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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.: 126, 26 mei 1991 

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

 

Nieuwe Astra kanalen: 

 

De nieuwe kanalen op de Astra 1B zijn inmiddels in de lucht 

gekomen. Van de zestien transponders zijn er nu zeven in gebruik 

met een volledige programmering. Daarnaast zendt de Astra-orga- 

nisatie SES zelf op twee kanalen informatie uit. Voor de volle- 

digheid volgen nu de kanalen die in gebruik zijn: 

 

kan.: freq.(GHz):  station: 

 17    11.464      Premiere (Duitstalige abonnee tv, gecodeerd) 

 18    11.479      The Movie Channel van BSkyB (Engelstalige 

                   abonnee tv, gecodeerd) 

 19    11.494      ARD 1 Plus (Duitstalig cultureel programma, 

                   vrij te ontvangen) 

 20    11.508      Sky Sports (Engelstalig sportkanaal, geco- 

                   deerd) 

 21    11.523      Tele 5 (Duitstalig commercieel tv kanaal, 

                   vrij te ontvangen) 

 23    11.553      Astra video (non-stop documentaire in het 

                   Frans, Duits en Engels over de Astra satel- 

                   liet, vrij te ontvangen) 

 26    11.597      Astra info (non-stop tekst informatie over 

                   alle op Astra beschikbare radio en tv signa- 

                   len) 

 29    11.641      TV 3 Denemarken (Deenstalig commercieel tv- 

                   programma, vrij te ontvangen voor bezitters 

                   van een D2-MAC tuner of decoder) 

 31    11.671      TV 3 Noorwegen (Noorstalig commercieel tv- 

                   programma, vrij te ontvangen voor bezitters 

                   van een D2-MAC tuner of decoder) 

 

Voorlopig zijn er nog geen radio stations via de Astra 1B te 

beluisteren. Een klein gedeelte van de Premiere programma's 

wordt ongecodeerd uitgezonden en is dus voor iedereen te ont- 

vangen. Het betreft promo's voor films, actualiteiten en een 

enkel informatief programma over films. 

 

Arabisch TV station: 

 

Binnenkort begint het Arabische televisie station MBC (Middle 

East Broadcasting Corporation) haar uitzendingen via de Eutelsat 

II F-1 en wel op 11.5510 GHz verticaal gepolariseerd. Op dit 

moment is er een testbeeld te zien. 

           Bron: Veronica satellite, week 19, 11 t/m 17 mei 1991 

 

 

Vossejachten in Rotterdam: 

 

De VERON afdeling Rotterdam organiseert in 1991 4 maal een 



interregionale vossejacht. Zij vinden steeds plaats op zater- 

dagmiddagen in parkgebieden in of rond Rotterdam. De data zijn 

25 mei, 22 juni, 21 september en 19 oktober. De starttijd is 

steeds om 13.30 uur lokale tijd. 

  Bij de keuze van de lokaties wordt gelet op de aanwezigheid en 

de bereikbaarheid van een geschikt verzamelpunt. 

  De jachten hebben een recreatief karakter, dat betekent dus 

een plezierig bezig zijn, (vooral met veel deelnemers). Als het 

even kan, de gezinsleden, vrienden en of vriendinnen ook meene- 

men. Naast het vossejacht gebeuren is er ruim voldoende ruimte 

voor recreatie en speelmogelijkheden. 

  De vossejachtcommissie hoopt ook veel nieuwelingen en minder 

ervaren jagers over de drempel te helpen. 

  Een kaart van het jachtterrein wordt bij de start verstrekt. 

Men moet wel zelf potlood en papier meenemen, want dat heeft men 

wel nodig. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat(je) van de 

deelname. 

  De afdelingssecretarissen van de omliggende VERON afdelingen 

en enkele VRZA afdelingen hebben inmiddels een informatie pakket 

ontvangen. Hierin vindt u onder andere route beschrijvingen naar 

het verzamelpunt. Geinteresseerden worden verzocht bij hun 

afdelingssecretaris nadere informatie op te vragen. 

 

Infolijn: 

Voor informatie over een eventueel uitstel van de jacht bij zeer 

slechte weersverwachtingen kunt u Nico Veth, PA0NHC, bellen, 

telefoonnummer: 010-4501338. Dit telefoonnummer alleen bellen op 

de vrijdagavond voor de jacht tussen 18.00 en 22.00 uur 

 

Programma voor 25 mei en 22 juni 1991: 

11.30 uur : Vanaf dit tijdstip verzamelen bij het Pannekoeken- 

huis 'De Nachtegaal' in het Kralingsebos. Wanneer u moeite hebt 

om het te vinden dan is PI4RTD op 145,350 MHz QRV om u binnen te 

praten. 

13.00 uur : Extra instructie voor beginners 

13.15 uur : Uitreiking van de gegevens voor de jacht 

13.30 uur : Begin van de jacht 

15.30 uur : Einde van de jacht 

16.30 uur : Bekendmaking van de uitslag 

Men heeft enkele prijzen weg te geven. Echter het budget is 

nogal krap. Ter bestrijding van de onkosten vraagt men daarom 

een inschrijf bedrag van 5 gulden per (volwaardige) jager. 

  De vossejacht commissie, bestaande uit Nico, PA0NHC, Henk, 

PA0HPV en Peter, PE1MXV, hoopt op een grote opkomst met uiter- 

aard ook goed jagersweer. 

 

                                              Bron: Henk, PA0HPV 

 

 

Yaesu FT-990: 

 

In het Duitstalige blad Funk, van mei 1991, staat voor de lief- 

hebbers van HF trx'n op bladzijden 6 tot en met 9 een korte 

beschrijving en indruk van deze Yaesu FT-990 hf trx. 

  De ontvanger is doorlopend van 100 kHz tot 30 MHz en is af- 

stembaar in stappen van 10 Herz, in de mode AM in stappen van 

100 Herz. De zender zendt in alle, aan de zendamateur toegewe- 

zen, banden van 160 tot en met 10 meter. 



  De ter beschikking staande modes zijn: LSB/USB, CW, AM, FM, 

RTTY en Packet Radio. Het, regelbare, uitgaande vermogen is 

maximaal 100 Watt. 

  Er wordt een gevoeligheid geclaimd, in de amateurbanden, van 

0,25 microVolt. De ontvanger is een drievoudige super met de 

volgende middenfrequenties: 47,21 MHz, 10,9 MHz en 455 kHz. 

  Zoals we van Yaesu gewend zijn is ook deze set vrij compleet, 

zogezegd: met alles erop en eraan. Verder kan erop gemerkt 

worden dat deze set het kleinere (en de helft in gewicht) broer- 

tje is van de FT-1000 en zeer bedienings vriendelijk te noemen 

is. 

 

 

Alinco DJ-160E en DJ-460E portofoons: 

 

In het hetzelfde blad Funk staat op bladzijden 41 tot en met 43 

een korte beschrijving van de Alinco porto's DJ-160E, voor 2 

meter en DJ-460E voor 70 cm. 

 

 

DX-nieuws: 

 

4J1-Malyj Vysotskij 

Malyj Vysotskij eiland zal dit week-end in de CQ-WPX contest 

actief zijn. OH2BU maakte bekend dat voor de eerste keer RTTY 

zal worden gebruikt (om en nabij de 14082 kHz). 

  E e n  station zal continu op de WARC banden zijn: 10101, 

180145, 24891 en 24945 kHz. Frequenties voor de andere CW ban- 

den: 1832, 3501, 7001, 14001, 21001 en 28001 kHz. Voor SSB: 

1852, 3645, 7045, 14145, 21245 en 28445 kHz. 

  Deze activiteit wordt door vier complete stations verricht en 

men maakt gebruik van multiband beams en verticale antennes. De 

operators zijn: OH2BU, OH2BVJ, OH2BR, OH6NU, OH2BH, OH6YF, 

UW3AX, UV1AA, UA6HZ, UA1ALZ, en UA3AKR. QSL via OH2BU. 

 

PA-Nederland 

De contestgroep PI4COM zal opnieuw actief zijn, tijdens dit 

contest week-end, als PA6WPX. QSL via PI4COM of PA3CAL. 

 

GD-Eiland Man 

DL8LK zal actief zijn in het bijzonder op 40 en 20 meter als 

GD/DL8LK/P en misschien ook op andere banden tussen 26 mei en 10 

juni. Wolfgang zal in CW en SSB werken. 

 

OY-Faeroe 

N6HR zal deelnemen in de CW WPX contest als OY/N6HR. 

 

SV-Griekenland (SV8) 

DF3IS zal QRV zijn vanaf de Ionian zee als SV8/DF3IS tussen 20 

juli en 1 augustus. Hij zal de volgende frequenties gebruiken: 

14310, 18130, 21310, 24950 en 28410 kHz. QSL via homecall, 

direct of bureau. 

 

ZB2-Gibraltar 

ZB2X zal in de CW WPX contest deelnemen bij een Fins team. QSL 

via OH2KI. 

 

 



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. 

 

nnnn 


