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

               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.: 137, 13 oktober 1991 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

In de convocatie zit een tikfout. Er staat dat er verkoping is 

de datum 22 oktober, dit moet echter 15 oktober zijn. Wilt u dit 

in uw convo veranderen, indien nodig ook in uw agenda. 

  Alle uitgeschreven bijeenkomsten vangen aan om 20.00 lokale 

tijd. Het adres luidt: Wilde Wingerdlaan 259 te Gouda. 

 

 

24 MHz antenne: 

 

In het Amerikaanse CQ Amateur Radio beschrijft Bill Orr, W6SAI, 

een 4 elements beam voor 24 MHz. De antenne gain is 6,33 dB, 

voor/achter verhouding is 23,26 dB. Geinteresseerden kunnen dit 

artikel in bovengenoemd blad vinden op blz. 96 t/m 100. 

 

Kenwood HF trx, TS-450S: 

 

In het Duitstalige blad Beam van augustus 91 op bladzijde 15 t/m 

17 het eerste deel van een praktijktest van de Kenwood HF trx de 

TS-450S. Het tweede deel vindt u in het september nummer blz 7 

t/m 10. 

 

Packet radio trx voor 70 cm: 

 

In Beam van aug.'91 op blz 18 t/m 21 deel 2 een zelfbouw   

70 trx meer specifiek voor Packet radio gebruik. 

 

Antenne tuner SA-2060A van Heathkit: 

 

Een bouwbeschrijving van deze tuner vindt u in Beam van aug.'91 

op de blz. 22 t/m 24. Deze antenne tuner kan men in het frequen- 

tie 1.8 t/m 30 MHz gebruiken. Deze tuner kan coaxiaal en symme- 

trisch gevoede antennes aanpassen evenzo een langdraad antenne. 

 

Alinco DJ-S1E/DJ-F1E portofoon: 

 

In Beam van sept.'91 staat op blz. 11 t/m 14 een praktijktest 

met beschrijving van een 2 meter porto van kleine afmeting: 110 

x 53 x 37 mm. Het is een portofoon van het dubbelsuper principe, 

eerste MF is 23.05 MHz en de tweede MF is 455 kHz. Output bij 

13.8 Volt bedraagt 5.73 Watt. Bij 9 Volt staat in de high power 

stand 3.51 Watt, bij medium: 0.85 en in de low: 0.12 Watt ter 

beschikking. De geclaimde gevoeligheid is 0.13 microVolt bij 12 

dB SINAD. Frequentie raster is: 5, 10, 12.5, 15, 20 en 25 kHz. 

 

 

RTTY (AFSK) mode voor de Icom IC-735: 

 



In Beam van september op blz. 19 t/m/21 staat een beschrijving 

om de IC 735 te modificeren voor RTTY gebruik. Dit artikel is 

van de hand van Frank, DL2FCH. 

 

Kortegolf ontvanger 51S-1 van Collins: 

 

In Beam van september op blz. 22 t/m 26 een praktijktest van 

deze k.g. ontvanger die in 30 stappen een bereik heeft van 200 

kHz tot 30 MHz. 

 

Lincoln HR-2510, 10 meter trx: 

 

Geinteresseerden in CW en in het bezit van de bovengenoemde trx 

kunnen een modificatie ter verbetering van de CW ontvangst aan- 

brengen in het l.f. gedeelte hoe u dit kunt uitvoeren staat 

beschreven in CQ-DL van sept.'91 op blz.550. 

 

 

Universeel laadapparaat voor Nicad accu's: 

 

In CQ-DL van augustus staat op blz. 480 t/m 484 een universeel 

laadapparaat voor Nicad accu's beschreven. 

  De laadstroom is in twee etappes in te stellen te weten van 0 

tot 100 mA en van 0 tot 2 Ampere. De instelbare laadtijden zijn 

0,5, 1, 2, 4, 8 en 16 uur, het aantal te laden cellen is ook 

instelbaar en wel van 1 tot 12 accu's. 

  Het geheel wordt met een duidelijk schema begeleid met een 

paar print layouts een bestueckungplan en als laatste een com- 

plete onderdelen lijst. Het geheel is geschreven door Ulrich, 

DF6JB. 

 

 

Nieuwe DOK's: 

 

M35 Brunsbuettel 

P56 Tauber-Mitte 

Z85 OV Magdeburg 

MVP Distrikt Mecklenburg Vorpommern 

BRA Distrikt Brandenburg, DL0BRA en BF0BRA 

IFA Internationale Funkaustellung Berlijn geldig vanaf 1 juli 

    1991 

                                  Bron: CQ-DL aug. en sept. 1991 

 

VHF nieuws: 

 

2 meter contest in Belgie 

Op 20 oktober van 07.00 tot 11.00 UTC wordt op 2 meter in Belgie 

een contest gehouden. Uitgewisseld moet worden RST plus volgnum- 

mer. Belgische stations geven een afkorting van hun afdeling of 

club. QSO's met ON's en Belgische DA's tellen voor 3 punten, 

overige QSO's voor 1 punt. Logs sturen naar Leon Welters, ON5WL, 

Borgstraat 80, B-2580 Beerzel. 

 

6 meter DX nieuws: 

 

-Aruba: P43FM is QRV op 6 meter van november '91 tot en met 

maart '92. QSL via PA0FM. 

-Guyana: G4CCZ/8R1, G4CVI/8R1 zijn van 24 oktober tot 1 november 



QRV op 50 MHz. QSL via G4SMC. 

-Jamaica: W3JO zal op 15 nov. tot 16 dec. QRV zijn als 6Y5/W3JO. 

QSL via Mr. Joseph de Gregorio, 23 Dogswood Lane, Aston, PA 

19014, USA.  

                      Bron: VHF bulletin, nr.37, 11 oktober 1991 

 

 

DX-nieuws: 

 

4U1ITU 

IK5Q, IK2NCJ en IK5PWL zullen tussen 18 en 20 oktober met het 

station 4U1ITU voornamelijk op de lage banden actief zijn. 

 

3B7-St.Brandon 

Nog een operatie van hieruit mag worden verwacht van 3B8DB. 

 

D2-Angola 

De D2ACA operatie van UT3UY en LZ2DF is nu in de maand november 

of december gepland. 

 

FR-Reunion 

FD1PYI zal vanaf Reunion eiland actief zijn tussen 1 tot 5 

december en van 1 tot 15 januari. Hij zal ook 3B8 en 3B9 bezoe- 

ken maar zal van hieruit niet actief zijn. 

 

TT5-Tsjaad 

TT8SA zal na 20 oktober actief zijn op 40 meter. Hij wil erg 

actief zijn in SSB op de hoge banden. QSL via F6FNU. 

 

Caribean trip 

K5BDX zal meerdere locaties in het Caraibisch gebied bezoeken. 

De bezoek data zijn in J7, 18 tot 21 oktober, J8 22 tot 25 

oktober en VP2V van 26 tot 28 oktober. 

 

P4-Aruba 

W2GD zal gedurende de CQ WW SSB contest in november de call P40W 

gebruiken. QSL via N2MM. 

 

V4-St. Kitts and Nevis 

W9NSZ zal de call V47NS van 23 tot 28 oktober gebruiken, ook 

tijdens de CQ WW SSB contest. 

 

9K-Koeweit 

ON7LX heeft de call 9K2LX en is tot 15 oktober actief. Zij is 

het meest in SSB actief en werkt alleen op verzoek in CW. QSL 

via ON7LX. Aan het eind van het jaar keert zij met haar man 

terug naar huis.  

ON7TK naar A6 (QRV als A61AC) en 9K met de calls 9K2LX en 9K2TK. 

 

A4-Oman 

G3LNP is nu als A45ZZ actief. QSL via het bureau in Muscat. 

 

HS-Thailand 

Operator John, die het laatst met het clubstation HS0AC actief 

was heeft nu zijn eigen call HS0ZAA. QSL via KM1R. 

 

VK0LL 

Dit is een nieuw station en is actief vanaf de Casey baai. 



 

                            Bron: DXPRESS nr.39, 11 oktober 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 PI8UTR. 

 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 
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