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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.: 131, 1 september 1991 

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

 

Nieuwe start na vakantiestop: 

 

Beste aanwezige meeschrijvenden en/of mee kijkenden. 

In deze RTTY mode heten uw editors u van harte welkom aan deze 

frequentie. Zoals u ziet starten we weer na een zomerstop te 

hebben gehouden. Wij hopen dat u en de uwen op een goede en 

gezonde zomervakantie terug kunt kijken zodat u er weer een 

lange tijd op kunt teren. 

 

 

Bodensee treffen in Friedrichshafen: 

 

Ondertussen behoren ook een paar Ham festiviteiten weer tot het 

verleden. Hieronder de 41ste Bodensee treffen in Friedrichs- 

hafen. Het aldaar gehouden Hamradio gebeuren (28 tot 30 juni 

'91) hebben ook uw editors voor de eerste maal bezocht. Er 

werden daar diverse lezingen gehouden. Ook de reguliere handel 

was daar in grote getale aanwezig, niet alleen konden daar de 

'koopdozen' bewonderd worden maar trof men ook vele stands aan 

waar men onderdelen voor de zelfbouw of computers kon kopen. 

  Ook leuk (voor de liefhebbers ervan) was een grote vlooien- 

markt. Dit alles trok enorm veel belangstelling van Hongaren, 

Bulgaren, Polen, Joegoslaven, Portugezen, Engelsen, Scandina- 

viers, Finnen, Zwitsers, Oostenrijkers, Italianen, Duitsers en 

Nederlanders. Zo... dat waren zo'n beetje de nationaliteiten die 

wij hebben gezien, gehoord en/of gesproken. 

  Terplekke staat een aantal grote hallen waar e.e.a. zich af- 

speelde. Ook voor de overblijvers was er ruimte genoeg voor het 

plaatsen van tenten, caravans en campers. Ook waren er mensen 

die gewoon met een slaapzak in  e e n  van de daarvoor aangewe- 

zen hallen konden overnachten. 

  We hebben ons best vermaakt. Voor diegenen die er nog nooit 

zijn geweest is het de moeite waard om er eens een keer naar toe 

te gaan. Honger hoeft men niet te krijgen want er staan voldoen- 

de gelegenheden om de inwendige mens te versterken. 

 

DNAT in Bad Bentheim: 

 

Ook de DNAT behoort sinds een week weer tot het verleden. Diver- 

se leden van de afdeling Gouda hebben we daar ontmoet. Ook hier 

weer een gelijk verhaal als hierboven omschreven met dit ver- 

schil dat het DNAT een treffen is van voornamelijk Duitse en 

Nederlandse radio amateurs en op een veel kleinere schaal zich 

e.e.a. afspeelde. Het weer was goed en menigeen kijkt er weer 

met veel plezier op terug. 

 

 

VFO ontwerp: 

 



In het Amerikaanse blad CQ  Amateur Radio van de maand juni 

beschrijft Doug, W1FB, op de bladzijden 16, 18, 19 en 20 de 

praktische aspecten van een VFO ontwerp en hoe deze te bouwen. 

In het artikel behandelt hij een Colpitts VFO, de keuze van de 

componenten en een paar praktische formules om de onderdelen (XL 

en XC) te berekenen die frequentie bepalend zijn. Verder nog 

nuttige wenken om de stabiliteit te verhogen. 

 

Kenwood TS-850 HF trx: 

 

In de CQ van juni op bladzijden 22 t/m 32 en in de QST van juli 

'91 op de bladzijden 42 t/m 46 kunt u uw hart ophalen aan een 

test van de getransistoriseerde HF trx voor de amateurbanden 

10 - 160 meter. De ontvanger is all coverage te weten van 30 kHz 

tot en met 30 MHz. De ontwerpers hebben het oog gericht op een 

goede ontvanger voor mogelijk portable gebruik, want het appa- 

raat werkt op 13,8 Volt. 

 

JRC de JST-135HP HF trx: 

 

Een opsomming van mogelijkheden van deze HF trx wordt beschreven 

door Lew, W1ICP, en kunt u vinden in het blad CQ van juli '91 op 

de bladzijden 18, 20 en 21. De ontvanger loopt van 100 kHz t/m 

30 MHz en de zender bestrijkt de 10 t/m de 160 meter. Ook deze 

trx werkt op 13,8 Volt en leent zich voor portable gebruik. 

 

Yaesu FT-650: 

 

Voor de liefhebbers staat in het Duitse blad Funk van juli '91 

op de bladzijden 6 t/m 9 een praktijktest geschreven door Nils, 

DK8OK. Het gaat om een trx die de 24 MHz, 28 MHz en 50 MHz 

bestrijkt. Het zendvermogen is regelbaar van 10-100 Watt. 

 

Yaesu FT-26 en 76: 

In Funk van juli '91 kunt een verhandeling lezen van een 2 meter 

en een 70 cm portofoon, te vinden op bladzijden 24 en 25. 

 

JRC, NRD-535DG: 

Deze HF rx van de Japanse Radio Company is door Nils, DK8OK, aan 

een praktijktest onderworpen. De rx is all coverage (100 kHz t/m 

30 MHz). Deze rx heeft een ingebouwde netvoeding en is modulair 

opgebouwd. Het geheel ziet er verzorgd uit. U kunt dit artikel 

vinden op de bladzijden 6 t/m 9. 

Dezelfde rx wordt in het Nederlandstalige RAM blad beschreven en 

wel in de nummers juli (deel 1) en augustus (deel 2). 

 

Kenwood TM-741E: 

 

Dit is een FM 2 meter en een 70 cm mobiel trx met uitbreidings- 

mogelijkheden naar 23 cm, 6 meter en 10 meter. Deze compacte 

drieband trx staat beschreven in Funk van augustus '91, blz 34 

t/m 36.  

Een uitgebreidere test (van de Amerikaanse versie) vindt u in de 

Amerikaanse bladen '73 Amateur Radio To Day' van januari '91 en 

in het blad CQ van februari '91. 

 

De IsoLoop antenne: 

 



Een leuke praktijktest van de magnetische loop antenne met een 

frequentie bereik van 14 t/m 30 Mhz van de firma AEA kunt u 

vinden in Funk van juli '91. Dit soort antennes blijven inte- 

ressant voor mensen met ruimte gebrek voor het plaatsen van 

antennes en wat te denken van het gebruik tijdens een vakantie. 

U heeft dan een antenne die toch nog in de kofferbak kan. 

 

 

23 cm Relais DB0COE: 

 

QTH           : 4437 Schoeppingen (JO32OC) 

Antenne hoogte: ca. 248 m asl 

Zendvermogen  : 10 Watt output 

QRG           : R30 (ing: 1293,900 MHz,  uitg: 1258,900 MHz) 

machtiginghouder is Guenter, DL2YCF,(OV Coesfeld, Dok: Z60) 

 

70 cm Relais DB0EG: 

 

QRG           : R71 (ing: 431,075 MHz,  uitg: 438,675 MHz) 

verdere gegevens gelijk aan DB0COE. 

 

YU op 6 meter: 

 

Vanaf 14 juni mogen YU's met een A-machtiging op 6 m uitkomen 

tussen 50,0 en 51,9 MHz op secundaire basis. Toegestaan zijn de 

modes: A1A, J3E, F1B en F2D. Het maximaal toegestane vermogen is 

10 dBW ERP in dichtbevolkte gebieden en 20 dBW ERP in dunbevolk- 

te gebieden. Mobiel bedrijf is niet toegestaan. Er mag geen 

storing worden veroorzaakt in de verbindingen van gebruikers van 

de band met een primaire status. 

                               Bron: VHF-bulletin no.24, 28-6-91 

 

 

DX-nieuws: 

 

DAGOE LX-peditie 

Van 2 t/m 9 oktober gaat een grote groep Dordtse amateurs weer 

naar LX. Er zal gewerkt worden op alle banden van 2 t/m 160 

meter, uitgezonderd 6 meter, in de modes CW, phone, packet en 

RTTY. 

  Ter gelegenheid hiervan wordt een geheel gratis Award uitgege- 

ven onder de volgende voorwaarden: Werk tenminste 3 verschillen- 

de LX/PA's of driemaal dezelfde LX/PA op 3 verschillende banden 

of via verschillende modes in de periode 2 t/m 9 oktober. 

  Van alle QSO's moeten de QSL kaarten worden opgestuurd naar de 

DAGOE-Foundation, Box 356,  3300 AJ Dordrecht. Zendt geen geld 

of IRC's, het Award is geheel gratis. 

                              Bron: VHF-bulletin no.31, 16-8-'91 

 

 

Jim, G3YLA, heeft een telefoonbeantwoorder waarop hij de A- en 

K-index dagelijks vernieuwd. Ook voorspelt hij de kans op Aurora 

en es. Zijn telefoonnummer is 09-44-426-952211. 

 

Mark, G4YRY (IO90) is op zoek naar EME-skeds op 2 m. Hij heeft 

een 14 el. niet eleveerbare antenne en 200 Watt en kan bij 

opkomst en ondergang van de maan met de grotere stations werken, 

ook random.  



 

GU-Guernsey 

Leden van de Newport Amateur Radio Club zullen actief zijn met 

de call GP4EZW tussen 7 en 14 september op alle banden (niet op 

de WARC banden). Men is hoofdzakelijk met SSB in de lucht. 

Tijdens de SSB velddag (7-8 sept.) zullen zij als GU4EZW/P 

actief zijn. Alle contacten zullen automatisch, via het bureau, 

worden bevestigd. 

 

JT-Mongolie 

K5VT, KC7V en NZ7E zullen aan de prefix JT/... toevoegen van 1 

tot 7 september op alle banden in alle modes, inclusief RTTY. 

                                    Bron: DXPRESS no.31, 16-8-91 

 

SO8FHG: 

Een van onze afdelingsleden Frits, PA0FHG is als SO8FHG op HF 

actief vanuit Polen. In de hierna volgende phone ronde hoop ik u 

de QRG's en de tijden door te geven. 

 

 

HF trx te koop: 

 

Jan, PA3FAF biedt zijn HF trx een Yaesu FT 757 met de bijbeho- 

rende automatische antenne de FC 757 AT te koop aan. Voor verde- 

re info kunt u Jan, in Waddinxveen via de telefoon bereiken. 

 

Te ruilen of te koop gevraagd: 

 

Namens een collega van uw editor vraag ik wie er een Yaesu 

FT-480 (twee meter all mode mobiel trx) te koop heeft of wenst 

te ruilen voor een Kenwood TS-120 QRP HF trx, een output van 

10 Watt. Tevens zoekt hij een tweede, bijpassend, VFO voor de 

Yaesu FT-102. Graag hoor ik (PA0POS) van u. 

 

 

Zo, dat was het weer voor vandaag. Zoals u hebt gezien een extra 

lange editie.  We hebben tenslotte een poosje zonder moeten doen 

nietwaar... Graag tot een volgend RTTY bulletin. Meldt u zich 

nog even in de Goudse ronde. Al was het alleen maar voor de 

'presentie lijst te tekenen'. Dan zijn uw editors ook weer 

gelukkig. 

 

 

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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