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                  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.: 195, 7 februari 1993 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen vrijdagavond, 5 februari, hield de VERON afdeling 

Gouda haar jaarvergadering. 

De voorzitter Piet PA0POS opende de vergadering en heette, 

namens het bestuur, alle aanwezigen van harte welkom en wenste 

een ieder een goede vergadering toe. 

Bestuurslid Arie PD0OEG is met kennisgeving afwezig. Hij viert 

vandaag zijn geboorte dag. 

De voorzitter vervolgt met: 

-Te beginnen met een prettige mededeling: de consumptie te weten 

1 x koffie en 1 x frisdrank is op rekening van de kas. 

-We kunnen terugkijken op een gezond verlopen jaar niet alleen 

aangaande de belangstelling tijdens de verenigingsavonden maar 

ook in financieel opzicht zijn we niet achteruit geboerd. 

-Ongeveer halverwege 1992 heeft Arie PD0OEG tijdens een be- 

stuursvergadering te kennen gegeven om persoonlijke redenen te 

willen stoppen met het secretariaatschap en verder deel wilt 

uitmaken als lid van het afd. bestuur. Frank PA3GDW is toen 

bereid gevonden zijn taak over te nemen. 

-De afdeling is 1992 ingegaan met 159 leden en dat zijn er nu 

170. Ook hierin is gelukkig weer een stijgende lijn waar te 

nemen. 

-Naast de prettige en aangename bezigheden zijn er ook de nare 

kanten in het leven. Twee leden van de afd. Gouda zijn overle- 

den. 

Staande werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis 

aan: Henk Niesten, PA3BAX in de leeftijd van 69 jaar en 

George Dirk Verdoold NL-10981 in de leeftijd van 31 jaar. 

Vervolgens werden zonder problemen of belangrijke wijzigingen / 

mededelingen de volgende agenda afgewerkt: 

Notulen en jaarverslag door de secretaris Frank PA3GDW en het 

financiele jaarverslag de balans en de begroting door de 

penningmeester Arie PE1KGM. Hierna werd door Fred PA3EWY namens 

de kascontrole commissie (PA0LPN en PA3EWY) verslag gedaan. 

In de toekomstige kascontrole commissie zullen Luit PA0LPN en 

Frits PE1NYY zitting hebben. Na de bestuursverkiezing ziet het 

voltallige bestuur er als volgt uit: vz. Piet PA0POS, secr. 

Frank PA3GDW, penn.meester Arie PE1KGM, bestuursleden Piet 

PA3FGM en Jaap PA3GFH. De verkiezing voor de afgevaardigden naar 

de 54ste VR te Arnhem op zaterdag 24 april leverde geen proble- 

men op. Vervolgens werd er pauze gehouden. Hierna 

kwam de cursusleider Frans PE1LQS aan het woord die e.e.a. 

vertelde aangaande de voortgang van de cursus en hij de stellige 

indruk heeft dat de cursisten die nu over zijn gebleven 

( 1 afgevallen vanwege persoonlijke omstandigheden) zeer gemoti- 

veerd zijn om zeker de eindstreep te gaan halen. Frans wordt 

bedankt voor zijn inzet, evenzo zijn xyl Polly NL 10388 die voor 

de nodige koffie en drank zorgt. 



Vervolgens werd een voorstel aangenomen omtrent een financiele 

bijdrage m.b.t. een aantal abonnementen van amateurbladen aan 

een van de leden waar de afdeling ook veel genoegen aan beleeft. 

Verder passeerde diverse onderwerpen de revue: 

-80 meter peildoos, gezien de belangstelling, voorlopig in de 

ijskast gezet, 

-velddag in prolongatie voor 1993, zo mogelijk weer op hetzelfde 

QTH als vorig jaar, 

-barbecue avond, er wordt voorgesteld door een aantal leden dat 

te laten samenvallen met de velddagactiviteiten, 

-voor een te vormen contestgroep blijkt (nog) geen belangstel- 

ling, 

-Gouda Award. Er zijn plannen om een Award te gaan opstarten. Er 

was die avond een aantal voorbeelden om de leden zo eens het 

e.e.a. te laten zien. Er wordt positief op gereageerd. 

 

QST de PI4GAZ: 

Door de vz en first operator van de clubcall werden een aantal 

cijfers ten gehore gebracht m.b.t. het totaal aantal inmelders 

en hoeveel er zoal in 1992 zich hebben ingemeld. De gegeven 

aantallen sterken de operators Piet PA0POS en Peter PE1NNH dat 

hier op tenminste dezelfde basis mee zal worden doorgegaan. 

Frans merkte nog op dat hij er weet van heeft dat meer mensen 

meekijken en luisteren en er een aantal cursisten van hem ook in 

de ronde aanwezig zijn, dit gezien de hem bekende reacties. 

Er wordt nog, door de operators, aan een idee gedacht om met 

FEC, ook Amtor broadcast mode genaamd, (100 baud) op 80 meter 

het PI4GAZ RTTY bulletin uit te zenden. Ook de leveranciers van 

kopij werden door de vz bedankt. 

Voor de aanwezigen nog de mededeling dat het RTTY bulletin ook 

uit de RTTY mailbox PI8WBA op 144,575 MHz is op te halen en dat 

het PI4GAZ bulletin ook de packet ronde (in het Nederlandstalige 

gebied) ingaat, de laatste twee activiteiten worden door de 2de 

operator verzorgd. 

Diverse leden spraken hun waardering aan het bestuur uit dat de 

afdeling goed draait en daar waren de aanwezigen het mee eens 

gezien het enthousiaste applaus. Verder sprak men de waardering 

uit over de layouts van de convocaties die voornamelijk door 

Peter PE1NNH werden gedaan. 

Via de rondvraag, waar diverse aanwezigen e.e.a. wilden medede- 

len c.q. vragen, belanden we bij het laatste punt op de agenda 

namelijk de sluiting van de jaarvergadering. De vz bedankte een 

ieder van de aanwezigen voor hun getoonde belangstelling en 

memoreerde dat  o o k  dit soort vergaderingen tot het vereni- 

gingsleven behoren en was verder tevreden over de goede opkomst 

hetgeen duidelijk de betrokkenheid van de leden met het vereni- 

gingsleven aangeeft. Hij wenste een ieder een goede thuiskomst. 

 

De volgende bijeenkomst is op vrijdagavond 19 februari, zie voor 

meer info uw convo of kijk even in Electron de rubriek 'Komt u 

ook?'. 

 

Na het officiele gedeelte kon men nota nemen van een aantal 

radiobuizen. In het hierna volgende kunt u lezen om welke type 

radiobuizen het gaat. 

 

Buis:             Aantal: 

 



TT100             4 x 

TT 22             8 x 

7094              2 x 

6SG7              7 x 

6V6               3 x 

E180CC           10 x 

UF80/19BX6       10 x 

UCC85/26AO8       8 x 

6064 = EF 91      4 x 

EF 91            56 x 

UL 84             2 x 

6AB7              2 x 

E180F             1 x 

6X4              80 x 

ECC81           125 x 

OB2 of 0B2        2 x 

L4G2              1 x 

 

Er zijn (nog) geen gegevens beschikbaar over de aansluitingen of 

de werking van de buizen. De opbrengst van de verkoping komt 

geheel ten goede van de afdelingskas. 

 

Indien men geinteresseerd is in  e e n (of meer) van de buizen 

kunt u contact opnemen met de secretaris Frank, PA3GDW, telefoon 

01828-15145 (doe een serieus bod). 

 

 

Yaesu FRG-100 all coverage HF ontvanger: 

 

Het Japanse merk Yaesu heeft een all coverage korte golf ontvan- 

ger op de markt gebracht. Het frequentie bereik van 50 kHz - 30 

MHz. De modes zijn CW, USB, LSB, AM en als optie ook een FM unit 

verkrijgbaar. De frequentie stabiliteit is zeer goed te noemen, 

minder dan 10 ppm van min 10 tot ongeveer plus 50 graden Celci- 

us. De stabiliteit kan nog beter, namelijk 2 ppm, door het 

plaatsen van een TCXO-4, die als option verkrijgbaar is. 

De afstemming gaat bij CW in 10 hertz stappen, bij SSB en AM in 

100 Hz en in 1 kHz stappen bij FM. 

De overall gevoeligheid is erg goed evenzo de standaard filte- 

ring. Als option is er nog een extra smal CW filter verkrijg- 

baar. 

De eerste middenfrequentie is 47,21 MHz en de tweede 455 kHz. 

De ontvanger is gemakkelijk te bedienen. Men behoeft geen cursus 

te lopen om deze te bedienen, hi. Ideaal om erbij te hebben. 

Verdere specificaties zijn, d.m.v. een folder, verkrijgbaar bij 

diverse amateurzaken. In het bekende dikke boek waar wereldwijde 

radio en tv frequenties in staan, staat deze ontvanger als beste 

getest (in zijn prijsklasse ?). 

 

 

Yaesu FT-5100: 

 

Sinds kort wordt deze dualband (2 m en 70 cm) FM trx van het 

merk Yaesu in de handel gebracht. Deze trx heeft veel mogelijk- 

heden o.a. een (instelbare) zendtijd begrenzing en kan o.a 9k6 

baud rate aan. Edoch uw operator heeft een van de eerste waar 

dit niet direct meeging. Na een modificatie door de importeur 

werkt deze wel met een 9k6 modem van het ontwerp van G3RUH. Dit 



in tegenstelling met een packet bericht wat de ronde doet. De 

volgende afleveringen zullen wel geschikt zijn heeft de alleen- 

vertegenwoordiger van Yaesu amateur apparatuur mij verzekerd. 

                                                  Piet PA0POS 

 

 

DX-nieuws: 

 

PACC en PA6A 

-In het week-end van 13 februari (start om 12.00 uur UTC) tot 14 

februari (einde op 12.00 uur UTC) zal weer de jaarlijkse  PACC 

contest (georganiseerd door de VERON) worden gehouden. Voor 

verdere info verwijs ik u naar het blad Electron nr. 1 blz 37. 

van 1993. 

-Gedurende deze contest zal de speciale call PA6A in de lucht 

zijn. Deze wordt bemand door de leden van het clubstation 

PI4HSG. 

 

JD1-Ogasawara 

JQ1NGT/JD1 zal QRV zijn van 11-14 februari. QSL via JQ1NGT. 

 

KC6-Belau 

Leden van de Oklahoma DX Association (OKDXA), WV5S, W0RRY en 

N5OK zullen van 10-18 februari actief zijn vanuit Belau, hun 

calls zijn KC6SS, KC6RR en KC6OK. Zij werken in CW, SSB en RTTY 

op alle banden. 

 

S9-Sao Tome and Principe 

S92YL is de XYL van S92SS en is regelmatig op 15 meter SSB. 

S92ST is K4OSL, die met bij de Voice of America (VOA) in Sao 

Tome. QSL S92ST via K4BAI. 

 

Carribean trip 

5U7M (JH4NMT) zal gedurende de maand februari in de Carribean 

verblijven en zal actief zijn vanaf FG, FM en FY. 

                              Bron: DXPRESS, nr 2, 15 jan.'93 

 

 

VHF-nieuws: 

 

DX-pedities 

Voor de Perseiden 1993 staat een DX-peditie naar KO2O of KO1O op 

de agenda. Welk vak het wordt hangt af van welk vak 'most wan- 

ted' is. De keuze kunt u beinvloeden door het voorkeur vak door 

te geven aan Anton DC6DY via packet radio home BBS 

DB0SGL.NRW.DEU.EU of cluster DB0RDX. 

 

LA9VDA wil van 10 t/m 17 of van 17 t/m 24 februari QRV zijn 

vanaf Svalbard (JW) op de HF banden en, mits iemand hem een 6 

meter transverter of transceiver leent, op 6 meter. Twee jaar 

geleden hoorde LA9VDA op Svalbard vele TV zenders in een Aurora 

opening via Aurora-E, echter op 6 meter waren er geen amateurs 

QRV. Wie meer wil weten kan LA9DVA bellen of schrijven: tel +47- 

9266166, Trond Johannessen, Helgedalen 13, N-1500 Moss, Norway. 

                           Bron: VHF bulletin, nr. 4, 30-1-93 

 

 

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 

voor PE1NNH achterlaten in de mailbox PI8UTR. 

 

QSL-kaarten van luisteramateurs worden zeer op prijs gesteld en 

uiteraard beantwoord met een PI4GAZ QSL kaart. 

 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 

 

nnnn 


