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

                  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.: 179, 11 oktober 1992 

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

 

Volgende bijeenkomst: 

 

Op 20 oktober zal er weer een bijeenkomst zijn. U kunt deze 

avond benutten om voorstellen voor de komende Verenigingsraad 

vergadering in te dienen. Zoals u weet wordt er in ieder voor- 

jaar een VR gehouden. Heeft u nog goede ideeen, breng ze op 

tafel. Ook u maakt deel uit van een (gelukkig) gezonde vereni- 

ging. Probeer in ieder geval uw steentje daarin bij te dragen, 

al was het alleen maar door op deze afdelingsvergadering aanwe- 

zig te zijn. Hiermee geeft u niet alleen blijk van medeleven met 

het wel en wee van uw eigen afdeling maar ook die van het lande- 

lijk gebeuren. 

  Heeft u overigens al ideeen voor het komende jaar? Denk aan 

bepaalde activiteiten en lezingen, zoals een verkoopavond (wens/ 

/vraag van Louis, PA0LPH en een 23 cm ATV lezing en ...vult u 

dat zelf maar in). 

De resterende tijd kan in onderling QSO worden doorgebracht. 

Ook deze avond is een ieder van harte welkom echter nu op het 

oude adres te weten: Wilde Wingerdlaan 259 te Gouda (in de buurt 

van het zwembad de Tobbe). Aanvang steeds om 20.00 uur lokale 

tijd. 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

Zoals u allen weten zal het komende week-end, 18 en 19 oktober, 

de Jamboree On The Air (JOTA) worden gehouden. Er zal wat appa- 

ratuur van de operator voor de JOTA in de regio worden gebruikt. 

Dat heeft tot gevolg dat het PI4GAZ RTTY bulletin dan niet zal 

worden uitgezonden. Daar het in het JOTA weekend doorgaans zeer 

druk is op 2 meter zal ook de Goudse ronde een keer worden 

overgeslagen. 

  Reeds eerder in dit bulletin vermeld, zal op de Euromast de 

call PA6JAM (van Jamboree) op praktisch alle banden te werken 

zijn, wanneer u hen hoort maak dan eens met PA6JAM een verbin- 

ding. Het is misschien wel een leuk idee om een amateurstation 

op de Euromast (amateurstation op 100 meter hoogte) te hebben 

gewerkt. Trouwens niet alleen de PA6JAM zit op een forse hoogte, 

er zijn op de HF banden diverse amateurstation, all over the 

world, die vanaf zeer hoge lokaties zijn te horen. Draait u in 

dat bewuste week-end maar eens over diverse amateurbanden. 

                                                 Piet, PA0POS 

 

Dag van de Amateur 1992: 

 

De Dag van de Amateur wordt op 24 oktober in de Meerpaal in 

Dronten gehouden. Voor meer info verzoek ik u de Elektron erop 

na te lezen en wel op blz 565 en 567. I.v.m. met de D. v.d. A. 

zal de volgende Elektron eerder verschijnen met o.a. de laatste 



nieuwtjes aangaande activiteiten enz. 

 

 

Radio/elektronica markt afdeling Rotterdam zuid: 

 

Zaterdag 14 november vindt er een radio/elektronica markt plaats 

van 10.00 tot 16.00 uur in de accommodatie het 'Zuider Kwartier' 

van de afd. Rotterdam zuid. 

Het Zuider Kwartier is gelegen aan de Anthony Fokkerweg 38 

te Rotterdam. 

 

De markt is een ruil-, informatie- en verkoopmarkt op het gebied 

van radio, elektronica en communicatie. 

In hoofdzaak kunnen amateurs, maar ook hobbyisten en bedrijfsma- 

tigen hun goederen aanbieden. 

 

Indien u besluit om deel te nemen aan deze radio/elektronica 

markt dan dient u zich op te geven uiterlijk voor 9 november 

d.m.v. een inschrijfformulier welke in mijn bezit is. 

Mocht u niet besluiten tot deelname dan nodigt de afd.Rotterdam 

zuid u van harte uit voor een bezoek aan de markt. 

 

Deze info is binnengekomen via de afdelingssecretaris Frank, 

PA3GDW, tel:01828-15145. 

 

 

Zelfbouwprojekten: 

 

Voor de zelfbouwers bestaat de mogelijkheid om losse printen te 

bestellen voor Conrad bouwpakketten. De bestelling van de losse 

printen (epoxy, bedrukt, vertind en voorzien van soldeermasker) 

kan gebeuren bij o.m. Henk Seykens PA3CRK te Breda. 

  Alle printen van de bouwpaketten uit de Conrad catalogus zijn 

te leveren. Een aantal printen zijn uit voorraad leverbaar tegen 

amateurprijzen. De printen die uit voorraad leverbaar zijn, zijn 

o.a. voor een functiegenerator, een cmos pulsgenerator, een 

componenten tester, een circuit tester, een kristaltester en 

meetapparaten. 

  Verder zijn er nog printen voor automatische accu laders, een 

alarmcentrale, een morse oefenapparaat en een temperatuurge- 

stuurde ventilatorregelaar. Bij de printen wordt tevens een 

vertaalde bouwbeschrijving geleverd. 

  Degenen die interesse hebben kunnen Henk schrijven of bellen. 

Zijn adres: J.H.T. Seykens, Duurstedestraat 102, 4834 HM Breda. 

Telefonisch is hij bereikbaar onder nummer: 076-654438. 

 

Deze info is binnengekomen via de afd.secr. Frank, PA3GDW, tel: 

01828-15145 

 

 

DX-nieuws: 

 

4J1FS-Malyj Vysotskij 

Een internationaal team bestaande uit 3W3RR, OH6EI, OH2BVF, 

OH2LVG, UA3AB, UW9AR, NT2X en XE1VIC zullen vanaf het M-V eiland 

tussen 22 en 26 oktober actief zijn en tevens deelnemen in de CQ 

WW SSB contest. Controleer de gebruikelijke DX frequenties. QSL 

via OH2LVG. 



 

YU3-Slovenia 

Slovenia, waar nu de prefix YU3 wordt gebruikt, zal op 24 okto- 

ber 1992 starten met de prefix S5. 

 

3DA0-Swaziland 

Nigel, G3TXF en Roger, D3SXW, zullen van 10-18 oktober vanuit 

Swaziland actief zijn. De roepnamen zijn nu wel bekend. 

3DA/G3SXW, 3DA/G3TXF, 3DA/G3TXF en 3DA/G4FAM. 

 

9G-Ghana 

Kofi Jackson, 9G1AJ, directeur van het Ghana Frequency Regist- 

ration and Control Board (FRCB), vermeldt dat de huidige ban op 

de Amateur Radio tot 15 januari 1993 zal duren. Dan zal Ghana 

terugkeren naar een grongwettige burgerregering. 

Kofi verwacht dat de national amateur radio society zeker weer 

zal herleven. 

 

D2-Angola 

D2EL is nu QRT gegaan en verblijft tijdens zijn vakantie in 

Spanje. Hij zal na halverwege oktober terugkeren en hoopt enkele 

eilanden voor de kust te bezoeken voor IOTA liefhebbers. 

 

S7-Seychelles 

JA1DY zal als S79DY van 21-26 oktober actief zijn en zal ook 

aanwezig zijn in de SSB contest. 

 

4U1-United Nations 

De UN HQ-station zal de call 4U47UN tot het einde van oktober 

gebruiken ter viering van de 47e verjaardag van de UN en de 

opening van de 47e bijeenkomst van de Algemene vergadering. QSL 

via W8CZN. 

 

8P-Barbados 

NE8Z zal vanaf Barbados tussen 26 oktober tot 3 november actief 

zijn. Hij heeft de call 8P9EE, 8P9DR of 8P9MD en zal meestal 

actief zijn in CW op 10-40 meter. QSL via K8LJG. 

 

9N-Nepal 

Kiyoko, NH6RT, (bekend van haar Pacific tour in het afgelopen 

jaar) heeft een taak voor twee tot drie jaar in Nepal. Zij hoopt 

een licentie te verkrijgen. 

VK2DXI heeft de call 9N1DX vanuit Nepal en vraagt QSL via DL4D- 

BR. Mirek's volgende stop zal als 9V1XE zijn. 

 

FW-Wallis 

JR1LZK, JI1JNC en JA5VBH zullen actief zijn vanaf FW tussen 28 

oktober tot 3 november. Zij zullen op alle banden in SSB en CW 

en misschien in RTTY uitkomen. 

FW/G4DZG zal QRV zijn tussen 20-27 oktober. 

 

T30-West Kiribati 

Marcel, ON4QM, is zeker als T30MD actief. Controleer de SSB DX 

frequenties. QSL via home call. 

 

VK9W-Willis island 

De VK9WW operatie zal rond de 12e oktober voor een week actief 

zijn. QSL naar VK9WW, J.B. Smith, Box 90, Norfolk Island 



NSW 2899 Australia. 

 

3X-Guinea 

Daniel, 3X0HLU, is een nieuw station vanaf Conakry, Guinea. QSL 

naar Box 4927, Conakry, Guinea. 

 

5A-Libya 

Het station 5A0DX, die om QSL via W3UUC vroeg, was een piraat. 

 

9X-Rwanda 

Hartmut, 9X5HG, is vaak om en nabij de 21010 MHz in de morgen- 

uren te horen en in CW op 40 meter laat in de avond. 

QSL naar Hartmut Gumpert, 9X5HG, Box 420, Kigali, Rwanda. 

9X5AB is van hieruit een nieuw en actief station en vraagt QSL 

via DF3ZJ. 

 

FR/T-Tromelin 

Nog onbevestigde berichten zeggen dat een Duits team, onder 

leiding van DJ6SI, actief zullen zijn in de tweede of derde week 

van november 1992. Meer gegevens in een later stadium. 

 

S9-Sao Tome 

Charles Lewis, ex A22AA is thans actief als S92SS. 

 

ZD8-Ascension 

N6TJ zal opnieuw actief zijn als ZD8Z van 13 tot 28 oktober '92 

en neemt zeker deel in de WW SSB contest. 

 

C6A-Bahama's 

C6AHG (WB2LMA), C6AHM (N5TVL) en C6AFT (AA5NT) zullen vanuit 

Treasure Cay (NA-080) van 22-29 oktober actief zijn en zullen 

ook deelnemen in de WW SSB contest. QSL via de homecalls. 

 

CE0X-San Felix 

John, XQ0X, zal spoedig zijn activiteiten hervatten vanaf San 

Ambrosio eiland voor de komende 4 maanden. QSL via CE3ESS. 

 

HC8-Galagapos 

N6KT heeft de call HC8A begint medio oktober en zal als single 

operator aanwezig in de WW SSB contest. QSL via WV7Y. 

 

HK-Colombia 

Ter viering van de 500e herdenking van de ontdekking van Amerika 

zal de Colombia League of Radio Amateurs de speciale call 5K3V 

gebruiken. Deze call zal worden gebruikt op 11 oktober '92 van 

00.00 - 24.00 UTC oktober met SSB, CW en RTTY. 

Een speciaal Award is beschikbaar voor diegenen die drie contac- 

ten op drie banden of in drie verschillende modes met 5K3V 

hebben gemaakt. 

QSL via Liga Colombiana de Radioaficionados, Box 584, 

Santafe de Bogata. 

 

HK0-San Andres 

HK3JJH heeft de call 5J0J vanuit Providencia (NA-049). QSL via 

CBA of bureau. 

 

J3-Granada 

Een USA groep zal tussen 21-28 oktober actief zijn vanuit Grena- 



da, men zal ook deelnemen aan de contest. De deelnemende calls 

zijn: J37L (WA8LOW), J37E (NY8E), J37C (K8CV), en 

J3/WD8MQJ. QSL via de W8 calls. 

 

P4-Aruba 

W2GD zal opnieuw de call P40W gebruiken tijdens de SSB contest 

Hij zal op Aruba zijn van 22-26 oktober. QSL via N2MM. 

 

V2-Antigua 

JP1NWZ en JL1MUT zullen tijdens de WW SSB contest de call V29X 

gebruiken. QSL via JR0AMD. 

 

VP2E-Anguilla 

N6DLU en N6LL zullen als VP2EX in de WW SSB contest van 20-27 

oktober actief zijn. QSL via N6DLU. 

 

BY-China 

F6FYA en XYL FD1SQM zullen actief zijn in de clubstations BY1PH 

en BY1BJ tijdens de CQ WW SSB en WW CW contest. 

          Bron: DXPRESS nr 35, 20 okt.'92 en nr 36, 9 okt.'92 

 

 

Gevraagd: 

 

Jan v.d. Veer, een SWL station uit de afdeling Gouda heeft een 

korte golf ontvanger van het merk Trio/Kenwood type JR-310. Hij 

zoekt daar schematuur en documentatie van. Informatie daarover 

kunt u kwijt in de Goudse ronde (start met een RTTY bulletin 

iedere zondag om 11.45 lokale tijd en daarna de phone ronde op 

145,475 MHz) of in de mailbox PI8UTR. 

 

 

Te koop aangeboden: 

 

Joop, PD0KKV, uit Ammerstol biedt zijn all coverage ontvanger 

van het merk Kenwood type R1000 te koop aan. Joop is vaak op 

145,375 MHz, zijn huisfrequentie, aan te roepen of via de tele- 

foon: 01825- 2618. 

 

 

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 


