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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.: 117, 17 maart 1991 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Op 19 maart, dus aanstaande dinsdag, zal er een weer verkoping 

worden gehouden. Heeft u nog spulletjes waar uzelf niets meer om 

geeft en mogelijk uw mede amateur wel plezier aan kan beleven? 

Wel, dan u wordt ook via deze weg uitgenodigd eens een duik op 

de uw bekende 'rommelplek' te nemen en daarmee naar de verkoop- 

avond te komen. Zie ook uw convocatie. 

  Alle bijeenkomsten worden gehouden aan de Wilde Wingerdlaan 

259 te Gouda en elke  d e r d e  dinsdag. Aanvang steeds om 

20.00 uur lokale tijd. 

 

 

Astra 1B: 

 

De Astra 1B communicatie satelliet is met vertraging in de nacht 

van 2 op 3 maart met een Ariane vanaf de basis Kourou gelan- 

ceerd. De technici houden zich momenteel bezig met het in posi- 

tie brengen van de satelliet. Uiteindelijk moet Astra 1B dicht 

bij zijn oudere broer 1A worden gepositioneerd. Men verwacht dat 

de uiteindelijke positie op 24 maart bereikt wordt. Tot die 

datum wil men geen bijzonderheden geven over de indeling van de 

transponders. 

                                                     Bron: LX1JE 

 

 

Een diode geschakeld band-pass filter: 

 

In QST van januari 1991 beschrijft Doug, W1FB, op de bladzijden 

24, 25 en 26 een met diodes (types 1N914) geschakelde band-pass 

filters. In zijn beschreven versie behandeld Doug de band door- 

laat filters voor gebruik in de 160, 80 en 75 meterband. 

  De voordelen van een band doorlaat filter zijn, mag ik aanne- 

men, bekend. Het geheel is door hem op een printje van 2,5 bij 

4,25 inches oftewel 6,35 bij 10,8 cm gemaakt. Het is een duide- 

lijk geschreven artikel met schematuur en een foto met de op- 

stelling van de onderdelen. Dit artikel levert misschien een 

idee op voor andere knutsels. U weet waarin u het kunt vinden. 

 

 

Mobiele antenne voor 21 MHz: 

 

In CQ-PA nummer 4, 22 februari 1991 staat op bladzijde 91 een 

tekening om een goedkope mobiele HF antenne in elkaar te knutse- 

len. 

  In het geschreven gedeelte wordt verteld dat de spriet eigen- 

lijk bedoeld is voor een kinderfietsje, met een oranje vlaggetje 

aan de top om beter in het verkeer op te vallen. Zo'n glasfiber 

spriet met vlaggetje kost ongeveer 15 gulden. Door deze glasve- 



zelspriet te voorzien van twee loadingcoils (een boven en een 

onder) en dun geisoleerd schelledraad om de spriet te wikkelen 

is het vrij simpel om een mobiele HF antenne te produceren. 

 

Als we het toch over mobiele antennes hebben kunt u ook eens in 

het maart nummer van Elektron op bladzijde 12 kijken. Daar 

beschrijft PA0ADW zijn twee meter mobiele antenne. Leuk en 

goedkoop.  

 

 

80 meter QRP CW trx voor zelfbouw: 

 

In QST van februari 1991 staat op bladzijde 23 e.v. een leuke 

zelfbouw 80 meter CW trx. Het artikel is van de hand van Mike, 

WA8TXT. Hij noemt zijn zelfbouw de BP-80. De geclaimde output is 

5 Watt, dus een echte QRP'er. Leuk voor thuis en in het veld (of 

vakantie). De frequentie uitlezing geschiedt door een drie digit 

display. Geinteresseerden kunnen dus eens in bovengenoemde QST 

kijken. 

 

 

Digipeaters en BBS in DL: 

 

In het Duitstalige radioamateur maandblad Beam van maart 1991 

staat op bladzijden 20 tot en met 23 een volledige lijst van 

toegestane Digipeaters en BBS'n. Daarin staat verder vermeld de 

roepnamen, QRG's waarop betreffende station zit, de locatie en 

QTH de verantwoordelijke persoon en een kolom met opmerkingen. 

Voor de geinteresseerden onder u wil ik opmerken dat de QRG's 

zowel de 23 cm, 70 cm, 2 meterband, enkele frequenties in de 10 

meterband en  e e n  in de twintig meterband inhouden. 

 

IARU Region 1 bandplan: 

 

IARU Region 1 kortegolf bandplan staat op genomen in Beam, maart 

1991 en kunt u vinden op bladzijde 19. Dit bandplan staat ver- 

deeld over een hele pagina en is goed te lezen, zodat u zich 

niet kunt vergissen in het gebruik van de amateur bandgedeelten 

van CW, RTTY, digitale communicatie, fax, SSTV, Amateur satel- 

liet verkeer en phone. 

 

 

FT-1000, Yaesu HF transceiver: 

 

In het Duitse amateurblad CQ-DL van maart 1991 beschrijft Guen- 

ther, DL1BU, in deel 1 de FT-1000 'alles kunner' voor de HF 

banden. Zoals we dat van Guenther Schwarbeck ondertussen gewend 

zijn gaat zijn test met uitgebreide gegevens gepaard. Daardoor 

wordt het nog interessanter die test eens nader te lezen voor 

diegenen die het interesseren en misschien zo'n apparaat willen 

aanschaffen. Het artikel is te vinden op bladzijde 142 e.v. 

Wanneer het mij bekend is dat zijn deel 2 over de FT-1000 is 

verschenen hoort u dat in dit RTTY bulletin. 

 

 

DX-nieuws: 

 

7P-Lesotho 



Ex-9Q5UN zal spoedig, vanuit Lesotho, actief zijn met de call 

7P8UN. QSL opnieuw via OH3GZ. 

 

9L-Sierra Leone 

9L9DXG was een speciale call, alleen op 9 maart 1991 gebruikt 

door 9L1US. QSL via Box 10, Freetown, Sierra Leone. 

 

ST2-Soedan 

Gerben PA0GAM/ST2 is opnieuw erg actief in CW. U kunt hem vinden 

25 kHz vanaf het begin van de amateurband. QSL via PA0GIN. 

 

C9-Mozambique 

SM7DZZ hoopt QRV te zijn gedurende de maanden maart en april 

1991 als C9MKT of C9DZZ en in dat geval wil hij zich hoofdzake- 

lijke concentreren op de lage banden. 

 

PY0T-Trinidad 

PP1CZ, PP1YT en PP1PB mogen van hieruit voor twee of drie dagen 

in april 1991 actief zijn. Exacte data zijn niet bekend.    

 

3W-Vietnam 

UA3 heeft gezegd gedurende maart als 3W4DK actief te zijn, 

meestal in CW. QSL via UA3DK. 

                          Bron: DXPRESS nummer 10, 15 maart 1991 

 

 

Bakennieuws: 

 

Het baken DB0EZ op 9,6 en 3 cm gaat half maart 1991 QRT. Het QTH 

is niet langer meer beschikbaar. Er wordt naar een ander QTH 

gezocht. Als iemand in Nederland een geschikt QTH weet dan wordt 

hij/zij verzocht contact op te nemen met DB9JC. Het is dan 

mogelijk dat het baken met gewijzigde roepletters naar Nederland 

komt. 

                     Bron: VHF bulletin nummer 10, 15 maart 1991 

 

 

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

afdeling Gouda. Bulletin editors: PA0POS en PE1NNH. Operator 

Piet PA0POS. 

 

Kopij kan worden gestuurd naar P.C. v.d. Post, Spechtstraat 18, 

2851 VL Haastrecht. Ook kan men via packet radio een bericht 

achterlaten in de mailbox PI8APN. 

 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 
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