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

      Afdelingsstation van de VERON in Gouda, R17, JO22IA 

       Uitgezonden door PA0POS vanuit Haastrecht, JO21JX 

         Frequentie: 145.475 MHz, 11.45 uur lokale tijd 

                 Zendsnelheid: 50 baud (normal) 

             Aflevering no.: 93, 30 september 1990 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen vrijdagavond,  hadden we weer  een  gezellige  bijeen- 

komst.  Na enige huishoudelijke mededelingen werd er  overgegaan 

tot de verkoping.  Als afslager stond Piet,  PA0POS,  achter  de 

tafel alwaar de spullen stonden opgesteld c.q. uitgestald. 

  De start verliep enigzins traag,  maar de animo tot bieden  en 

kopen kwam kort daarop toch tot leven.  Het is iedere  keer  een 

grote lol als via allerlei praatjes weer wat aan de man gebracht 

kan worden.  En het geeft ook de nodige hilariteit als  je  door 

het opjagen van de prijs aan het artikel blijft hangen. 

  Opvallend was wel dat er een drietal telex, type T100 machines 

waren aangeboden die in een zeer mooie (en werkende) staat  ver- 

keerden.  Kennelijk zitten er nogal wat mensen met hun  computer 

en bijbehorend beeldscherm het RTTY te  ontvangen  want  er  was 

maar  e e n  lid die er trek in had.  Voor twee gulden  werd  de 

betreffende OM eigenaar van de telex machine.  't Was echt bijna 

voor niks. 

  Eigenlijk was dat ook het geval met de rest van  het  aangebo- 

dene.  Over het algemeen bracht het weinig op.  Er was overigens 

een redelijke aanvoer van artikelen,  die echter  niet  allemaal 

aan de man konden worden gebracht.  Dus  de  eigenaren  van  die 

spullen moesten toch nog wat naar huis mee terugnemen. 

  Een ieder van de aanwezigen heeft er weer een gezellige  avond 

aan gehad en is met een of meerdere bruikbare  spullen  of  iets 

voor de 'verzameling' naar huis gegaan. De avond is,  qua aantal 

aanwezigen,  goed bezocht te noemen.  De omzet was zeer redelijk 

te noemen, zeker gezien de lage opbrengst per artikel. Al met al 

bleef er toch nog wat voor de afdelingskas over. 

  Mochten er nog lezers onder ons zijn die interesse in een T100 

telex machine hebben dan dienen zij zich te wenden tot PA2CJS. 

 

Nogmaals PA6LIB: 

 

Vijf jaar geleden heeft de VERON afdeling Gouda in  verband  met 

40 jaar herdenken van de bevrijding gedurende enkele  weken  een 

special event station in de lucht gehad op alle HF,  VHF en  UHF 

banden onder de call PA6LIB (van Liberation). 

  Via een packet radio bericht vernamen we dat er  in  de  regio 

Zeeuws Vlaanderen ook een dergelijk project zal  worden  gestart 

onder de call PA6LIB. Zie het hierna volgende bericht. 

 

 

Special activity PA6LIB: 

 

Op 4 november 1990  zal  vanuit  Breskens  in  de  regio  Zeeuws 

Vlaanderen (R47)  een  speciale  activiteit  plaatsvinden.  Deze 

gebeurtenis zal geheel gewijd zijn aan  de  herdenking  van  het 

volgende. 



  In de periode  1  tot  6  november  1944  heeft  de  oversteek 

plaatsgevonden van o.a.  Schotse,  Franse  en  Nederlandse  com- 

mandotroepen vanaf Zeeuws Vlaams  grondgebied  over  de  Wester- 

schelde,  die daarmee een aanzet gaven tot de verdere bevrijding 

van de Zeeuwse delta. 

  Dit belangrijke offensief van de  geallieerde  troepen  vormde 

met de aanval op Vlissingen en het toenmalige  eiland  Walcheren 

eveneens een onderdeel voor de bevrijding van de Scheldemonding. 

Alleen hierdoor kon een vrije doorgang naar de  uit  strategisch 

oogpunt belangrijke havenstad Antwerpen gerealiseerd worden. 

 

Doorslaggevend is misschien wel geweest,  dat men in  die  dagen 

een omvangrijk netwerk van  draadloze  verbindingen  onderhield. 

Hiermede kon men vanaf diverse commandoposten contact houden met 

de vele stoottroepen en met  de  commandoposten  onderling.  Een 

dergelijke commandopost moet in die dagen opgesteld geweest zijn 

in de nabije omgeving van Breskens  in  het  westen  van  Zeeuws 

Vlaanderen. 

 

Ter gelegenheid van deze belangrijke gebeurtenis is aan de VERON 

afdeling Zeeuws Vlaanderen door het HDTP toestemming verleend om 

een speciaal amateurradiostation in de lucht te brengen onder de 

eenmalige roepletters PA6LIB. LIB staat voor LIBERATION. 

  Op zondag  4  november  1990  zal  in  Breskens  een  compleet 

authentiek   zendstation   ingericht   worden   met   zogenaamde 

'Wireless'-sets  en  radio-ontvangstapparatuur  uit  de   Tweede 

Wereldoorlog in een originele  GMC  radio-truck  uit  1944.  Het 

station zal  opgesteld  staan  op  de  Oostelijke  havendam  bij 

Breskens. 

 

Door diverse operators zullen meerdere  verbindingen  tot  stand 

gebracht worden met behulp van een (Canadese) 'Wireless-19' set. 

Onder  andere  naar  Vlissingen,  waar  PI4VLI  medewerking  zal 

verlenen met eveneens een 'Wireless-19' set. 

  Hiermede wordt op een zeer levendige en  toepasselijke  manier 

dus een bijdrage geleverd aan het herdenken van deze historische 

feiten. 

  Eveneens zullen contacten worden gelegd  met  het  toen  reeds 

bevrijde Knokke in  Belgie,  naar  het  zendstation  ON4CLM.  De 

letters CLM staan voor 'Canadian Liberation  March'.  ON4CLM  is 

een jaarlijks omstreeks deze tijd in de lucht gebracht station. 

  Verder is medewerking toegezegd door  de  voorzitter  van  het 

Imperial War Museum in Duxford (Engeland), die gebruik maakt van 

de speciale roepletters GB2IWM.  Uit Noorwegen  zal  vanuit  het 

oorlogsmuseum  LA1D  zijn  medewerking  verlenen,   evenals  uit 

Denemarken OZ5MAY uit het oorlogsmuseum in Kopenhagen. 

 

Het speciale station PA6LIB zal te werken en te beluisteren zijn 

van 0900 tot 1600 uur plaatselijke tijd.  De speciale  radiover- 

bindingen met de originele radiosets op de 80  meterband  zullen 

onderin  de  band  met  telegrafie  en  amplitude   gemoduleerde 

telefonie  plaatsvinden  (om  technische  redenen  geen   exacte 

QRV-frequentie te geven). 

  Het station is voorts te werken op  de  volgende  frequenties: 

3675 kHz, 7075 kHz en 14135 kHz.  Op de 2 meterband zal iedereen 

op  145,275  MHz  op  de  hoogte  worden  gehouden  omtrent   de 

activiteiten en/of kan ernaar worden gevraagd. 

  Voor elke serieuze verbinding is een  speciale  QSL-kaart  be- 



schikbaar.  QSL via het bureau naar R47,  VERON afdeling  Zeeuws 

Vlaanderen,  of direct naar  OM  Carlos,  NL5736,  Postbus  137, 

4570 AC Axel. 

                                                    Bron: PE1HLB 

 

 

Zelfbouw knutsels: 

 

In Ham Radio van januari 1989 heeft  Rick,  K1BQT,  een  artikel 

gepubliceerd over de zelfbouw van een  QRP  CW-transceiver  voor 

20 meter.  In navolging daarop staat in  CQ  Amateur  Radio  van 

september 1990 een artikel beschreven over de zelfbouw  van  een 

soortgelijke versie maar nu voor 15 meterband, met VFO. 

  Rick heeft deze QRP'er zodanig geoptimaliseerd dat er ook  QRP 

signaaltjes mee ontvangen kunnen worden.  E.e.a.  in het artikel 

ziet er goed uit wat o.a.  tot uiting komt door een print-layout 

en een tekening van de eventuele behuizing. 

  In zijn slotconclusie merkt Rick, K1BQT, het volgende op:  hoe 

meer hij de QRP-15 gebruikt des te meer plezier hij heeft in het 

gebruik van low power portables. 

 

Zo heeft ook Doug,  W1FB,  een QRP CW-zender beschreven.  In QST 

van september 1990 staat nu een simpele 30 meter CW-QRP  zender. 

Deze versie is kristal gestuurd.  In hetzelfde artikel staat een 

lijst opgenomen met de nodige componenten en spoel gegevens voor 

versies voor de 80 en 40 meter band. 

 

 

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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