoeken   van 

bedrijven gekregen om op het Amsterdamse net  te  worden  aange- 

sloten. De glasvezelring is vooral belangrijk voor de verwerking 

van het sterk groeiende dataverkeer.  PTT Telecom verwacht in de 

komende jaren  een  verdubbeling  of  verdrievoudiging  van  het 

telecommunicatie verkeer in dit gebied. 

  Daarnaast waarborgt de glasvezelring ook tijdens  calamiteiten 

een hoge beschikbaarheid van verbindingen. De realisering van de 

nieuwe verbindigen gebeurt in nauw overleg met de luchthaven  en 

andere instanties. 

 

                                            Bron: Beeldkrant 241 

 

 

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. 
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