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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.: 138, 27 oktober 1991 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Op 15 oktober hield de afdeling weer een bijeenkomst. Bij de 

aanvang is er nog wat kort gepraat over de ruimte en de wens om 

ergens anders te kunnen bijeenkomen. Er waren een paar ideeen 

die nog nader uitgewerkt moeten worden. Wanneer er nog meer 

suggesties zijn dan wordt u uitgenodigd dit aan het bestuur 

kenbaar te maken. 

  Verder is de avond benut als, de reeds in de convo aangekon- 

digde, verkoopavond. Dit soort avonden genieten nogal wat be- 

langstelling. Dit valt op te maken uit de flinke opkomst van het 

aantal belangstellenden. De ingebrachte hardware mocht er best 

zijn. Een flink gedeelte van de hoeveelheid kon door de afslager 

PA0POS aan de man gebracht worden. Een gedeelte moest weer door 

de eigenaars terug mee naar huis worden genomen. 

  Dat er nogal wat tegen kleine prijsjes (echte amateur prijs- 

jes) aan de man werden gebracht konden de aanwezigen onder vaak 

leuke omstandigheden gewaar worden. Het is tenslotte ook leuk 

als iemand biedt om de prijs wat op te jagen en hij blijft er 

tenslotte zelf aanhangen, zoiets werkt op de lachspieren... 

nietwaar? 

  Na de verkoping is er nog een doos met een aantal printplaten 

met onderdelen erop achtergebleven. De eigenaar Chris, PD0OLZ, 

wordt uitgenodigd om kenbaar te maken wat ermee moet gebeuren. 

Mogelijk dat hij zich even in de phone ronde wilt melden? 

-Noteert u even in de agenda de volgende uitgeschreven bijeen- 

komst op 19 november ? 

-Alle bijeenkomsten aan de Wilde Wingerdlaan 259, te Gouda. 

Aanvang om 20.00 uur. 

 

 

Dag van de Amateur: 

 

Op 26 oktober is de Dag van de Amateur gehouden in de Meerpaal 

in Dronten. Er heerste een gezellige drukte. Uw editor, PA0POS, 

stond als lid van de Immunisatie Commissie in de stand van de 

betreffende commissie om die en gene aan te horen als het ging 

om zijn verhaal over storing(en) en hen van advies te voorzien 

of er een follow up aan te geven, b.v. een klacht te deponeren 

bij de HDTP in Nederhorst den Berg. 

Tevens had ik een paar opstellingen gemaakt om een paar 'ge- 

stoorde beelden' te demonstreren en lagen er een aantal voor- 

beelden om iets zelf te maken om als ontstoringsmateriaal te 

gebruiken. 

  Van de RIS groep waren o.a. Hans PA2CJS en Gerard PA3EIE en 

PE1LOC aanwezig die ook de uitstekend werkende klaverbladanten- 

nes voor 2 meter en 70 cm te koop hadden. Het Traffic bureau 

werd bemand door o.a. Rob PA0SOL en Teun PA3BTH, ook weer van de 

afdeling Gouda. 



  Verder had ik de indruk dat het in totaliteit iets minder druk 

was dan in voorgaande jaren. Men stond b.v. niet in vier rijen 

dik zich te vergapen aan de koopdozen. Verder hadden de zelfbou- 

wers niet te klagen over belangstelling dat gold ook voor o.a. 

de Benelux QRP club met hun zelfbouw transceivers en ontvan- 

gertjes en alles wat daarbij hoort. Erg leuk. 

  Wat te denken van  e e n  van de trouwe RTTY gangers die weke- 

lijks het Goudse RTTY bulletin opneemt, te weten Johan PA3CIR 

die niet alleen met een zeer fraai miniatuur seinsleuteltje 

(model Junker) maar ook nog met een super kleine (micro) sein- 

sleutel ter demonstratie stond. Proficiat Johan, bijzonder fraai 

dat micro CW sleuteltje. We horen nog weleens een keer van 

PA3CIR of hij de Guinness Book of Records heeft gehaald. 

  Ook een flink aantal mensen uit de afdeling Gouda hebben de 

Dag van de Amateur bezocht. Enfin...al met al kunnen er weer een 

groot aantal mensen met plezier terugkijken op een wel gevulde 

dag. 

                                                          PA0POS 

 

 

Amateur radio vanuit MIR: 

 

Begin oktober waren er veel nieuwe amateur radio activiteiten te 

horen vanuit het Sovjet-ruimtestation MIR. Op 2 oktober werd 

SOYUZ-TM 13 gelanceerd vanaf de lanceerbasis bij Baykonoer in 

Kazachstan. Aan boord bevonden zich Aleksandr Volkov, U4MIR, uit 

Rusland, Taktar Albakirov uit Kazachstan en Franz Viehbock, 

U/OE0MIR, uit Oostenrijk. 

  Het SOYUZ-ruimteschip koppelde op 4 oktober aan MIR aan en 

spoedig daarna was U4MIR al actief op 145,550 MHz naast Sergei, 

U5MIR. Op 6 oktober stelde Franz, OE0MIR, het AREMIR experiment 

in bedrijf op 145,975 MHz. De bakenzender van dit experiment 

zond met tussenpozen packet radio en CW-signalen uit, vooral 

voor educatieve doeleinden. In Oostenrijk en de Sovjet Unie 

waren vele kleine ontvangers in klaslokalen geplaatst, zodat 

leerlingen en studenten de signalen konden ontvangen en het MIR 

station konden volgen. 

  De CW-uitzendingen bevatte de volgende tekst: 'de space stati- 

on MIR AREMIR OeVSV and RSF 73'. Helaas had Franz niet veel tijd 

voor phone verbindingen. Wel had Sergei, U5MIR, een paar keer 

contact met afgevaardigden van een conferentie van de Associati- 

on of Space Explorers in Berlijn. Bovendien maakte hij een 

aantal verbindingen met het amateurstation W5MIR op een grote 

Sovjet ruimtevaart tentoonstelling in Fort Worth in Texas. W5MIR 

zal overigens ook actief zijn via amateursatellieten en op de 

HF-banden tot het einde van de tentoonstelling, eind december. 

  Op 10 oktober keerden Anatoliy Artsebarskiy, Taktar Albakirov 

en Franz Viehbock terug naar de aarde in SOYUZ-TM 12. Zij land- 

den in Kazachstan om 0412 UTC, slechts 6 km van de geplande 

plek. Aleksandr Volkov, U4MIR, en Sergei Krikalyov, U5MIR, 

blijven in MIR tot maart 1992. Tijdens hun verblijf zullen ze 

regelmatig actief zijn in de 2 meter band met packet radio en 

FM-phone, vooral op 145,550 MHz. 

                                  Bron: Hamsat bulletin (PA0DLO) 

 

 

6m DX-nieuws: 

 



-Bakens: Het baken FR4SIX (JN06) is verhuisd naar 50.314 MHz. 

Het baken 4N3SIX (JN76HD) staat nu continu in de lucht op 50.013 

MHz. 

-Albanie: QSL voor ZA1A via W6OAT, zie verderop in het bulletin. 

-Brazilie: Het baken van PY5CC heeft een nieuwe call PY5XX op 

50.095 MHz. 

-Caribien: Jimmy W6JKV zal de hele maand november tijdens zijn 

Caribien trip QRV zijn vanaf FS, P4, PJ5 en VP2E. Verdere info 

volgt. 

-Cyprus: ZC4KS is sinds 25 augustus QRV. QSL via JCISB, Episko- 

pi, BFPO 53, via Londe. Engeland. De toevoeging via Londen moet 

in het adres staan. 

-Jamaica: N4HSM zal de tweede helft van november QRV zijn vanaf 

6Y5. Meer info later. W3JO gaat in die periode ook naar Jamaica. 

-Joegoslavie: YU1ABA is de eerste YU1 (Servie) die actief is op 

6 meter. 

-Marokko: QSL voor CN8ST via K8EFS: M.D.Anderson, Box 54, R 4 S 

Cochran, Charlotte MI 48813, USA. 

-Rwanda: Hans, 9X5NH is QRV vanuit Kigali met een 5 el. long 

yagi, 1500 m asl. Hans is ex-DK5SY en ex-CT1OV. QSL via DJ6EA. 

-Zaire: QSL voor 9Q5TE via SM0BFJ. 

-9J2HN is QRV vanuit KH56CS. 

                    Bron: VHF-bulletin,  nr.38,  18 oktober 1991 

 

 

DX-nieuws: 

 

ZA-Albanie 

Het ZA1A team maakte zo'n 70.000 QSO's. Twaalf Albanezen hebben 

een licentie met de calls: ZA1TAA tot ZA1TAL. 

Buitenlandse licentiehouders  krijgen de roepnaam ZA1Z..  

-QSL voor ZA1TAB, Marenglen Mema, Rruga Gogonushi, Pallati 17, 

Hyrja 10, Tirana, Albania. 

-QSL voor ZA1A naar W6OAT, NCDXF, Box 1, Los Altos, CA 95028 

USA. 

-QSL voor ZA1HA via HA6KNB, Globex Foundation, Box 49, 1311 

Budapest, Hungary.   

-QSL voor ZA1ZXV via F6EXV, Paul Granger,  4 Impasse du Doyen 

Henri Visio, F-33400, Talence, France 

 

FR/J-Juan de Nova 

Yoland, FR5AI is gestart met zijn activiteiten als FR5AI/J. 

Yoland is erg actief met CW. 

 

PJ-Nederlandse Antillen 

Een OH team zal gedurende de CQ WW SSB contest van hieruit 

actief zijn. 

 

KP2-Virgin eilanden 

CT1BOH zal als KP2A tussen 20 en 30 oktober actief zijn. Buiten 

de tests als KP2/CT1BOH zal hij als single operator all band als 

KP2A in de contest te werken zijn. 

 

UH-Turkmenistan 

Leden van de Bavarian Contest Club zullen de call RH2E tijdens 

de WW SSB contest gebruiken vanuit het QTH van UH8EA. QSL via 

DF7RX. 

 



9M6-Oost Maleisie 

JH1ROJ zal als 9M6RO actief zijn van 25 tot 31 oktober. QSL via 

JH1ROJ. 

 

3D2-Rotuma 

ZL1AMO is actief geweest vanuit Rotuma als 3D2RW/R. QSL via 

homecall. 

 

   Bron: DXPRESS nr. 38, 39 en 40 van resp. 4, 11 en 18 okt.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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