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Amateur radio vanuit Space Shuttle: 

 

De amateur-activiteiten van de bemanning van STS 37 mogen als 

redelijk geslaagd worden beschouwd. Er zijn vele verbindingen 

gemaakt met FM-spraak, de SSTV-downlink-signalen waren uitste- 

kend en voor het eerst zijn ATV-beelden van de aarde naar een 

Shuttle gezonden. 

  Helaas kon men in Atlantis geen packet radio en SSTV-signalen 

ontvangen door een technische fout, vermoedelijk een defecte 

verbindingskabel. 

 

Amateur radio vanuit MIR: 

 

Musa, U2MIR, meldt dat hij op 9 april om 1241 UTC, toen hij aan 

het werken was in de KVANT-module, de signalen hoorde van KB5AWP 

in Space Shuttle Atlantis op 145,550 MHz. Hij gaf direct ant- 

woord maar omdat de signalen erg zwak waren kon hij niet meteen 

nagaan of hij ook werd gehoord door de bemanning van STS 37. De 

afstand tussen de Shuttle en MIR bedroeg toen ongeveer 90 km. 

  Later meldde Mission Control in Houston dat de bemanning van 

Atlantis wel de signalen van U2MIR had gehoord maar er niet 

zeker van was dat zij ook in MIR waren ontvangen. KB5AWP had ook 

iets te laat geroepen naar MIR omdat de Shuttle-bemanning het te 

druk had met pogingen om MIR optisch waar te nemen. 

  Musa, U2MIR, vindt dat deze eerste verbinding tussen MIR en 

Shuttle toch wel als geslaagd mag worden beschouwd. Overigens 

heeft Musa steeds minder tijd voor amateur radio in verband met 

de naderende terugkeer naar de aarde eind mei. Zijn amateur- 

shack in de KVANT-module ligt overhoop in verband met werkzaam- 

heden. 

  Als gevolg van recente baanwijzigingen van MIR is het lanceer- 

venster voor Soyuz-TM 12, met de nieuwe bemanning voor MIR, 

verschoven naar 18 mei. 

                              Bron: Hamsat bulletin 500 (PA0DLO) 

 

 

Het Zwitserland Award: 

 

Het Zwitserland Award (Helvetia Award) is sinds 1 januari 1991 

te verkrijgen door bevestigde verbindingen te hebben gemaakt met 

de 26 cantons of half cantons. Dit is een prachtig meerkleuren 

award met op de rand de vlaggen van elk canton. Dit award kan 

verleend worden in vier categorieen, te weten: phone, CW, of 

mixed; all CW; RTTY; SSTV. 

  De QSL kaarten moeten tezamen met het log ingediend worden. 

Het award is gratis, er dienen echter wel voldoende IRC's met 

retour enveloppe te worden bij gesloten om de QSL kaarten weer 

terug te zenden om daarmee de kosten te dekken. 

  Aanvragen dienen te worden gericht aan: Kurt Bindschedler, 



B9MX, Strahleggweg 28, 8400 Winterthur, Switzerland. 

  De cantons zijn: 

AG Aargau, GR Grisons, SZ Schwzy, AL Appenzell Inner Rhoden, 

JU Jura, TG Thurgau, AR Appenzell Outer Rhoden, LU Lucerne, 

TI Ticino, BE Berne, NE Neuchatel, UR Uri, BL Basle Country, 

NW Niwalden, VD Vaud, BS Basle City, OW Obwalden, VS Valais, 

FR Fribourg, SG St.Gall, ZG Zug, GE Geneva, SH Schaffhausen, 

ZH Zurich, GL Glatis, en SO Solothurn. 

                                            Bron: CQ, maart 1991 

 

 

Nieuw 13 cm baken: 

 

Op 23 april is het baken PI7PLA volledig operationeel geworden. 

Het zendt uit op 2320,935 MHz met een vermogen van 70 mWatt 

vanaf een pas gerestaureerde watertoren op het terrein van het 

Psychiatrisch Ziekenhuis 'Dennenoord' in  Zuidlaren. QTH locator 

is JO33ic. 

  Zuidlaren ligt redelijk centraal voor de amateurs in het 

Noorden van het land. De steden Assen, Groningen, Veendam, 

Hoogezand en Drachten liggen allemaal in het zicht van de anten- 

ne. De rondstralende Slot-antenne bevindt zich 35 mtr boven de 

grond (43 mtr asl). 

  Het baken was al enige tijd in proefopstelling aanwezig, maar 

kon door de tot nu toe geringe hoogte slechts door enkele ama- 

teurs worden ontvangen.  Daar is dus nu verbetering in gekomen. 

  Het vermogen van het baken zal geleidelijk aan verder opge- 

voerd worden tot twee Watt. Ontvangstrapporten graag naar 

PA0PLA, regio 19.  

                                                    Bron: PA0PLA 

 

 

DX-nieuws: 

 

9U-Burundi 

G4BZP zal, vanaf 6 mei, voor 8 weken in Burundi zijn. Hij zal 

proberen een licentie te bemachtigen en heeft een aanvraag voor 

de call 9U5BZP gedaan. 

 

C9-Mozambique 

Rudi, DK9PE, zal als C9CW van 17-25 juni QRV zijn. Hij zal op de 

gebruikelijke CW frequentie te werken zijn. QSL via DK9PE. 

 

D2-Angola 

UT3UY heeft gemeld dat hij van 28 april tot 13 mei naar Angola 

gaat en zal mogelijk als UT4UXX/D2A actief zijn. 

 

S9-Sao Tome 

D44BS zal proberen om toestemming te verkrijgen om vanaf deze 

plaats actief te zijn. 

 

VQ9-Chagos 

VQ9JN is een nieuwe gelicenseerde in Chagos. QSL via WD8IYY. 

 

ZD9-Gough 

De operator van ZS8MI, Gerard, verwacht vanaf hier over 6 maan- 

den actief te zijn. Opgemerkt zij dat ZS8MI nu QRT is. 

 



CE0X-San Felix 

John, XQ0X, heeft bevestigd dat hij eind april, begin mei QRT 

zal gaan. QSL via CE3ESS. 

 

CE0Z-Juan Fernandez 

CE0ZVS is nu vanaf hier actief bij CE3PVS voor enige jaren. 

 

FS-St. Martin 

Een zevental leden van een Japanse team zal actief zijn op alle 

banden, te weten 6 tot 80 meter, onder call .../FS van 27 april 

tot 4 mei. QSL via home calls. Dit is niet dezelfde activiteit 

zoals gemeld in DXPRESS nummer 14.    

 

VP2A-Antigua 

KJ4VH zal actief zijn als V2A/... tussen 18 en 20 mei. VP2M- 

Motserrat. Na zijn verblijf op Antigua zal KJ4VH de call  

VP2MDH van 20-27 mei gebruiken. 

 

BY-China 

Vanaf nu tot 15 mei is BT80TUA een speciale call waarin de leden 

van BY1QH actief zijn. Deze gebeurtenis staat in verband met de 

tachtigste verjaardag van de universiteit van Beijing. 

                                   Bron: DXPRESS No.16, 26-04-91 

 

 

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 PI8UTR. 

 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 
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