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Goudse Hofstedendagen op 19 en 20 mei: 

 

Vandaag de laatste dag van de Hofstedendagen.  De openingstijden 

van de Goudse Hofsteden dagen zijn van 10.00-17.00  uur.  In  de 

Hendrikshoeve,  gelegen aan de Ridder van Catsweg 256,  zijn  de 

volgende verenigingen  met  demonstraties  aanwezig:  De  Goudse 

Fotoclub, de Goudse Film en videoclub 'Het toverlint',  de VERON 

afdeling Gouda en de damclub 'Damlust'. 

  Langs dezelfde weg staan nog een aantal  boerderijen  waar  de 

nodige activiteiten worden ontplooid.  Er is voor elk wat  wils. 

Leuk voor u en uw  huisgenoten.  Wanneer  het  weer  een  beetje 

meezit zult u er beslist geen spijt van hebben. 

 

 

Vossejacht: 

 

De afdeling Rotterdam organiseert op donderdag 7 juni  1990  een 

twee meter vossejacht.  Plaats:  de omgeving van het clubhuis en 

het Kralingse bos.  Er zullen verschillende vossen moeten worden 

uitgepeild en voor de drie  beste  jagers  zijn  leuke  prijsjes 

beschikbaar. 

  De start is om 20.00 uur vanuit het clubhuis 'De  Alexandrijn' 

Lagelandsepad 47,  waar zonodig enige peildozen  te  huur  zijn. 

Voor nadere  inlichtingen:  Peter  de  Blecourt,  PE1MXV,  tele- 

foon: 010-4583812. 

 

 

 

VHF-UHF nieuws: 

 

Mont Blanc DX-peditie F8UFT: 

 

Na de DX-pedities van 1988 en 1989 organiseert F3CJ ook dit jaar 

met F6IGY en ON4KBS een Mont-Blanc  DX-peditie  van  10  t/m  20 

augustus.  De call wordt F8UFT (Union Francaise des Telegraphis- 

tes).  Frequenties zijn 144,100,  144,330 MHz  en  145,550  MHz. 

QTH-locator: JN35KU.  Ook worden weer ATV beelden uitgezonden op 

70 cm. 

 

In Hongarije zijn drie nieuwe bakens verschenen: 

 

HG1BVA JN87GF,  144.985 MHz, 750 mW output, antenne 8 dB 

(richting west?) 370m ASL 

HG1BUA JN87GF,  432.975 MHz, 500 mW output, ,, ,, ,, ,, 

HG1BSA JN87GF, 1296.975 MHz,   1  W output, ,, 10 dB ,, ,, 

Rapporten aub naar HA1YA (HA1VH BBS) 

 

                                  Bron: VHF bulletin 11 mei 1990 

 



 

DX-nieuws: 

 

3D2C-Conway reef: 

N7BG, N7NG, ZL1AMO,  JG2BRI,  SM7PKK en ON2BH zullen aktief zijn 

vanaf Conway Reef met de call 3D2AM.  De groep zal de veertiende 

mei Fuji verlaten en zij hopen aktief te kunnen zijn op  17  mei 

1990. Zij zijn dan gedurende 7 tot 8 dagen te werken. 

 

4U - I.T.U. Geneve: 

4U5ITU zal de call zijn die wordt gebruikt in de CQ WPX CW  door 

DF1SD, DF7TU, DJ0YI en HB9BUN. QSL via DF1SD. 

 

JX-Jan Mayen: 

LA7DFA is aktief vanaf Jan Mayen tot eind  juli  onder  de  call 

JX7DFA.  Hij is erg aktief in CW en hij is ook reeds gehoord  op 

de lagere banden. QSL direct naar LA7DFA. 

 

P4-Aruba: 

W2GD, K2SS en P43GR zullen deelnemen in de CQ WPX CW. Zij hebben 

de speciale call P48A aangevraagd.  Als  deze  call  niet  wordt 

toegewezen zullen zij werken onder de call P43GR. 

 

S2-Bangladesh: 

Een Japanse groep zal eind september 1990  naar  S2  terugkeren. 

Dit is bevestigd door JH1AJT.  Ook lijkt het erop dat Jim  VK9NS 

voor enige tijd terug zal keren voor  de  komende  maanden  naar 

Bhutan A5 en daarna zal hij vanuit Bangladesh werken. 

 

TR-Gabon: 

FD1OGL zal voor 2 jaar in Gabon zijn en hij verwacht  aktief  te 

zijn op 10 tot 40 meter vanaf 14 mei. De call waar onder hij zal 

werken is nu nog  niet  bekend.  Andere  aktieve  station  zijn: 

TR8XX, TR8JLD en TR8AHO 

 

S7-Seychelles: 

OH2MCN zal de gehele maand juni aktief zijn,  mogelijk onder  de 

call S79VD.  Hij zal hoofdzakelijk op de lage banden  te  werken 

zijn. In het bijzonder de 40 meter in CW. 

 

                                       Bron: DXPRESS 11 mei 1990 

 

 

Zendamateurisme in Cambodja: 

 

Sinds 3 april zijn  er  in  het  Zuid-Oost  Aziatischeland  weer 

zendamateuraktiviteiten.  Twee Hongaarse zendamateurs zijn onder 

de roepnamen XU8CW en XU8DX vanuit Pnom Penh te horen. 

  Dit is de eerste zendamateur aktiviteit sinds 1974,  toen  het 

station XU1AA van de universiteit in Pnom Penh gesloten werd. 

  Het sedert 1983 aktieve station XU1SS  bevindt  zich  niet  op 

Cambodjaans territorium,  maar meldt zich vanuit een vluchtelin- 

genkamp gelegen in het  Cambodjaans-Thailandse  grensgebied.  De 

licensiehouder was de zoon van de vroegere ministerpresident Son 

Sann. 

  Daar deze regering in ballingschap verder  door  de  Verenigde 

Naties erkend is, is XU1SS voor het DXCC-diploma als Cambodjaans 

station geldig. 



 

 

Finland CEPT-land: 

 

In Finland geldt vanaf onmiddelijke ingang de CEPT aanbevelingen 

voor zendamateurs (licensiehouders dus!).  Dit deelt  de  infor- 

matiedienst van de DARC mee,  zij hebben hun informatie  van  de 

Finse amateurvereniging SRAL. 

  Zendamateurs uit landen die de CEPT aanbevelingen  hebben  er- 

kend kunnen dan zonder aanmeldingen van mobiel en  portabel  ge- 

bruik maken.  Een station in een hotel geldt daarbij als  porta- 

bel-station. 

  De algemene toestemming geldt  voor  een  tijdsduur  tot  drie 

maanden. Voor uw roepnaam moet u toevoegen OH/...../P of /M. 

 

                                             Bron: Beam mei 1990 

 

 

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

afdeling Gouda. Bulletin editors: PA0POS en PE1NNH. 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 de mailbox PA3APN/PI8APN. 

 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 
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