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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.: 140, 10 november 1991 

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

 

Berichten van afdelingsleden: 

 

Henk, PA3BAX, ligt nog steeds vanwege een hartinfarct aan de 

monitor in het Bleulandziekenhuis kamer 362, Bleulandweg 10, 

2803 HH Gouda. Naar omstandigheden gaat het redelijk. Ik heb 

onlangs Henk in het ziekenhuis bezocht. Een ieder in de Goudse 

ronde wil hij de groeten doen. 

 

Rein, PA0TOR, heeft afgelopen week een zware long operatie 

ondergaan. Hij is nu van het Intensive Care af en ligt op zaal. 

Hij maakt het momenteel goed en ziet de zaken weer positief 

tegemoet. Het adres van het Havenziekenhuis is: Haringvliet 2, 

3011 TD Rotterdam. Rein mag bezoek ontvangen. De bezoektijden in 

het Havenziekenhuis zijn van 15.30 tot 20.00 uur. 

 

Wanneer men ziek is, is het altijd prettig enige blijk van 

medeleven van de buitenwereld te vernemen en dan is een kaartje 

sturen een kleine moeite, nietwaar? 

Hoort zegt het voort, dat u het in de Goudse ronde hebt gehoord. 

                                                          PA0POS 

 

 

Aurora: 

 

In de avond van 8 november om ongeveer 20.00 uur was de 6m goed 

open en konden de 6 meter enthousiasten leuke verbindingen maken 

met o.a. I, OE, HB en G-landen. 

  Later, om ongeveer 23.00 uur, was het ook raak op 2 meter. Ook 

toen kon men weer een flink gedeelte van Europa werken. 

                                               Bron: Luit PA0LPN 

 

 

Capaciteitsmeter: 

 

In het Duitstalige blad Funk van september '91 staat op blz 42 

t/m 44 een zelfbouw capaciteitsmeter. Er wordt o.a. gebruik 

gemaakt van een LM566 ic. De meetbereiken (volle schaal uitslag 

van de 100 micro amperemeter) zijn in de volgende stappen ver- 

deeld: 50 pF, 100 pF, 1 nF, 10 nF, 100 nF, en 1 micro Farad. 

   Behalve een tekening is er ook een print layout afgedrukt. 

Verder is het een eenvoudig ontwerp en dus simpel en goedkoop te 

bouwen. 

 

 

De R-77 korte golf (militaire dump) ontvanger: 

 

In Funk van okt.'91 staat op blz.46 tot en met 49 een militaire 

korte golf ontvanger met principe schema door DK1MM beschreven. 

Het betreft hier een buizen ontvanger met een frequentiebereik 



van 2 tot 12 MHz verdeeld in drie banden die de volgende modula- 

tie soorten aan kan: AM (A3E), CW (A1A) met vaste BFO, SSB (J3E) 

met vaste BFO, FSK (A2B) met vaste BFO. 

 

 

Rohde en Schwarz EK 890 k.g. ontvanger: 

 

De bekende Duitse firma Rohde en Schwarz heeft een kortegolf 

ontvanger, type EK 890, op de markt gebracht voor niet alleen 

hobby gebruik maar ook voor het professionele werk. Het frequen- 

tie bereik gaat vanaf 10 kHz tot 30 MHz. 

  De volgende modes kunnen in de standaard ontvanger worden ont- 

vangen: CW/MCW (A1A,A1B,A2A,A2B), AM/AME(A3E,H2A,H2B,H2E) en USB 

en LSB(R2A,R3E,J2A,J3E). Als optie kunnen de modes FSK, F6, FAX 

en FM er worden ingebouwd. 

  In de standaarduitvoering is de EK890 uitgerust met een 3,1 en 

een 8 kHz (-3dB). Later kunnen er nog de volgende filters worden 

ingebouwd: 200 Hz, 600 Hz, 1,5 kHz en 6 kHz. 

  Voor de standaard uitvoering hangt er een 'aardig prijskaart- 

je' aan. Zit u stevig op uw stoel?... 12000 tot 15000 DM. Voor 

informatie kunt het blad Beam van oktober 1991 blz. 12 t/m 15 er 

verder voor opslaan, het gaat hier om het eerste artikel. De 

volgende maand komt deel twee. 

 

Alinco DR-590E: 

 

In Beam oktober 1991 staat op blz. 16 t/m 19 een VHF en UHF (2m 

en 70cm) FM gemoduleerde trx van het merk Alinco beschreven. 

 

 

VHF en UHF nieuws: 

 

Estland op 6 meter: 

In Estland is het toegestaan met 200 Watt ERP, in Tallim 50 Watt 

ERP, uit te zenden in de volgende modes: 50,000-50,500 MHz CW, 

50,100-50,500 MHz SSB en 50,200-50,500 MHz FM. 

 

CEPT licentie ook geldig in OK: 

Tsjechoslowakije heeft de CEPT-licentie ingevoerd. De prefix 

OK/... moet voor de eigen call worden toegevoegd. 

 

Baken info: 

Sinds september zijn de bakens op 23 cm en 13 cm in Kiel weer 

QRV. De call is DB0VC. Frequenties zijn: 1296.920 MHz en 

2320.920 MHz. Vermogen op 23 cm is 12 Watt ERP en op 13 cm is 

het 3 Watt ERP rondstralend. Het baken staat op een hoogte van 

300 meter. 

Op hetzelfde QTH staat ook het baken van DF0AAD op 432.990 MHz. 

 

DOK CM90 QRV op 2 m en 70 cm. 

Voor de certificate hunters wellicht interessants: het speciale 

DOK CM90, JO41RB, wordt in het weekend 9 en 10 november in de 

lucht gebracht door het clubstation DL0DK. Op 144 MHz wordt 

gewerkt met 500 Watt in 2 x 16 el yagi, op 70 cm met 100 Watt in 

4 x 17 el yagi. 

 

PA6WAP: 

 



Op 9 en 10 november zal dit station ter gelegenheid van het 40 

jarig bestaan van de VRZA en het officieel in gebruik nemen van 

de zelfgebouwde 20 m mobiele mast van de afd. Kagerland 

(PI4KGL), zal zijn opgesteld o het werkeiland Neeltje Jans in de 

Oosterschelde monding (JO11UP). 

  Het station PA6WAP is QRV tijdens de WAP contest 15.00-18.30 

UTC op 50.120 MHz en 19.00-24.00 UTC op 2m en 70cm. Ook buiten 

de contest zal het tegenstation zo mogelijk QRV zijn, inclusief 

de HF-banden. 

 

                       Bron: VHF bulletin nr.41, 8 november 1991 

 

 

DX nieuws: 

 

GD-Eiland Man 

G4UOL zal als GD4UOL tussen 15 tot 29 november QRV zijn op alle 

banden 

 

5U-Niger 

JH4NMT zal tijdens de CQ WW SSB contest en daarna als 5U7M 

actief zijn. Hij zal voor twee jaar in Niger blijven. 

 

5V-Togo 

-Een Deense groep zal vanaf 8 november voor 10 tot 12 dagen 

actief zijn. De roepnamen zijn op dit moment onbekend. Tijdens 

hun activiteit zal de nadruk liggen op CW gebruik. 

-5V7RF is gestopt met zijn activiteiten en is weer terug naar de 

USA. 

-Gerard, 5V7JG, continueert zijn activiteiten in SSB en vraagt 

om de QSL via F6AJA te versturen. 

 

FR/J-Juan de Nova 

Yoland, FR5AI/J, is nog steeds van hieruit actief. Je kunt hem 

vinden in verschillende DX netten. Hij is tevens vaak in CW te 

vinden rond 14005 en 21010 kHz tussen 12.00 - 18.00 UTC. 

 

FR/T-Tromelin 

Jacques, FR5ZU heeft bericht ergens in november terug te gaan 

naar Tromelin als FR5ZU/T. 

 

ST2-Soedan 

Yannick, F6FYD zal midden november terug gaan naar Soedan en 

opnieuw de call ST2YD gebruiken tot juli 1992. QSL via F6AJA. 

 

TL-Centraal Afrika 

FD1RAP zal een week langer actief blijven als TL8DJ. 

 

TY-Benin 

F1JDG is nu in Benin tot 16 november en hoopt op de mogelijkheid 

om een licentie te verkrijgen. Als dat lukt zal hij in CW actief 

zijn op rond 13 kHz van het begin van de amateurband. 

 

FO-Clipperton 

Het staat vast dat er een belangrijke vanaf Clipperton zal 

plaats vinden in maart 1992 als FO0CI. Dit zal een gemeenschap- 

pelijke US-EU inspanning zijn. Meer detail volgen in een later 

stadium. 



                           Bron: DXPRESS, nr.42, 8 november 1991 

 

 

70 cm Relais in Sachsen: 

 

Sinds medio juni is het eerste relais in het district Sachsen in 

proef bedrijf. De roepnaam is DB0SAX. QTH is Freiberg Er worden 

momenteel diverse antennes geprobeerd. De uiteindelijke plaats 

van opstelling wordt Collmberg in JO61MI. De antenne wordt dan 

op 330 m hoogte boven de zeespiegel opgesteld. De uitgangsfre- 

quentie is 438,675 MHz oftewel kanaal R71. 

                                         Bron: Beam oktober 1991 

 

 

Gezocht en Te koop: 

 

Kenwood VFO-30: 

 

Eric, PD0MUX, zoekt nog een VFO 30 voor zijn Kenwood. Diegenen 

die hem daaraan kunnen helpen kunnen hem onder het volgende 

telefoon nummer bereiken: 01820- 11478. 

 

FT 225 RD: 

 

Simon, PA3ECD, heeft een all mode twee meter transceiver te 

koop. De trx verkeert in een zeer goede en originele staat. 

Geinteresseerden kunnen Simon telefonisch in Rotterdam Ommoord 

daarover benaderen door 010- 4211732 te draaien. 

 

PD0OUZ zoekt: 

 

Joop, PD0OUZ, verzamelt artikelen van de rode neus (clowneske 

spulletjes), eigenlijk alles wat ermee te maken heeft, tevens 

radio artikelen zoals oude onderdelen, radio toestellen, oude 

Radio Blan bladen en eigenlijk ook hier weer alles wat ermee te 

maken heeft. Hij doet dit voor een museum in oprichting te 

Spijkenisse. 

  Een ieder die iets voor hem heeft of die weet waar er wat ligt 

hetgeen die ander niet meer gebruikt wordt verzocht, in eerste 

instantie, telefonisch contact met Joop op te nemen. Joop is 

bereikbaar onder telefoonnummer: 01880- 19721. Eventueel kunt u 

hem wekelijks als netleider in de Scouting Radio Spijkenisse 

ronde op dinsdagavond rond 20.30 lokale tijd op 145.325 MHz 

aantreffen. 

 

Klaverblad antennes: 

De Fam. Eikenoord te Heinenoord maakt als RIS service (RIS staat 

voor Radio Interesse Scouting) klaverblad antennes voor 2 meter 

en 70 cm. Deze antennes kosten 65 gulden en zijn van goede 

connectors voorzien. Dit soort (horizontaal rondstralende) 

antennes werkt uitstekend. De antennes kunnen soms ook thuis 

bezorgd worden, dit is afhankelijk waar men woont en hoeveel 

antennes op een bepaalde route weg te brengen zijn. 

  Men kan ze bestellen door het volgende telefoon nummer te 

draaien: 01862-1772. 

 

 

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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