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

                  QST de PI4GAZ, PI4GAZ, PI4GAZ 

       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.: 173, 30 augustus 1992 

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

 

We heten u allen weer hartelijk welkom aan deze frequentie. We 

twijfelen er niet aan dat een ieder van ons een (soms zeer) 

warme, goede, plezierige en daarmee een gezonde vakantie achter 

de rug heeft zodat hij/zij daar met genoegen op terug mag kijken 

en daar weer een flinke tijd op kan teren. We hopen in deze RTTY 

bulletins voor een ieder wat van zijn gading te kunnen brengen 

en daarmee weer een ruime belangstelling voor de hobby te kweken 

of wakker te schudden. Het is maar net in welke fase u verkeert. 

Wel RTTY gangers daar gaan we weer.... 

 

 

Afdelingsberichten: 

 

Alle afdelingsleden hebben inmiddels de 'goed gevulde convo' 

reeds ontvangen. Het bestuur hoopt dat het tot een ieder zijn 

genoegen zal zijn en dit zal laten blijken door de afdeling 

regelmatig, voorzover mogelijk, te bezoeken. 

  We willen u er nog even op attent maken dat we (bij voldoende 

belangstelling) op 18 september een barbecue avond op een buiten 

gebeuren willen houden. Wilt u tijdig het deelname strookje 

inleveren? Zie voor verdere informatie de afdelingsconvo. 

 

Bijeenkomst vrijdag 4 september: 

'Zelfbouw 15 ampere voeding en een 2m/70cm (dualband) eindtrap.' 

Deze lezing wordt verzorgd door Frits, PA0SAB. Onder het motto 

'Techniek zonder formules' gaat het over een zelfbouw 15 ampere 

voeding en een zelfbouw dualband eindtrap voor 2 meter en 70 

centimeter. Leuk als u een dualband portofoon heeft en u aan een 

eindtrap denkt en... om deze mogelijk eens zelf te bouwen. Er 

zitten een aantal interessante dingen in deze onderwerpen die we 

u niet hier gaan verklappen, dat moet u toch echt zelf komen 

aanhoren. Beide onderwerpen zijn mogelijk tot een zelfbouw 

project te verheffen. PA0SAB zal vooral de praktische knutsel- 

kant sterk belichten. 

  Frits is voor de afdeling bepaald geen onbekende, denk maar 

eens aan de 'vruchtbare zeventiger jaren' waarin de afdeling 

diverse leuke zelfbouw projecten heeft gekend die niet alleen in 

de afdeling werden gebouwd maar ook ver daarbuiten. De leden die 

dat nog weten te herinneren denken daar vast en zeker met veel 

genoegen aan terug. Wat let u om daar weer eens aan mee te 

doen..... Bent u weer nieuwsgierig geworden? Dan bent u van 

harte welkom aan de Raam 60-62 te Gouda. Aanvang om 20.00 uur 

lokale tijd. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. 

 

Callboeken: 

 

De afdelingssecretaris Frank, PA3GDW, deelt mee dat er nieuwe 

callboeken (met de Nederlandse zendamateurs, clubcalls enzo- 

voorts) verkrijgbaar zijn bij het V.E.R.O.N. Service Bureau. 



Deze zijn bijgewerkt tot en met juni 1992. Bij bestellingen van 

10 stuks of meer zijn de kosten 10 gulden per stuk. In geval van 

een bestelling van 10 stuks of meer worden er geen verzendkosten 

in rekening gebracht. 

  Wanneer u interesse hebt wordt u verzocht dit op te geven aan 

Frank voor een collectieve bestelling, in de hierna volgende 

ronde, of telefonisch (zie voor zijn telefoonnummer de convoca- 

tie), of op de eerst volgende bijeenkomst de datum 4 september 

aanstaande. 

 

Te starten zendamateurcursus in regio 17: 

 

Frans, PE1LQS, heeft plannen om weer een zendamateurcursus te 

starten. Bij voldoende belangstelling wil Frans in september '92 

starten voor zowel de C- alsook de D machtiging. Het ligt dan in 

de bedoeling om niet op dezelfde avond cursus te geven als er 

ook een afdelingsbijeenkomst is. 

  Liefhebbers voor de zendamateurcursus worden verzocht 

zich tijdig bij Frans aan te melden. Momenteel zijn er vier 

aanmeldingen bij Frans binnengekomen. Hoort... zegt het voort... 

Zo mogelijk meer nieuws hierover in de hierna volgende Goudse 

Ronde. 

Gezien het huren van een leslokaal is het aantal van vier te 

weinig, dus meer cursisten zijn daarom welkom. 

  Het laatste nieuws is dat Frans, PE1LQS, geplaagd wordt door 

is'chias (zenuw ontsteking in de heup). Het ziet er naar uit dat 

om die reden de cursus mogelijk zelfs een maand wordt uitge- 

steld. Vanaf deze RTTY plaats wensen wij Frans een spoedig 

herstel toe. 

 

Afdelingsactiviteiten: 

 

Op de afgelopen velddag (helaas tijdens het Pinkster week-end) 

deden we ook met de VHF-UHF-SHF contest mee. Heeft u als afde- 

lingslid de clubcall PI4GAZ op de 14e plaats in het Elektron, 

blz. 479 zien staan? Degenen die mee gedaan hebben, hebben er 

gewoon veel plezier aan beleefd. Het ging dit keer duidelijk om 

het spel. Wat we overigens nog moeten leren is het juist toepas- 

sen van de spelregels voor de prefixen. We hadden er namelijk te 

weinig berekend. Enfin... wie pas begint... 

Misschien de volgende wat meer om de knikkers? Bent u dan ook 

'radio actief' van de partij? 

 

U weet het toch: ZENDAMATEURS ZIJN RADIO-ACTIEF 

 

 

VHF-UHF-SHF nieuws: 

 

Guernsey op UHF en SHF 

GU8IRF (IN89QK) is dagelijks actief op 70, 23, 13 en 3 cm en is 

geinteresseerd in QSO's met PA-stations op die banden. Tijdens 

goede openingen hoort hij wel PA's werken met stations in de 

buurt van Londen maar zijn aanroepen worden in het geweld niet 

gehoord. Hij vraagt daarom of PA-stations tijdens openingen ook 

eens de beam naar Guernsey willen draaien. 

 

Baken info 

-LA3VHF is al enige tijd QRT wegens ouderdom problemen 



van de zender. LA8AK werkt aan een nieuwe. 

-In noord Zweden zijn deze zomer twee nieuwe bakens voor weten- 

schappelijk onderzoek naar Aurora-E in bedrijf gesteld. 

SK2VHG (KP07MV) op 144,890 MHz 60 Watt RF, 2 x 15 ele, 180 AZ 30 

EL, QRV. 

SK2VHH (JP94IO) op 144,983 MHz 100 Watt RF, 4 x 6 ele, 0 AZ 

20 EL, QRV* 

SK2VHH had in de maanden juni, juli en augustus een zeer hoog 

vermogen. 

-Sinds 8 april zijn in het noorden van Noorwegen de bakens 

LA7SIX en LA7VHF in bedrijf met gewijzigde callgever. Tussen de 

call wordt geen draaggolf gezonden maar een reeks punten waar- 

door de stroomopname uit het lichtnet is gehalveerd. 

LA7SIX (JP99LO) op 50,051 MHz, 20 Watt RF, 4 ele, 190 AZ  5 EL  

QRV 

LA7VHF (JP99LO) op 144,892 MHz, 50 Watt RF, 10 ele, 190 AZ 

5 EL QRV. 

Een financiele bijdrage aan de onkosten van de bakens is altijd 

welkom, Tromsoe RAdio Club, bankrekening nr 4750-2264431 (Spare- 

banken Nord Norge) of postgiro nr 0806-3187721. Ontvangst rap- 

porten via LA0BY. 

-GB3LER, het 2 meter baken op de Shetlands, heeft een nieuwe 

eindtrap gekregen waardoor het vermogen nu is verdubbeld. 

-De bakens ZB2VHF op 4 en 6 meter zijn tussen 23.00 en 08.00 UTC 

uitgeschakeld. Deze bakens werken op 50,035 MHz met 30 Watt in 

een 5 el yagi en 70,120 MHz met 10 Watt in een dipool. Ont- 

vangstrapporten naar ZB2BL, P.O. Box 292, Gibraltar, of via 

packet radio naar ZB2BL homebbs EA7GFG. 

 

         Bron: VHF bulletin nr.19, 19 juni, nr.21, 3 juli '92 

 

 

DX-nieuws: 

 

V6-Micronesia 

Een Japanse groep zal actief zijn vanaf het Pohnpei eiland, 

Micronesia, van 4 tot 13 september. Er zullen twee stations 

actief zijn op alle banden met CW en SSB. De ene call is V63SM 

en de tweede is nog niet bekend. 

 

KH8-American Samoa 

G4ZVJ zal werkzaam zijn als KH8/G4ZVJ tussen 12 augustus en 9 

september, meestal in CW. 

 

ZK2-Niue 

Tijdens zijn verblijf op KH8 zal G4ZVJ een uitstapje maken naar 

Niue eiland en mogelijk met de call ZK2ZVJ van 26 augustus tot 2 

september. 

 

VK9-Lord Howe 

JA2NQG maakt bekend zal hij actief zal zijn vanaf Lord Howe 

eiland als VK9LS tussen 15 en 22 september. 

 

           Bron: DXPRESS nr.22, 19 juni en nr.23, 26 juni '92 

 

 

Door en voor de radioamateur: 

 



Het is de bedoeling deze rubriek met inhoud net zolang te herha- 

len tot de spullen hun weg hebben gevonden. 

 

Frans, PE1LQS, heeft 3 Amerikaanse buizen voor belangstellenden 

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

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

 

Heeft u ook iets?.... Dan weet u dat wij daar een rubriekje voor 

hebben. 

 

 

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 


