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

               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.: 143, 1 december 1991 

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

 

Berichten van afdelingsleden: 

 

Rein, PA0TOR, is al weer ruim twee weken thuis en herstelt van 

zijn ondergane longoperatie goed. Hij mag weer wat buiten lopen 

en doet dan ook met veel plezier, momenteel nog zo'n 2 kilome- 

ter. Een en ander gaat nog niet geheel pijnloos, maar ja wat wil 

je na zo'n zware operatie. Hij wil een ieder de groeten doen. 

 

Henk, PA3BAX, maakt het ook goed. Henk zit wel vast aan een 

zoutloos dieet met de nodige pillen om een het hart in een 

gunstiger ritme te krijgen en te houden. Gezien de zware hartin- 

farct treedt er wel gauw moeheid op maar zoals Henk zelf zegt: 

dan houdt ik mij maar sjakies. 

  Henk wil graag ook via het Goudse RTTY bulletin de volgende 

personen bedanken die hem bedacht hebben door een kaart te 

sturen of hem op te zoeken in het ziekenhuis: PB0AIG, PD0OEG, 

PA0LPH, PE1NSW, PA3CIW, PA0LDB en PA3FGV. Het deed Henk enorm 

goed het gevoel te hebben dat er ook mensen waren die tijdens 

zijn ziekenhuis verblijf aan hem hebben gedacht. Tevens bedankte 

hij het bestuur voor de prachtige bos bloemen die hij bij zijn 

thuiskomst mocht ontvangen. 

                                                          PA0POS 

 

 

Voorjaarsexamens: 

 

De voorjaarsexamens voor zendamateurs worden in 1992 weer in 

Nieuwegein gehouden. Men kan zich ervoor opgeven in de periode 

van 18 november 1991 t/m 20 januari 1992. 

  Op 8 april wordt in Nieuwegein ge-examineerd op radiotechniek 

en voorschriften 1 en 2. De kosten voor deelneming aan een van 

de examens bedraagt f75,-. Aanmeldingen dienen telefonisch te 

geschieden bij het secretariaat voor zendexamens in Groningen, 

telefoon 050-222270. 

  Ook het aanmelden voor de examens opnemen en seinen in Morse 

is in deze periode mogelijk. De morse-examens met snelheden van 

8 en 12 woorden per minuut (resp B- en A-machtiging) worden 

afgenomen in de periode van 5 t/m 12 mei, eveneens te Nieuwe- 

gein. 

                                            Bron: Beeldkrant 453 

 

 

Virus bij Taiwanese PC's: 

 

Nederlandse importeurs van Taiwanese systeemborden voor personal 

computers hebben op grote schaal een schadelijk virus verspreid. 

Het Michel Angelo-virus komt in actie op 6 maart van ieder jaar 

en wist dan alle gegevens van de harde schijf. 

  Het virus bevindt zich op een diskette met software die wordt 



geleverd bij de moederborden van de Taiwanese fabrikant Advanced 

Microcosm Technology (AMT). 

  De systeemkaart, voorzien van een Intel 286-processor, draagt 

als type nummer AMT TD-60-M. De bewuste borden worden veel 

toegepast door de Nederlandse leveranciers van goedkope PC's. De 

software is bedoeld om enkele bijzondere functies van de ge- 

bruikte D60-chipset, onder andere op het gebied van geheugen 

beheer, te activeren. De schijf draagt een witte sticker met het 

opschrift 'PC chip 286 utilities'. 

  Volgens L.G. Weerd, woordvoerder van het pilotteam computer- 

criminaliteit van de Haagse politie, is de gewraakte diskette 

begin oktober ontdekt door deelnemers van een PC prive project 

in Noord-Holland.  

  Alleen al via een importeur in Schiedam zijn volgens Weerd 

vorige week (week 41) bijna duizend niets vermoedende bezitters 

van het virus achterhaald. Het pilotteam heeft honderden disket- 

tes in beslag genomen. 

  Volgens Weerd zijn de diskettes al bij de fabrikant in Taiwan 

besmet, maar is het Michel Angelo-virus waarschijnlijk afkomstig 

uit Engeland, Nederland of Denemarken. 

                       Bron: Automatiserings Gids, d.d. 16-10-91 

 

 

VHF-UHF-SHF bakenlijst: 

 

Een up to date (naar de stand van 1 september 1991) bakenlijst 

aangaande de volgende frequenties: 144-432-1296-2320-3456-5760- 

10368 en 24192 MHz kunt u vinden in het Duitstalige blad CQ-DL 

op de bladzijde 702 van november 1991. 

 

23 cm Relais in Bazel: 

 

In Bazel-Gastrecht wordt vanaf het dak van een vijftien verdie- 

pingen hoge flat een 23 cm relais geactiveerd. Hierna volgen de 

gegevens van het relais: 

Call: HB9DG, locator: JN37SN. Output is 15 Watt en wordt gevoerd 

naar een 25 voudig gestackte collineair antenne (verticaal 

gepolariseerd) die op 330 meter boven zeeniveau staat opgesteld. 

QRG: kanaal R20, ingang is 1293,150 MHz en de uitgang is  

1258,150 MHz).  

 

70 cm Relais DB0SAX: 

 

Plaats van opstelling: Collmberg met als locator JO61MI. Het 

uitgangsvermogen is 14 Watt en wordt gevoerd naar een horizon- 

taal rondstralende antenne met een gain van 8 dB t.o.v een 

dipool dit alles staat op 330 meter boven zeeniveau. QRG is 

kanaal R71, ingang op 431,075 en de uitgang op 438,675 MHz. 

 

Kieler baken weer in gebruik: 

 

Sedert het begin van september is het Kieler baken in de 23 en 

13 cm band weer in gebruik genomen. Het baken bevindt zich in 

het locator vak JO45IF. Het baken heeft de call DB0VC en werkt 

op 1296,920 MHz en op 2320,920 MHz. Op 23 cm is het vermogen 12 

Watt ERP en op 13 cm is het 3 Watt ERP. Op ieder band worden 

vier Hybride dubbel-quad antennes gebruikt. Deze antennes staan 

op 300 meter NAP. Men maakt gebruik van een omroep relais stati- 



on van de Deutsche Bundespost Telecom. Op dezelfde plaats werkt 

het baken DF0AAD op 432.990 MHz. 

Luisterrapporten kunnen gestuurd worden naar de baken bouwers 

DL1LB en DL8LAO. 

                                       Bron: CQ-DL november 1991 

 

 

DX-nieuws: 

 

8Q-Maladiven 

Peter, PA0CRA, zal terug gaan naar de Maladiven en is dan met de 

call 8Q7PJ van 16 tot 26 april 1992 actief. 

 

HS0-Thailand 

De Colvins (W6QL en W6KG) zijn nu als HS0ZAP actief. QSL via de 

Yasme Foundation. 

 

JD1-Ogasawara 

JD1ALM is van hieruit actief, speciaal voor Europa is hij actief 

op 24 MHz. QSL via JARL-buro. 

 

S2-Bangladesh 

INDEXA heeft apparatuur geschonken om S21A te helpen in de lucht 

te komen. 

 

5W-W.Samoa 

Andy, G4ZVJ, is van hieruit actief als 5W1VJ. QSL via homecall. 

 

VK9X-Christmas Eiland 

W5BOS en W5KNE zijn van plan vanaf Christmas eiland actief te 

zijn van 11 tot 24 februari 1992. 

 

YJ-Vanuatu 

Na zijn activiteiten vanuit FW, is AA6AF nu actief als YJ0AJU. 

QSL via WA6ZEF. 

 

ZL8-Kermadec 

Ondanks de problemen die ZL8GBS heeft gehad, gaat Ron ZL1AMO 

rustig door met plannen te maken om in het najaar 1992 vanuit 

Kermadec actief te zijn. 

 

Piraat actief 

Ingi, TF3SV, informeerde DXPRESS dat het station TF3C recente- 

lijk actief op 10, 12 en 15 meter een piraat is. Ingi had 10 

jaar geleden toestemming voor deze call ter viering van de 25 

jaar amateur activiteiten op IJsland. Hij heeft echter nooit 

gebruik gemaakt van deze call. 

Treedt niet in verbinding en zendt geen QSL kaarten. 

Men zij gewaarschuwd. 

                           Bron: DXPRESS nr.43, 22 november 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.dr. 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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