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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 
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               Aflevering no.: 160, 29 maart 1992 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

De VERON afdeling Gouda heeft de datum 21 april weer een bijeen- 

komst. Er zal dan een lezing over Magnetic loop antennes worden 

gegeven door George PA0YG. Een zeer veel besproken onderwerp in 

diverse amateurbladen. Zorg dat u deze lezing niet mist. Schrijf 

de datum daarom even op in uw agenda. Voor meer info verwijs ik 

u naar de convo. 

Alle bijeenkomsten worden (nog steeds) op een dinsdagavond 

gehouden aan de Wilde Wingerdlaan 259 te Gouda. Aanvang steeds 

om 20.00 uur. Zorg dat u er op tijd bij bent. 

 

Activiteiten in regio 17: 

 

Heeft u interesse in het meedoen aan radioamateur activiteiten? 

Bijvoorbeeld de komende velddag op 6 en 7 juni. Meldt u dan aan 

bij Frank, PE1NVM, zijn telefoonnummer vindt u in de convo. 

 

SO8FHG in Polen: 

 

Ons afdelingslid Frits, PA0FHG, gaat met zijn XYL Janine weer 

naar Polen (zuid-oostelijke gedeelte) en zal daar onder de call 

SO8FHG actief zijn. De data zijn 13 april tot 26 april. Activi- 

teiten op HF en VHF zijn te verwachten, o.a. op 14.290 kHz. 

Frits weet nog niet geheel zeker of hij ook op 6 meter mag 

uitkomen, indien dat is toegestaan zal hij ook op die band 

activiteiten ontplooien, tenminste... als de conditie aanwezig 

zijn. Mogelijk horen we nog meer nieuws van Frits. 

Ook via dit medium wensen wij hen een goede vakantie. 

 

 

FCC met nieuw adres: 

 

De Amerikaanse FCC heeft een nieuw adres gekregen. Voor het 

aanvragen van amateurlicenties en het doorgeven van verande- 

ringen kunt u zich direct richten tot: Federal Communications 

Commission, 1270 Fairfield Road, Gettysburg, Pennsylvania 17325- 

7245, USA. 

 

 

WAGI-Northern Ireland Radio Amateur Award: 

 

Heruitgever van dit award zijn de 'Belfast Group' en 'The Bangor 

and District Amateur Radio Society' van de RSGB. Dit award kan 

door iedere radiozendamateur en SWL aangevraagd worden voor 

contacten gemaakt na 1 januari 1979 met GI stations. Alle banden 

van 1,8 MHz tot en met 1296 MHz zijn toegestaan. Niet geldig 

zijn contacten via aardse relais en met mobiele stations. Op het 

diploma wordt een sticker bevestigd als teken in welke mode men 



het award behaald heeft dus CW, SSB, RTTY of Mixed. Zo ook voor 

korte golf en VHF, hierbij zij vermeld dat er geen mixed banden 

zijn dus of K.G. of VHF. 

Noord Ierland heeft 6 'counties' te weten: Antrim, Armagh, 

Londonderry, Down, Tyrone, Fermanagh. De stad Belfast wordt 

doorsneden door de rivier de Lagan en behoort deels tot Antrim 

en deels tot Down. Voor het diploma aanvraag zijn de volgende 

QSL kaarten nodig van de volgende contacten: 

  EU-stations. 4 QSL kaarten uit de Countie Antrim en 4 QSL 

kaarten uit de countie Down en twee QSL kaarten uit iedere 

andere Countie. Dus in totaal 16 QSL kaarten zijn ervoor nodig. 

  DX-Stations. 2 QSL kaarten uit de Countie Antrim en 2 QSL 

kaarten uit de countie Down. Uit ieder ander countie heeft men 1 

QSL kaart nodig, dus in totaal 8 QSL kaarten. 

Het diploma kan aangevraagd worden door het meesturen van de QSL 

kaarten of men maakt er een fotokopie van plus een ingevulde GCR 

lijst. De kosten voor EU bedragen 3 Engelse ponden of 8 IRC's. 

Voor DX stations 3,5 Engelse ponden of 6 US Dollars of 10 IRC's. 

Het adres voor de aanvraag luidt: WAGI Award Manager GI4BBV, 11 

Drumawhey Rd, Newtownards, BT23 3RS, Co. Down, Northern Ireland, 

United Kingdom. 

                                             Bron: CQ-DL 2/92 

 

 

Ariane lanceerde 2 satellieten: 

 

In de nacht van 26 op 27 februari werden met een Ariane raket 

weer twee satellieten met succes gelanceerd. Het betreft de 

Japanse Superbird-B1 en de Arabsat-1C. De superbird is een 

Japanse telecommunicatiesatelliet na NTT (Nippon Telegraph en 

Telephone) en is momenteel hard nodig omdat de meeste Japanse 

satellieten buiten gebruik zijn geraakt. De vorige Superbird 

ging zelfs verloren bij de start, op 23 februari 1990, eveneens 

met een Ariane. De Arabsat-1C zal gebruikt worden voor communi- 

catie tussen verschillende Arabische landen. Bovendien kan hij 

ingezet worden voor de verspreiding van tv programma's in de 

zogenaamde S-band. 

Bron: Veronica Satellite suppl., week 11 (14-03 t/m 20-03-92) 

 

 

Alinco DJ-580 porto: 

 

In QST van februari wordt (voor de liefhebbers) reclame gemaakt 

van de komst van een dual band portofoon. Een twee meter en 70 

cm exemplaar wordt geshowd. De advertentie vertelt verder dat 

het de kleinste dual bander is en met externe (droge) cellen nog 

werkt bij een spanning van 3,5 volt. Het vermogen is in drie 

niveaus instelbaar. 

Verderop in hetzelfde blad een mobiel set de DR-599 voor twee en 

zeventig met een afneembaar front plus remote control kabel. 

 

 

Magnetic loop antenne: 

 

In Radcom van maart '92 staan op de bladzijden 67 en 68 de bouw 

beschrijving van een portable loop antenne voor 20 meter. De 

antenne is gemaakt van licht materiaal en van RG 213 coax kabel. 

Leuk om op vakantie QRV te zijn op 20 meter. 



 

 

K.G. transverter HX-240: 

 

Niet iedereen die de A licentie heeft gehaald heeft de finan- 

ciele middelen om een 'dure HF trx' aan te schaffen. Je kunt de 

tweedehands markt eens afstropen waar echt hele mooie trx'n te 

koop zijn maar toch nog een flinke prijs moeten opbrengen. De 

meesten van ons hebben in een eerder stadium een C machtiging 

gehaald en hebben dan ook meestal een all mode twee meter trx. 

Om toch op de HF banden QRV te kunnen zijn heeft de firma Tokyo- 

Hy-Power, uit het verre oosten, een K.G. transverter op de markt 

gebracht die aangestuurd door b.v. een all mode Yaesu FT-290, 

een 2 meter trx (output zo'n 2,5 Watt), zo tussen de 30 en 40 

Watt HF kan produceren en wel op 10, 15, 20, 40 en 80 meter. 

Voor minder dan fl 1000,- kan men dan toch met een leuke (en 

nieuwe) transverter op HF QRV zijn. Verdere gegevens aangaande 

bovengenoemde transverter kunt u lezen in het Duitstalige blad 

Beam van maart '92 op de blz. 6 t/m 9. 

 

 

Yaesu K.G. trx type FT-990: 

 

In het artikel 'praktijktest' in het Duitstalige blad Beam van 

mrt '92 kunt u op blz. 14 t/m 16 deel 2 lezen. 

 

 

DX-nieuws: 

 

AP-Pakistan 

AP/WA2WYR is tot augustus vanuit Pakistan QRV, eerst in CW en 

later in SSB. QSL naar K. Swanson KK6TX, 59 Castlewood Dr, Plea- 

santon, CA 94566, USA. 

 

A7-Qatar 

SP5EXA zal voor meerdere jaren in Qatar zijn en hoopt binnenkort 

een licentie te ontvangen. 

 

OH-Finland 

Dit jaar mogen de Finse radioamateurs de prefix OG gebruiken. 

Dit naar aanleiding van hun 75 jaar onafhankelijkheid. 

 

P2-Papoea Nieuw Guinea 

Peter, ex S2BTF, ex HS1AMB is nu als P29UV actief. 

 

Yu-Joegoslavie 

In Slowenie (YT3, YU3, YZ3, 4N3) werd de Slovenian Radio Amateur 

League (SRAL) gesticht. 

Het adres luidt: Zveza Radioamaterjev Slovenije, Lepi pot 6, YU- 

61000 Ljubljana, Slovenia. 

 

7Q-Malawi 

Kai, 7Q7XX, (JE3LZG, AA6VR) is nu in CW en SSB actief. QSL via 

JH3RRA. 

                                             Bron: Beam, 3/92 

GU-Guernsey 

DL2SDS zal de toevoeging GU/... van 1 tot 6 april gebruiken. Hij 

is alleen in CW actief. 



 

D2-Angola 

Recentelijk waren er door Amerikaanse operator te weten 

WA9PQX/D2 en KC7UQ/D2 activiteiten vanuit Angola ontplooid. 

Beide operators zeggen dat hun activiteiten legitiem waren en 

dat zij mogelijk zelfs spoedig een D2 roepnaam hebben. 

 

S9-Sao Tome 

SM0AGD en SM0DJZ zullen van 1 - 8 april de calls S9AGD en S92SM 

gebruiken. Zij zullen op alle banden werken met CW en SSB. Qsl 

voor beiden via SM0AGD. 

 

8R-Guyana 

Marek, 8R1VMB, is ex YJ8M. G4SMC zal naar Guyana terugkeren en 

voor 5 weken de call ....../8R1 gebruiken, te beginnen zo midden 

in April. Hij zal op alle banden actief zijn. 

 

FO0CI-Clipperton 

Na het beeindigen van de DXpeditie zijn de verbindingen geteld. 

Vanaf Clipperton zijn er 34622 SSB QSO's gemaakt, 9439 QSO's in 

CW en 728 RTTY verbindingen. 

 

VP2E-Anguilla 

Een groep van Amerikaanse operators zullen vanuit Anguilla 

tussen 16 - 21 april activiteiten ontplooien onder de call 

VP2EOH, in CW en SSB. Voor CW mode wordt men verzocht plus minus 

30 kHz vanaf het begin van de band te luisteren. QSL via K8BL. 

 

9M2-West Malaysia 

DF5UG zal als 9M2QQ vanaf 1 april. Hij zal ook actief zijn 

vanuit 9M6-land (East Malaysia). 

 

FK-New Caledonia 

FD1PYM zou nu actief moeten zijn tot 10 juni vanuit New Cale- 

donia. De juiste roepnaam is onbekend. 

 

KH4-Midway 

Harm, PA0LVB rapporteerde dat hij op 20 maart om 06.45 UTC op 

14025 kHz met goede signalen KH4/N7NTL werkte. Dit station op 

Midway zal tot 9 april actief blijven. 

 

V6-Micronesia 

WC5Nzal vanuit Moen eiland van 2 - 9 mei actief zijn, alleen in 

CW op de hoge banden Roepnaam op dit moment nog niet bekend. QSL 

via W5EW. 

                            Bron: DXPRESS no.11, 27 maart '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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