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                  QST de PI4GAZ, PI4GAZ, PI4GAZ 

       Afdelingsstation van de VERON in Gouda, R17, JO22IA 

        Uitgezonden door PA0POS vanuit Haastrecht, JO21JX 

         Om 11.45 uur op 145,475 MHz met RTTY (50 baud) 

              Om +/- 13.00 uur op 3,575 MHz met FEC 

               Aflevering no.: 201, 28 maart 1993 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

De volgende bijeenkomst is op 2 april: 'Videofilm Avond'. 

Op deze avond zal een vakgerichte film vertoond worden over 

horizontaal boren. Het gaat hier over het leggen van b.v. lei- 

dingen t.b.v. energietransport door dijken, onder waterlopen 

door etc. Dit alles is nodig om ons, de gebruikers, te voorzien 

van water, gas en elektriciteit. Op deze film worden aspecten 

vertoont, waar u niet mee te maken heeft en waarvan u het be- 

staan mogelijk niet afweet. 

Tevens zullen er de VR voorstellen de revue passeren om de 

meningen van de leden daarin te polsen. 

Bijeenkomsten worden gehouden aan de Raam 60-62 te Gouda, aan- 

vang steeds om 20.00 uur. 

 

De velddagen op 5 en 6 juni 1993: 

 

Onze afdeling zal op de komende velddagen weer QRV zijn vanaf 

het /A QTH van Teun, PA3BTH te Gouderak. 

Het ligt in de bedoeling het kampement in bijna dezelfde vorm in 

te richten als vorig jaar. D.w.z. een bungalowtent voor HF, een 

bungalowtent voor VHF en een grote (bungalow) tent voor de 

gezelligheid, waar tevens gegeten en gedronken kan worden etc. 

  Vorig jaar konden we op Frans, PE1LQS en Polly een beroep doen 

voor het ter beschikking stellen van tenten en tafels. Dit jaar 

echter zijn zij wel aanwezig op de velddag maar kunnen wij niet 

beschikken over alle tenten en tafels van hen. De vraag die ik u 

wil stellen is of afdelingsleden die in het bezit zijn van een 

(liefst bungalow)-tent en deze, tijdens het velddag weekend ter 

beschikking willen stellen aan de VERON afdeling Gouda, contact 

willen opnemen met mij, de afdelingssecretaris. Dit geldt ook 

voor mensen die (camping)tafels ter beschikking kunnen en willen 

stellen. 

  Ik wil ook diegenen die geinteresseerd zijn in deelname aan de 

velddag vragen of zij zich willen opgeven, zodat wij een indica- 

tie krijgen wie er operator wil zijn op de velddag, zodat wij 

een schema kunnen opstellen en ook wat meer aandacht aan het 

wedstrijdelement van de velddag kan worden geschonken. 

Voor stoelen dient een ieder voor zich te zorgen. 

 

Barbecue tijdens de velddagen: 

 

Eind maart 1993 hebben 21 personen zich opgegeven om deel te 

nemen aan de barbecue op 5 juni, tijdens de velddag. Mensen die 

zich nog op willen geven verzoek ik zo spoedig mogelijk, contact 

op te nemen met de afdelingssecretaris. De kosten bedragen ca. 

15 gulden per persoon (incl. 2 consumpties). Ik ben bereikbaar 

onder nummer 01828-15145. 

                                                   Frank, PA3GDW 



 

 

Mededeling m.b.t. KF 161 mobilofoons: 

 

In het PI4GAZ RTTY bulletin nr 198 maakten we bekend dat er 

ingetekend kon worden, voor een amateurprijsje, op een aantal 

Bosch KF 161 mobilofoons (overigens  e e n  per zendamateur) om 

te zetten naar de twee meter amateurband. Vlugge vogels hebben 

ervoor gezorgd dat het beschikbare quotum in zeer snel tempo is 

gehaald, aldus Henk PA0HPV die dit mededeelde in de PI4GAZ 

uitzending van twee weken geleden. Meer liefhebbers vissen dus 

nu achter het net... helaas, misschien komt er in de toekomst 

nog eens 'iets' los. Zodra wij iets weten wordt dat in dit RTTY 

bulletin bekend gemaakt. 

 

Tijdens de afdelingsbijeenkomsten kunt u in de rode map kopieen 

aantreffen o.a. voor de ombouw van bovengenoemde KF 161 mobilo- 

foons naar 2 meter amateurband. Betreffende ombouw gegevens kunt 

u ook vinden in de CQ-PA nr 3 febr. '93 blz 64 t/m 68. 

 

 

Korte golf ontvanger Lowe HF-150: 

 

In RadCom van dec.'92 is op blz 41, 42 en 43 een test beschreven 

van de hand van Peter Hart G3SJX. Dit is een continu afstembare 

korte golf ontvanger van 30 kHz tot 30 MHz. Er zijn twee antenne 

aansluitingen uitgevoerd en wel voor 600 Ohm en een met een 50 

Ohm Amphenol plug type SO 239. De ontvanger werkt op 12 Volt DC. 

De ontvanger is uitgerust met een synchroon detector en omscha- 

kelbare zijbanden. 

Een simpel te bedienen ontvanger waar geen cursus voor nodig is. 

 

 

TS-950SDX Kenwood HF trx: 

 

In het Duitstalige blad Beam van dec. 1992 staat op bladzijden 

11 t/m 13 een korte beschrijving van deze HF transceiver. In 

hetzelfde blad nummer 3 en 4 is deze trx uitvoerig besproken. De 

korte beschrijving gaat nu voornamelijk over de nieuwigheden van 

deze trx. Er is nu seriematig een DSP module 'ingebouwd'. De 

eindtrap is nu een 150 Watt Mosfet PA en zo zijn er nog een 

aantal bijzonderheden die u in het blad kunt lezen. 

 

 

Een aardingssysteem voor uw antennemast: 

 

Als u nog een antennemast wilt (laten) plaatsen en u hebt nog 

geen idee hoe u een aardsysteem kunt maken dan kunt u eens in 

het blad 'CQ Amateur Radio' van dec.'92 de bladzijden 46, 48 en 

50 eens lezen. Dit is een goed en interessant artikel geschreven 

door Doug, VE3OLN. 

 

 

Alinco DR-599E dual band trx: 

 

Het blad Beam van 12/92 staat op de blz. 16.17 en 18 een prak- 

tijkbericht van deze 2 meter en 70 cm FM transceiver. 

 



 

Alinco DJ-580T portofoon: 

 

In het december nummer '92 van CQ Amateur Radio staat op blad- 

zijden 56 t/m 58 bovengenoemde dual-band portofoon (2 meter en 

70 cm) beschreven door Dave, K4TWJ. 

 

 

Standard C-558S dualband portofoon: 

 

Deze portofoon voor 2 m en 70 cm staat in het artikel praktijk- 

test vermeld in het blad Beam van 11/92, op de bladzijden 9, 10 

en 11. 

 

 

Computer Beurs Assen: 

 

Op zaterdag 10 april 1993 wordt voor de vierde keer de grote 

Computer Beurs Assen gehouden in het ijsstadion Drenthe te Assen 

Op de beurs zullen een groot aantal computerbedrijven, hande- 

laren, surplus-shops, hard-en software bureaus, gebruikersgroe- 

pen, Bulletin Board Systemen, Mailboxen, Packet Radio en aanver- 

wante zaken. 

De beurs vindt plaats in de Triantha-hal, die verbonden is aan 

het IJsstadion Drenthe. Van 10.00 tot 16.00 uur is de hal voor 

het publiek geopend. 

De organisatie is in handen van de Radio Contest Groep Assen. 

Een actieve groep enthousiaste radio-zendgemachtigden die reeds 

negen jaren de Radio Onderdelen Markt Assen hebben georganiseerd 

in het eerste week-end van november. 

 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met: 

-St. R.C.G.A. Postbus 410, 9400 AK Assen, 

-Jan Huizinga, PA3AIH, tel.: 05920-40210 (vrijwel de gehele 

dag). 

-BBS: 05920-70999 (24 uur per dag). 

 

 

DX-pedities 

Op 26, 27 en 28 maart staat een DX-peditie gepland naar Tagomago 

(JM09TA). Gewerkt wordt op HF en VHF met de call ED6IB. Of er op 

6 meter wordt gewerkt is nog niet duidelijk. 

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

 

 

DX-nieuws: 

 

4U1ITU Geneve 

Joshi JP1NWZ zal gedurende de JADX contest van 9-12 april als 

4U1ITU actief zijn op alle banden. Hij zal ook voor en na de 

contest op de WARC banden aanwezig zijn. 

 

EA-Spanje 

EH1WWE zal aanwezig zijn in de Spaanse multi/single in de CQ WW 

WPX contest. QSL naar U.R.E. P.O. Box 220, 28080 Madrid, Spanje. 

 

F-Frankrijk 

Franse prefixen hebben een herziening ondergaan. Franse overzee 



'departments', FY, FG en FM hebben de prefix TO toegewezen 

gekregen en Franse overzee 'territories', met TX. 

 

A7-Qatar 

- A71CW continueert zijn CW activiteiten bijna dagelijks op alle 

banden, meestal op de WARC banden. 

- A71BV heeft zijn activiteiten vergroot en men kan hem in RTTY 

gedeelte vinden. 

- A71BY is gehoord op 21238 KhZ om 09.35 UTC. 

                                    Bron: DXPRESS nr.11, 26-3-93 

 

 

Gevraagd: 

 

- Frans, PE1LQS, zoekt een kristal met de frequentie 11,250 MHz 

zo mogelijk in een HC 25U behuizing. Zijn adres is: Roos 1, 2925 

XG Krimpen aan den IJssel. 

- Wim, PE1KQS, zoekt documentatie van een Kenwood dualband (2 m 

en 70 cm) portofoon type TH-77E. Eventuele kopieen zijn ook 

welkom. Met name de beschrijving/uitleg van de functietoetsen 

is hij geinteresseerd. Gaarne gegevens sturen naar Wim de Haas, 

PE1KQS, Postbus 1020, 3300 BA Dordrecht. 

- Joop, PD0OUZ, heeft een Halicrafters ontvanger type CQ.S38 in 

ontvangst mogen nemen voor het Radio museum in oprichting te 

Spijkenisse. Hij mist echter documentatie en schematuur en 

verzoekt daarom via dit bulletin om de gevraagde gegevens. Joop 

is ook telefonisch bereikbaar onder nummer 01880-19721 

- Louis, PA0LPH, wil graag de connector aansluitingen weten van 

een Seikosha printer type GP 55 S. Tel.: 01820-12310. 

- Frank, PA3GDW, en Piet, PA0POS, zijn op zoek naar (liefst een 

rol) militair telefoondraad. Het gaat hier om dun tweelingsnoer 

bestaande uit koperdraad versterkt met een aantal staaldraden. 

Frank PA3GDW tel.: 01828-15145 of Piet PA0POS tel.: 01821-1245. 

 

 

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. 
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