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

               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.: 166, 10 mei 1992 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Silent key 

 

Op maandagnamiddag bereikte mij, middels een telefoontje van de 

afdelingssecretaris Arie, PD0OEG, de zeer trieste mededeling dat 

ons afdelingslid en oud bestuurslid, Henk Niesten, PA3BAX, in de 

nacht van zondag op maandag, op 3 mei 1992 is overleden. Henk is 

69 jaar geworden. 

 

Henk is altijd in de radiohobby geinteresseerd geweest. Dat 

resulteerde in medio zeventiger jaren in een C-machtiging en wel 

met de call PE1BAX. Rond 1980 heeft Henk zijn A-machtiging ge- 

haald en de call PA3BAX gekregen waar hij bijzonder blij mee 

was. In al die jaren is Henk  z e e r  geinteresseerd met de 

hobby bezig geweest. We kennen hem als een echte knutselaar die 

met zeer veel vreugde apparatuur en transceivers zelf bouwde. 

Henk was niet alleen voor zichzelf bezig maar stelde zich ook 

ten dienste van zijn mede radioamateur. Henk was iemand die de 

'E' van V.E.R.O.N. waarmaakte. 

  Naast het knutselen gaf het Henk een enorme voldoening om via 

de radio in contact te komen met de mede zendamateurs elders op 

de wereld, bijvoorbeeld Nederlandstalige zendamateurs die in de 

zending bezig waren en met Nederlandstalige radiozendamateurs 

elders op de wereld om ook op die manier die ander iets van zijn 

radiohobby belevenissen en van hun homeland te vertellen. 

 

We zullen Henk Bax, zoals hij vaak genoemd werd aan de frequen- 

ties missen met name aan 144,850 MHz, het Gouds kanaal. Wij 

wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 

 

De crematieplechtigheid heeft plaats gevonden op vrijdag 8 mei 

in het crematorium 'Nieuw Eykenduynen' te 's Gravenhage. 

 

                                                 Piet, PA0POS 

 

 

Afdelingsactiviteiten: 

 

Te starten zendamateurcursus in regio 17 

 

Frans, PE1LQS, heeft weer enthousiast medegedeeld dat zijn 

werktijden zodanig zijn veranderd dat hij weer tijd heeft om een 

zendamateurcursus te starten. Bij voldoende belangstelling wil 

Frans in september '92 starten voor zowel de C alsook de D 

machtiging. Liefhebbers hiervoor worden verzocht zich tijdig bij 

Frans aan te melden. Zo mogelijk meer nieuws hierover in de 

Goudse Ronde. 

 



Velddag op 6 en 7 juni 1992 

 

Bij navraag door Frank, PE1NVM, aangaande geen berichtgeving in 

Elektron over de velddag m.b.t. VHF deelname kan vermeld worden 

dat het vermoedelijk op een misverstand berust en dat het zeker 

in de bedoeling ligt in het juni nummer te vermelden dat er wel 

degelijk de velddag ook op de VHF-UHF en SHF wordt gehouden. In 

het VHF bulletin, VHF-UHF-SHF nieuws, van 1 mei nummer 14 staan 

de spelregels wel vermeld. 

 

53ste vergadering van de VERON Verenigingsraad 

 

Frank, PE1NVM, en Piet PA0POS zijn gisteren, de datum 9 mei, 

namens de afdeling naar de VR geweest. In dit tijdsbestek is de 

tijd te kort geweest om een aantal punten voor het RTTY bulletin 

op een rijtje te zetten. In een later stadium kunt u e.e.a. van 

ons verwachten op een van de komende bijeenkomsten. Wel vermel- 

denswaardig is dat de nieuwe voorzitter Tom, PA3AVV, vertelde 

dat de tijdelijke machtiging voor 50 MHz mogelijk verlengd zal 

gaan worden. Meer zekerheid daarover wordt t.z.t. verwacht. 

 

 

Weersatellieten: 

 

In CQ-DL is op blz. 226 een lijstje te vinden van een aantal 

weersatellieten. Deze staan aan het einde van het artikel 

'Weersatellietbeelden zelf ontvangen' dewelke start op blz.225. 

Hieronder vindt u de weersatelliet frequenties. 

 

============================================================ 

WX-Sat-Typ   APT-freq.(MHz)  Baken(MHz)     land     UTC 

 

NOAA-9       137,620         136,77/137,77  USA     12/24 

  ,, 10      137,500           ,,  /  ,,     ,,     06/18 

  ,, 11      137,620           ,,  /  ,,     ,,     12/24 

  ,, 12      137,500           ,,  /  ,,    USA     06/18 

Meteor 2-18  137,300                        Rusland 

  ,,   2-19  137,850                          ,, 

  ,,   2-20  137,300                          ,, 

  ,,   3-2   137,300                          ,, 

  ,,   3-3   137,850                          ,, 

  ,,   3-4   137,300                          ,, 

  ,,   3-5   137,850                          ,, 

OKEAN 2      137,400                          ,, 

  ,,  3      137,400                        Rusland 

Feng Yun 1B  137,800                        China    06/18 

 

============================+=============================== 

NOAA FAX:                   I    METEOR FAX: 

Trommel: 120 omw/min        I    Trommel : 120/240 omw/min 

IOC    : 267                I    IOC     : 267/352 

SYNC   : 1040/840 Hz        I    SYNC    : 256 Hz 

Phasing: procent            I    Phasing : procent 

X-Res  : 800 punten/kanaal  I    X-Res   : niet bekend 

============================+================================ 

 

 

AM prefix in Spanje: 



 

Ons afdelingslid Wim, PA3FGV, heeft op 6 mei een zevental Spaan- 

se zendamateurstations op 20 meter gewerkt met de speciale 

prefix AM....  Er zijn ook stations met de prefix AM25... Dit 

zijn de stations die gewoonlijk de prefix EA3 hebben, dus die in 

Barcelona en (wijde) omgeving wonen. Zoals u weet worden in 

Barcelona de Olympische Zomerspelen gehouden. Diegenen die graag 

nieuwe prefixen werken zijn bij deze geinformeerd. 

                                            Bron: Wim, PA3FGV 

 

 

PI8WBA QSY: 

 

De RTTY mailbox PI8WBA in Alphen a/d Rijn is van frequentie 

veranderd en wel van 144,625 MHz naar 144,575 MHz. De reden 

hiervoor is het toenemende gebruik van de oude frequentie door 

packetradio liefhebbers. 

                                                 Bron: PA3CCD 

 

 

Onderricht in Spaanse taal: 

 

U weet dat de Engelse taal de wereldtaal is, maar wist u dat de 

Spaanse taal de  t w e e d e  wereldtaal is. Denkt u maar eens 

aan Zuid-Amerika. Enfin, ook in onze amateur wereld hoor je door 

de luidsprekers van de radioamateur ontvangers een zeer groot 

aantal QSO's in de Spaanse taal gevoerd worden. Verstaat u die 

QSO's niet... jammer. Leuk voor de vakantie en uiteraard ook in 

de radiohobby. 

Heeft u interesse om de nodige kennis van de Spaanse taal zich 

eigen te maken dan wordt u uitgenodigd eens contact met ons 

afdelingslid Wim, PA3FGV, op te nemen voor nadere informatie 

kunt u Wim bereiken in de Goudse ronde en via de telefoon: 

01820-36555. 

 

 

DX nieuws: 

 

UA-Rusland 

R3K is een speciaal station die tot eind van deze maand in de 

lucht zal zijn, ter viering van de 31e verjaardag van de eerste 

man in de ruimte. QSL via RA3DUT. 

 

D6 Comoros 

DJ6SI en DJ3OS zullen van hieruit actief zijn, te beginnen rond 

10 mei. De activiteiten zullen 3 a 4 dagen duren. De roepnamen 

zijn op dit moment nog onbekend. 

 

FR/G-Glorioso 

Na hun werk in D6 zullen DJ6SI en DJ3OS actief zijn vanuit 

Glorioso. Ze zullen de prefix FR/G/... waarschijnlijk voor 3 of 

4 dagen voeren. 

 

8R-Guyana 

G4SMC/8R1 is erg actief op alle banden (10-80 meter) met CW en 

SSB. 

 

CE0A-Paaseiland 



XQ0YAF is de nieuwe roepnaam van CE0FFD. Hij is zeer actief op 

10 meter met CW in de middaguren. 

 

VP8-Falkland eilanden 

Gedurende de viering van het Heritage jaar mogen stations op de 

Falkland eilanden de suffix .../92HY voeren. 

 

ZF-Cayman eilanden 

VE7AGC en VE7FJE zijn tot 19 mei actief als ZF8DX/ZF9 en ZF9JE 

vanaf Cayman Brac. QSL via de eigen calls, direct of via het VE- 

bureau. 

 

HS-Thailand 

W2ZWW heeft nu de roepnaam HS0ZAA en zal actief zijn met CW, SSB 

en RTTY. Het gebruik van de WARC banden is niet toegestaan in 

Thailand. QSL via KM1R. 

 

A35-Tonga 

AA5K (JA3JM) en JA3JA zullen als A35JA en A35JM actief zijn. Ze 

hopen de 1-letter suffix calls A35J en A35K te krijgen. Ze 

zullen werken vanuit Tonga tussen 1 en 5 juni op alle HF banden 

met CW, RTTY en SSB. Ze zullen daarbij gebruik maken van 100 

Watt trx-en en GP's en inverted V antennes. QSL van alle verbin- 

dingen via JA3JM. 

 

KH6-Hawaii 

KH6/JA3JA en AA5K/AH6 zullen op 5 en 6 juni hiervandaan actief 

zijn ter afsluiting van hun Pacific reis. 

 

KH8-American Samoa 

JA3JA en AA5K zullen tussen 29 mei en 1 juni onder de calls 

KH8/JA3JA en AA5K/AH8 vanaf American Samoa actief zijn. 

 

                             Bron: DXPRESS, nr 17, 8 mei 1992 

 

 

Door en voor de radioamateur: 

 

Frans, PE1LQS stelde voor een rubriek te starten aangaande 

spulletjes die 'men' over heeft of die men niet (meer) gebruikt. 

Deze spulletjes zouden ter beschikking gesteld kunnen worden aan 

de medeamateurs, mits daar natuurlijk een nuttig gebruik van 

wordt gemaakt. 

  Het ligt dan in de bedoeling deze rubriek met inhoud net 

zolang te herhalen tot de spullen hun weg hebben gevonden. 

  Tot zover de inleiding. Correcties en aanvullingen worden 

gaarne bij uw editor ingewacht. 

 

Frans, PE1LQS, heeft 3 Amerikaanse buizen voor belangstellenden 

te weten: 2 x JAN 8532 W, 1 x JAN 5654 W 

F.J.Dekker, PE1LQS, Roos 1, 2925 XG Krimpen aan den IJssel 

 

Heeft u ook overtollig en bruikbaar materiaal uit sloop sets of 

iets dergelijks en u wilt daar uw medeamateur mee van dienst 

zijn. Meld dat dan in de ronde of via een telefoontje aan mij. 

                                                       PA0POS 

 

 



Gegevens gezocht: 

 

Joop, PD0OUZ, uit Spijkenisse zoekt gegevens van een oude buis 

te weten het type RL 12 P2000 afkomstig uit Duitse legerappa- 

ratuur. Gaarne een berichtje naar Joop of een telefoontje naar: 

Joop Wijngaarden, Roerdomphoek 21, 3201 HM Spijkenisse, 

tel.: 01880-19721. 

 

 

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. 

 

nnnn 


