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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.: 94, 7 oktober 1990 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen vrijdagavond was het geen uitgeschreven bijeenkomst en 

derhalve uitstekend geschikt voor onderling  QSO  of  het  laten 

zien van uw eigen knutsels. Helaas worden dit soort avonden door 

te weinig leden bezocht. Weet  e e n  van u een mode te bedenken 

om meer belangstelling te wekken??  Uw  reacties  worden  gaarne 

door het bestuur ontvangen. 

 

 

Lancering Ulysses: 

 

Op 6 oktober is vanaf lanceer platform 39B op Cape Canaveral  de 

space shuttle Discovery van start gaan voor de vierdaagse STS-41 

Ulysses missie. Aan boord zijn de astronauten Richards,  Cabana, 

Melnick, Shepherd, Akers. 

  Hun belangrijkste taak tijdens deze vlucht was  het  overboord 

zetten van de Europees/Amerikaanse zonne verkenner Ulysses. Deze 

verkenner werd met behulp van een eigen PAM/IUS raket gelanceerd 

vanuit de shuttle. 

  Ulysses,  wiens lancering oorspronkelijk vier  jaar  terug  al 

plaats had moeten vinden,  zal in 1994/95 als eerste ruimteschip 

over de polen van de zon vliegen.  Andere verkenners bleven  tot 

nu toe in het eclipticavlak (het vlak waarin de planeten  om  de 

zon draaien),  omdat de raketten  niet  sterk  genoeg  waren  om 

hieruit te ontsnappen.  Ulysses  maakt  echter  gebruik  van  de 

zwaartekracht van Jupiter om hieruit 'geslingerd' te worden  (in 

1992). 

                                            Bron: Beeldkrant 349 

 

 

Amateurradio vanuit MIR: 

 

Zodra de kosmonauten in MIR daar meer tijd voor krijgen,  willen 

zij actief worden in de 2 meter band.  Daarbij zullen  zij  ver- 

moedelijk gebruik maken van de roepnaam U9MIR. 

  Vanuit Oostenrijk komt het initiatief voor het  project  AREM: 

Amateur Radio Experimenten in MIR.  In de eerste  fase  van  dit 

project wordt begin 1991 een amateur bakenzender in MIR  geacti- 

veerd.  Dit baken zal packet radio signalen en spraaksynthesizer 

signalen uitzenden.  In de  tweede  fase  zal  een  Oostenrijkse 

kosmonaut in november 1991 actief zijn  als  zendamateur  vanuit 

MIR.  Bovendien moet dan ook twee-weg packet radio  verkeer  met 

MIR mogelijk zijn. 

                                                    Bron: PA0DLO 

 

 

Nederlandse scouts actief vanuit HB9: 

 



Gedurende de 33ste Jamboree on the air zal  een  viertal  Neder- 

landse scouts,  die tevens zendamateur zijn,  actief zijn vanuit 

Zwitserland.  Het station komt  uit  onder  de  call  HB9/PA3EIE 

vanuit het internationaal Scout Centre in Kandersteg. 

  In het chalet wat een 150 tal bedden heeft is een  internatio- 

naal gezelschap van scouts bij elkaar.  We vinden  het  dan  ook 

leuk  om  tijdens  de  Jota  contacten  te  leggen  met   andere 

scoutingstations. De crew van het station zal bestaan uit Gerard 

PA3EIE, Henk PA3FMC, Cees PA0CRB en Dick PE1LOZ. 

  We zullen qrv zijn met 2 HF stations op de  frequenties  3,740 

7,090 en 14,290 MHz in phone en 14,230 MHz in SSTV.  Tevens zijn 

we in de lucht met packetradio op 2 meter en 70 cm. 

  We zullen speciaal  uitkijken  naar  Nederlandse  scoutingsta- 

tions. Tot werkens tijdens de Jota. 

                                                    Bron: PA3FMC 

 

 

DX-nieuws: 

 

- 9H8-Camino eiland 

Het aantal deelnemende operators is geslonken  tot  2  personen. 

Slecht PA0VAJ en PA3BFN zullen naar Camino eiland gaan. Een 1 km 

in het vierkant metend rots eiland gelegen tussen Malta en Gozo. 

Waarschijnlijk zullen zij een 9H8 call gaan gebruiken in  plaats 

van hun eigen calls .../9H8. 

 

- GD-eiland Man 

Van 17 tot 30 november 1990 zal  Steve,  G4UOL  te  werken  zijn 

onder de call GD8UOL.  Steve werkt  uitsluitend  in  CW  en  zal 

deelnemen in de CQ WW CW.  Het adres van Steve  luidt:  Flat  4, 

60 Genesta Rd, Westcliff on Sea, Essex, UK SSO 8DB. 

 

- GJ-Jersey 

Don G3XTT zal onder de call GJ3XTT te werken zijn tijdens de  CQ 

WW SSB contest. 

 

- GU-Guernsey 

Een Engels team zal als GU6UW deelnemen in de multi single class 

van de CQ WW SSB contest. 

 

- LX-Luxemburg 

Een  Nederlands  team  bestaande  uit  PA0WLM,  PA0XPQ,  PA3DLM, 

PA3FCB,  PA3EVY en PE1MPI zullen actief zijn als  LX/...  tussen 

11 en 14 oktober 1990.  Zij zullen op alle banden  actief  zijn. 

Met zowel dipool antennes alsook  met  verticaal  gepolariseerde 

antennes zal het HF het luchtruim kiezen.  QSL via de respectie- 

velijke homecalls, direct of via bureau. 

 

- CN-Marokko 

Een multi nationaal team zal actief zijn als CN0A tijdens de  CQ 

WW SSB contest. Het team bestaat uit F6EEM, F6FYP, F2CW,  F6GKQ, 

F2YT, F6ATQ, F6IMS, F1NYQ, FB1MUX, CN8LU, CN8AR, CN8MC,  en mis- 

schien ook DJ9ZB. 

  Een gelijksoortig  team  bestaande  uit  Amerikaanse,  Britse, 

Finse,  Franse en Duitse operators zullen  onder  de  call  CN5N 

actief zijn in de CQ WW CW contest. 

  Voor beide stations zullen  kleuren  QSL  kaarten  gedrukt  en 

verzonden worden via het QSL bureau.  QSL voor CN0A en CN5N  via 



F6EEM of de Franse DX Foundation. 

 

- P4-Aruba 

John, W2GD,  zal opnieuw onder de call P4OGD tijdens de CQ WW CW 

actief zijn.  John werkt vanaf Aruba van 20 tot 27 november 1990 

op alle banden. 

 

- 4X-Israel 

Het special event station 4X9OBS  zal  actief  zijn  van  5  tot 

11 oktober 1990 vanaf een  Internationale  postzegeltentoonstel- 

ling in Beer Sheba. 

 

- V6-Micronesie 

JA7HMZ zal onder de call V63DX tijdens de CQ WW  SSB  te  werken 

zijn. Activiteiten tussen 26 en 31 oktober 1990. QSL via JA7HMZ. 

 

- VP8-Zuid Shetland eilanden 

CE9GEW is vanaf deze eilanden actief en meldt zich vaak  in  het 

Zuid Amerika DX net, op 14143 kHz na 22.00 UTC. 

 

                            Bron: DXPRESS no.35, 5 oktober 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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