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

               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.: 135, 29 september 1991 

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

 

70cm zelfbouw transverter: 

 

In QST van augustus 1991 op bladzijde 19 t/m 23 vindt u een 

beschrijving met schematuur van een zelfbouw transverter voor de 

70 cm band. Het geheel is volgens de schrijver, Ed KA9LNV, 

gemakkelijk na te bouwen en dat hij e.e.a. erover wil vertellen 

mag men concluderen uit het feit dat dit deel 1 is. 

 

Een infrarood keyer interface: 

 

In QST van augustus '91 wordt op blz 33 t/m 35 wordt een simpel 

en goedkoop instrumentje beschreven. In dit artikel, geschreven 

door John WD0O, wordt met de benodigde schematuur (met betrek- 

kelijk weinig onderdelen) ingegaan op de werking. Middels dit 

infrarood zender en ontvangertje kunt u uw trx op 'afstand' 

sleutelen. Het zendertje zendt op ongeveer 40 kHz. dit is in te 

stellen van 38 tot zo'n 42 kHz middels een potmeter, verder 

wordt er o.a. een timer IC 555 gebruikt, d.m.v. 3 leds wordt de 

horizontale openingshoek vergroot naar zo'n 120 graden. De 

verticale openingshoek is ongeveer 40 graden. 

De infrarood ontvanger bestaat o.a. uit een infrarood module, 

eem transistor en weer een timer IC 555. Dit IC stuurt een reed 

relais met een maak contact dewelke de trx stuurt. 

Als u dit simpele bouwseltje ziet krijgt u vast en zeker zin om 

dat ook eens te maken, wat let u? 

 

 

VHF-nieuws: 

 

1 oktober van 18.00 tot 21.00 UTC Scandinavie 2 meter activi- 

teitscontest. 

 

6 meter DX info: 

 

-Als het baken van PY5CC op 50.095 MHz hoorbaar is kan men hem 

proberen te bellen voor een QSO. Zijn telefoonnummer (in Brazi- 

lie) is 041-473 1579. 

-PY5CC is op 27, 28 en 29 september en op 18, 19 en 20 oktober 

QRV als PY5A. Op 25, 26 en 27 oktober is PY5CC QRV als ZX9A. Op 

22, 23 en 24 november mogelijk met de call PX5A. QSL via P.O.Box 

7 Mathinos, pr 83260, Brazil. 

-In Malawi zijn de volgende amateurs QRV. Voor zover bekend zijn 

ook de QSL adressen vermeld, afkomstig van 9H5EE: 

  7Q7CM : Colin, KH74, QRV vanaf 16 september 1991 

  7Q7JWL: DX-peditie van 7Q7JL naar KH75 

  7Q7JL : John, KH74, QSL via P.O.Box 2907, Blantyre, Malawi. 

  7Q7LA : Les, KH75, QSL naar L.Antrosbus, P.O.Box 59, Man 

          Gochi Malawi. 

 



 

DUBUS VHF-UHF-SHF activiteitenweek 7 t/m 13 oktober: 

 

Het doel van deze activiteitenweek is activiteit op 2 meter te 

bevorderen en daarbij een eenvoudig rapporten systeem te gebrui- 

ken. De periode start op 7 oktober 00.00 UTC en eindigt op 13 

oktober 24.00 UTC. Per band zijn er drie klassen. A voor minder 

dan  2.5 Watt output, B voor minder dan 25 Watt output en C voor 

de QRO stations. Uitgewisseld wordt RST plus het locatorvak 

volgens het oude systeem. De score is het aantal QSO's maal het 

aantal vakken maal het aantal landen volgens de WAE lijst. Een 

station mag per band maar 1 keer per dag gewerkt worden. Logs 

kunnen voor eind november worden gestuurd naar IN3TWX, Wolfgang 

Gick, Haslachstrasse 86, 39019 Dorf Tirol, Italy. 

 

             Bron: VHF-UHF-SHF Bulletin nr.35, 27 september 1991 

 

 

DX-nieuws: 

 

9H-Malta 

Een groep Engelse operators zal vanaf Gozo eiland actief zijn 

tussen 28 september en 16 oktober als 9H3NT, 9H3NU en 9H3NW. 

 

JX-Jan Mayen 

JX3EX, geactiveerd door LA3EX, is vanaf Jan Mayen actief tot 

midden december. QSL via LA5NM. 

 

3B7-St. Brandon 

Jacky, 3B8CF/3B7, was de voorlaatste week erg actief met SSB, CW 

en RTTY. In CW kan men hem dagelijks rond 12.00 UTC op 21035 en 

rond 04.00 UTC op 14035 kHz. Zijn SSB activiteiten concentreren 

zich op de DX netten. Doorgaans werkt hij er zelf ook in mee. 

Zijn RTTY apparaat gaf het op, Jacky kon hem echter maken en is 

weer met RTTY dagelijks actief, gebruikelijk rond 21085 kHz na 

18.00 UTC. Hij zal op zijn minst tot eind september blijven, 

misschien iets langer. QSL via 3B8CF. 

 

D2-Angola 

Er is iets in de data veranderd. D2ACA zal de eerste twee weken 

van de maand oktober actief zijn, de nadruk zal op de lage 

banden liggen (30- 160 meter). De operators zijn LZ2DF en UT3UY. 

Zij hopen een clubstation in Luanda op te richten en enkele 

plaatselijke operators te trainen. QSL ook voor deze activitei- 

ten via LZ2DF.  

 

FR/J-Juan de Nova 

Yoland, FR5AI, hoopt als FR5AI/J actief te kunnen zijn vanaf 15 

oktober tot eind november. 

 

S7-Seychelles 

IK2BHX is onder de call S79HX tot het einde van deze maand 

actief op alle banden in CW en SSB. Met name zal hij te vinden 

zijn op de lage banden. Check 3795 en 7045 kHz tussen 20.00 en 

22.00 UTC. QSL via homecall. 

 

TT-Chad 

TT8SA is opnieuw actief en is op diverse banden waargenomen. 



QSL via F6FNU. 

 

V4-St.Kitts and Nevis 

W9NSZ zal als V47NS actief zijn van 23 tot 28 oktober, tevens 

zal hij in de CQ WW SSB contest actief zijn. 

 

Pacific trip 

PA3DUU is van plan om medio januari 1992 een trip van 5 weken 

door de Pacific te gaan maken en zoekt nog een operator die met 

hem mee wilt gaan. Reacties graag per brief te richten  aan 

PA3DUU, Dorpsstraat 71, 2969 AD Oud Alblas, Nederland. 

                       Bron: DXPRESS,  nr.36,  20 september 1991 

 

 

Gezocht: 

 

Wim, PA0LDB, zoekt documentatie van de Kenwood FM transceiver 

TR7500. Reacties graag in de ronde of anders via packet radio 

naar de operators. 

 

 

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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