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

               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.: 150, 19 januari 1992 

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

 

Afdelingsberichten: 

 

Aanstaande dinsdagavond, 21 januari, de jaarvergadering. Voor u, 

als afdelingslid, is dit  e e n  van de belangrijkste zo niet 

d e  belangrijkste bijeenkomst van het jaar. Op zo'n avond 

t e l t  uw stem en beslist u  m e e  over het wel en wee van de 

afdeling. Zorg dat u er ook u bij bent. De agenda van deze avond 

is in de zaal verkrijgbaar. Er zijn enkele bestuursleden af- 

tredend en niet herkiesbaar, o.a. de voorzitter Ulrich, PB0AIG. 

Let u erop dat het hier om een vergadering gaat met een huishou- 

delijk karakter en daarom alleen toegankelijk voor de afdelings- 

leden. 

  Aanvang steeds om 20.00 uur. Alle bijeenkomsten nog steeds aan 

de Wilde Wingerdlaan 259 te Gouda. 

 

 

Digitale frequentie aanwijzing voor de Yaesu FT-101Z: 

 

In CQ-DL van januari '92 staat op blz. 12 t/m 17 een uitgebreid 

artikel van de hand van M. Peters, DL1HCM. Het gaat om een zelf- 

bouw digitale frequentie aanwijzing voor de Yaesu HF trx FT- 

101Z. De volledige bouwbeschrijving met de nodige tekeningen 

gaan gepaard met tekst en uitleg. Er is wel een onderdelenlijst 

maar geen print layout aanwezig. Voor de ware knutselaar hoeft 

dit m.i. geen probleem te vormen. 

  Voor eventuele vragen is de auteur bereid daarop alleen 

schriftelijk te antwoorden mits e.e.a. van voldoende porto is 

voorzien. Voor de volledigheid vermeld ik daarom naam en adres: 

M. Peters, GL1HCM, Kaufbeurer Strasse 68, 8500 Nuernberg (Duits- 

land). 

 

 

Verhuisbericht van de HDTP: 

 

De districtkantoren van de Hoofd Directie Telecommunicatie en 

Post (HDTP) in de districten Zuidwest, Noordoost en Zuidoost 

zijn nieuw gehuisvest in respectievelijk Zwolle, Eindhoven en 

Capelle a/d IJssel. Vanaf medio december 1991 zijn deze kantoren 

als volgt bereikbaar: 

 

District Zuidwest te Capelle a/d IJssel 

Barbizonlaan 1 

2908 MA Capelle a/d IJssel 

Postbus 353 

2900 AJ Capelle a/d IJssel 

telefoon 010-4565922    telefax  010-4569682 

 

District Noordoost te Zwolle 

Dr. van Deenweg 80 



8025 BH Zwolle 

Postbus 30190 

8003 CD Zwolle 

telefoon 038-558255     telefax  010-550335 

 

District Zuidoost te Eindhoven 

Insulindelaan 120-122 

5613 BT Eindhoven 

Postbus 2012 

5600 CA Eindhoven 

telefoon 040-656656     telefax  010-451296 

 

Het districtskantoor Noordwest en het Monitoringstation verande- 

ren niet van lokatie. Deze blijven gehuisvest aan: 

Radioweg 3 

1394 AR Nederhorst den Berg 

Postbus 65 

1394 ZH Nederhorst den Berg 

 

District Noordwest 

telefoon 02945-8300     telefax  010-8333 

 

Monitoringstation 

telefoon 02945-8400     telefax 02945-8333    telex 12201 

 

klachtennummer professionele radiotoepassingen: 

telefoon 02945-8484 

 

Buiten kantooruren zijn ambtenaren voor spoedeisende zaken 

bereikbaar via telefoonnummer 02945-8300 

 

Het adres in Groningen van de HDTP is onveranderd gebleven. Voor 

de volledigheid vermeld ik dat nog even: 

HDTP/Directie Operationele Zaken 

Van Swietenlaan 27 

9728 NX Groningen 

Postbus 450 

9700 AL Groningen 

telefoon 050-222111     telefax 050-135645    telex 77154 

 

                                                          PA0POS 

 

 

DX-nieuws: 

 

4J1-Malyj Vysotskij 

Er zijn berichten dat MV eiland tijdens de maand januari in de 

lucht is. 

 

5B-Cyprus 

5B4 stations hebben toestemming om de P30 prefix gedurende de 

maanden januari en februari te gebruiken ter viering van 30 jaar 

amateur radio in Cyprus. 

 

D2-Angola 

In overeenstemming met wat ARRL bekend maakte, heeft 

WA4CPN/D2 mondelinge toestemming voor activiteiten en hoopt hij 

in februari naar Angola terug te keren. 



 

TZ-Mali 

TZ6BGE is een nieuw gelicenseerd station actief in Mali. 

 

CE0X-San Felix 

John, XQ0X, gevestigd op San Ambrosio zal, nu het drukke seizoen 

voorbij is, tot April meer actief zijn. Je kunt John vinden in 

de meeste bekende DX netten en de gebruikelijke DX frequenties. 

John werkt alleen in SSB en RTTY. QSL via CE3ESS. 

 

HS-Thailand 

DL7MAE hoopt actief te kunnen zijn tot 14 februari. Als hij 

zeker is van zijn licentie zal hij op alle banden, inclusief de 

WARC, te werken zijn. 

 

VU7-Laccadives 

Een groep van VU operators hebben gemeld van plan te zijn om 

vanaf de Laccadives actief te zijn in de maanden februari en 

maart. 

 

YA-Afghanistan 

UJ8JMM, UT4UX en anderen zijn van plan vanuit Afghanistan te 

werken gedurende de maanden februari en maart. Zij hebben de 

call YA5MM en hopen deel te nemen in de ARRL CW contest. 

 

3D2-Fiji 

SM5BQB is opnieuw actief als 3D2QB tot begin mei. QSL via home 

call. 

 

C2-Nauru 

De Nauru Amateur Radio Club zal niet langer bezoekers toestaan 

om het clubstation C21NI te gebruiken. Gast licenties worden 

niet aan buitenlandse bezoekers verstrekt. 

                                 Bron: DXPRESS, nr.1, 10 jan.'92 

 

 

VHF nieuws: 

 

Bakens: 

-LA zijn twee nieuwe bakens in het vak JP99LO in bedrijf ge- 

steld, te weten LA7SIX op 50.051 MHz en 20 Watt in een 4 el. 

yagi (60 Watt ERP) QTF 190 graden, 30 meter asl. 

LA7VHF op 144.892 MHz en 50 Watt in een 10 el. yagi (500 Watt 

ERP) QTF 1990 graden, 30 meter asl. 

-HC2FG/B is verhuisd naar 50.092 MHz. 

-9H1SIX (JM75FV) is weer QRV op 50.085 MHz met 7 Watt in een GP. 

-PJ4B (FK52TF) is weer QRV op 50.015 MHz met 100 Watt in een 5/8 

lambda verticale antenne. 

 

50 MHz in Lithouwen: 

LY2WR is een experimenteel station op 6 meter met een tijdelijke 

machtiging die tot eind april 1992 geldig is. Het doel van dit 

experiment is de storing op TV kanaal 1 te onderzoeken. Mis- 

schien wordt de machtiging verlengd. Het station werkt met een 

IC 726 en een dipool. Meer legale 6 meter LY stations zijn er 

niet. 

 

50 MHz in OK: 



In een van de voorgaande bulletins hebben we daar ook reeds 

melding van gemaakt. Nu alleen iets meer gegevens. 

De voorzitter van de GSRK, OK3LU, bevestigt het vrijkomen van de 

50 MHz band in OK. De volgende voorwaarden zijn van kracht: 

- Er moet een speciale machtiging worden aangevraagd. Alleen de 

houders van een A of B licentie ( de hoogste klasse) komen in 

aanmerking. 

- De speciale machtiging geldt voor de band 50.000 tot 50.100 

voor CW en 50.100 tot 52.000 MHz voor de modes CW en SSB. 

- Maximaal uitgangsvermogen 20 Watt. De antenne moet een hori- 

zontaal gepolariseerde richtantenne zijn met minimaal 2 elemen- 

ten. 

- Werken onder /A, /M en /P is niet toegestaan. 

- CEPT aanbeveling T/R 61-01 is niet van toepassing op 50 MHz. 

- Ter voorkoming van storing in de TV ontvangst op kanaal R1 mag 

alleen buiten de TV uitzendtijden worden gezonden. 

                            Bron: VHF bulletin, nr.1, 10 jan.'92 

 

 

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. van der 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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