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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.: 97, 28 oktober 1990 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen vrijdagavond was het weer een gezellig onderling  QSO. 

De opkomst van deze avond was redelijk te noemen. 

 

Dag van de Amateur in Apeldoorn: 

 

Op de gisteren gehouden 'Dag van de Amateur' heeft  uw  operator 

het,  als lid van de Immunisatie Commissie,  net als een  aantal 

voorgaande jaren zeer druk gehad met vragen  over  EMC  (Electro 

Magnetic Compatibility) en EMI (Electro  Magnetic  Interference) 

problemen.  De vragen hadden niet specifiek betrekking op  e e n 

enkel onderwerp. De problemen waren van diverse aard. 

  Het viel overigens wel op dat er wat meer  problemen  zijn  te 

signaleren van radio amateurs die last hebben van storende  ver- 

lichting'  zoals  de  Halogeen   verlichting   met   niet   type 

goedgekeurde dimmers (dus deze mogen n i e t verkocht worden) en 

de tegenwoordig veel gebruikte buitenlampen,  die automatisch de 

verlichting inschakelen, zodra het donker wordt. 

  Het probleem zit hem alleen maar in het feit dat die armaturen 

in kombinatie met een energie zuinige  lamp  met  een  ingebouwd 

elektronisch voorschakelapparaat (lamp verkrijgbaar van  diverse 

merken) dermate sterke storing op uw lange, midden en korte golf 

ontvangst geven dat u kan spreken van 'geen ontvangst' meer! Dag 

hobby!!  De dimmers  m o e t e n   voorzien  zijn  van  een  EEG 

keurmerk. Let daar dan goed op. Het is ook in uw eigen belang. 

  Informatie  hierover  kunt  u  verkrijgen  bij  de  HDTP.   De 

kombinatie van bovengenoemde buitenlamp is  wettelijk  verboden. 

Deze kombinatie wordt, voorzover ik weet, niet als  e e n pakket 

verkocht maar worden  meestal  door  de  bezitters  als  zodanig 

samengesteld.  Overigens ter goede trouw om  lekker  zuinig  met 

energie om te gaan,  niet wetende dat ook de bezitters zelf geen 

ontvangst meer op l.g, m.g. en k.g. hebben. 

  Verder blijkt ook dat van lieverlee steeds meer radio amateurs 

een computer hebben. Ja,  u raadt het al,  ook die dingen kunnen 

behoorlijke interferenties geven. 

 

Een paar snelle rondgangen over de vlooienmarkt en andere stands 

gaf aan dat dit evenement, mijns inziens, voor herhaling vatbaar 

is,  dit gezien de zeer levendige  en  gezellige  drukte.  Alles 

stond in een grote  hal  waar  de  stands  voldoende  de  ruimte 

hadden. Ook de zelfbouwers kwamen goed aan hun trekken. Er waren 

diverse hoogstandjes in de hobby  techniek  te  bewonderen.  Zij 

hadden dan ook  aan  belangstelling  niet  te  klagen.  Hopelijk 

worden nu ook  diverse  bouwers  daardoor  geactiveerd  om  iets 

daarvan in Elektron te zetten. 

 

Verder  kon  men  de  aanwezige  handel  bezoeken  en   lezingen 

bijwonen.  Het gebouw waar de VERON  deze  Dag  van  de  Amateur 



hield,  en  tevens  haar  45  jarig  bestaan  vierde,  lag  goed 

bereikbaar en was met een flinke parkeerplaats bemeten.  Al  met 

al was het voor een ieder: 'Voor elk wat wils'. 

 

 

Telemeting in Den Haag: 

 

Het Haagse GEB gaat nog dit jaar proeven nemen met  Tele-meting, 

dat is het op afstand opnemen van meterstanden. Dit gebeurt door 

middel van een signaal dat  via  het  elektriciteits  net  wordt 

verstuurd naar de meter bij de klant. 

  In de toekomst kunnen met dit systeem ook apparaten aan en uit 

worden geschakeld.  De proef -die wordt gedaan bij enkele  grote 

afnemers van het GEB- trekt internationaal de aandacht. 

                                            Bron: Beeldkrant 352 

 

 

DX-nieuws: 

 

4U1ITU-Geneve 

OK3JW en anderen werken met de call 4U1ITU vanuit Geneve tot 29 

oktober. Luister en werk hen dit week-end in de CQ WW contest. 

 

F-Frankrijk 

F6BHK zal onder de call HW0A in de CQ WW SSB contest te werken 

zijn en tijdens de CQ WW CW contest als FM0A. 

 

5A-Libie 

Een groep van bekende DX'ers zal vanuit Tripoli vanaf 17 

november tot 1 december aktief zijn. De verwachte call is 5A0DX. 

QRG voor SSB: 3790, 7090, 14190, 21190, 28490 kHz. Voor CW: 

3505, 7005, 14020, 21020, 28020 kHz. Ook zullen zij op 6 meter 

proberen uit te komen. Zij zullen deelnemen in de CQ WW CW 

contest van eind november. QSL informatie volgt later. 

 

C5-THE Gambia 

G4ODV zal als C56/G4ODV aktief zijn van 22 november tot 6 

december. 

 

C9-Mozambique 

Loyd en Iris Colvin zijn de afgelopen week gestart als C9QL. Als 

gebruikelijk zullen zij voor ongeveer 3 weken te werken zijn in 

zowel SSB als in CW. QSL via de YASME Foundation. 

 

V4-St.Kitts 

K2DOX zal werken tijdens de CQ WW SB contest als V47KP. 

 

VP2E-Anguilla 

N5AU zal als VP2EC in de CQ WW SSB contest aktief zijn. 

 

                                    Bron: DXPRESS No.38 26-10-90 

 

 

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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