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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.: 204, 18 april 1993 

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

 

Afdelingsberichten: 

 

Afgelopen vrijdagavond, 16 april, was er weer een bijeenkomst. 

Ons oud lid Paul, PA0RXR, hadden we bereid gevonden om voor zijn 

oude afdeling een lezing te geven over 'Packet Radio in het 

algemeen'. Ter elfder ure is hij door zijn werkgever voor een 

werkopdracht naar het zuiden des lands gestuurd. Het gevolg was 

dat hij deze avond niet onze gastspreker kon zijn. 

  We hebben daardoor een drie kwartier later een ter plaatse in 

elkaar gezette voordracht gehad en wel van de afdelingsvoorzit- 

ter Piet PA0POS en afdelingslid Peter PA3EEP. Na een ieder van 

harte welkom te hebben geheten stak Piet van wal. Tijdens zijn 1 

uur durende voordracht zijn er een aantal storingsgevallen uit 

de praktijk besproken. In het kort is er gesproken over LFD in 

audioversterkers en LFD in telefoon toestellen. Hoe met deze 

laagfrequent detectie problemen om kan worden gegaan en hoe te 

handelen met diverse zelfgemaakte ontstoringsfilters. Doorspekt 

met wat humor uit de praktijk kon een ieder weer eens de lach- 

spieren uit proberen. 

  Na de pauze nam Peter het tweede deel van deze avond voor zijn 

rekening. Peter had tijdens de eerste voordracht e.e.a. op 

papier gezet aangaande Packet Radio. Heel globaal is er een 

begin gemaakt hoe een netwerk in elkaar steekt en wat er zoal 

met Packet Radio te doen is. Door e.e.a. op een flap-over te 

tekenen kon een ieder een idee krijgen hoe een netwerk globaal 

genomen in elkaar steekt. Op deze manier is er vast een beginne- 

tje gemaakt voor de volgende lezing op 14 mei. Er zullen dan een 

aantal lokale, met in de vergaderruimte zelf opgestelde appara- 

tuur, verbindingen worden gemaakt. E.e.a. om te demonstreren hoe 

zoiets in de praktijk werkt. 

  Er blijkt voor het onderwerp Packet Radio heel veel belang- 

stelling te bestaan. Dit mogen we afleiden uit de grote opkomst. 

Daarom zullen we proberen om Paul PA0RXR ook op 14 mei te vragen 

om, als er geen broodheermatige omstandigheden zijn, alsnog zijn 

voordracht te houden. Mogelijk dat er ingekort moet worden om 

daarna voldoende tijd over te hebben om de praktijk oefeningen 

te zien enz. In ieder geval zullen we, zoals ook op deze avond 

is gebeurd, ons best doen om het een ieder weer niet alleen naar 

zijn/haar zin te hebben, maar er ook een leerzame avond van te 

maken. 

  Alle bijeenkomsten worden gehouden aan de Raam 60-62 te Gouda. 

Aanvang steeds om 20.00 uur. Heeft u kennissen die belangstel- 

ling in de radiohobby hebben. Nodig hen eens uit om een keer mee 

te komen. Tot ziens. 

 

Noteert nog u even de volgende lezing op 14 mei. Er zal dan een 

voordracht worden gegeven over een zelfbouw packetradio modem 

met een demonstratie over de werking ervan. Meer info kunt u in 

de convo lezen. 



 

 

De velddagen op 5 en 6 juni 1993: 

 

Onze afdeling zal op de komende velddagen weer QRV zijn onder de 

call PI4GAZ/A vanaf het /A QTH van Teun, PA3BTH te Gouderak. U 

kunt de locatie vinden langs de IJsseldijk van Gouderak naar 

Ouderkerk, net buiten de bebouwde kom van Gouderak, ter hoogte 

van een garagebedrijf. 

  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. 

 De vraag die ik u dan ook wil stellen is of afdelingsleden die 

in het bezit zijn van een (liefst bungalow)-tent, en deze ter 

beschikking willen stellen aan de V.E.R.O.N. op het weekend van 

de velddag, contact willen opnemen met mij, de afdelingssecreta- 

ris. Voor stoelen dient een ieder voor zich te zorgen. 

 Tijdens de velddagen zullen er op de zondag experimenten gedaan 

worden met (HF)-antennes. Heeft u antennes om mee te experimen- 

teren of een idee hiervoor kunt u contact opnemen met Fred, 

PA3EWY. 

  Ik wil diegene 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 en dat wij 

een schema kunnen opstellen, zodat ook wat meer aandacht aan het 

wedstrijdelement van de velddag kan worden geschonken. 

Tot nu toe hebben zich aangemeld als operator voor de velddag 

Henny, PA0HBW       Jan,   PD0FGC      Frans, PE1LQS 

Polly, NL-10388     Peter, PA3FJC      Andre, PA0PSA 

Hugo,  PA3CIU       Fred,  PA3EWY      Jaap,  PA3GFH 

Frits, PE1NYY       Piet,  PE1NSW      Piet,  PA0POS 

Frank, PA3GDW 

 

Niet alleen A- of B- gelicenseerden zijn welkom, maar ook de C 

en D machtiginghouders en luisteramateurs. Het is niet alleen 

een HF-velddag, maar ook een VHF (en hoger) velddag. 

 

Barbecue tijdens de velddagen: 

 

Op zaterdag 5 juni zal de afdeling Gouda (tijdens de velddag) 

een barbecue organiseren. Tot op heden hebben 35 personen zich 

aangemeld. Mensen die zich nog op willen geven of waarvan het 

aantal personen niet klopt, verzoek ik zo spoedig mogelijk, 

contact op te nemen met de afdelingssecretaris. De kosten bedra- 

gen plm. 15,- gulden (inclusief een tweetal consumpties). 

Ik ben bereikbaar onder nummer 01828-15145. 

 

Aanmeldingen: 

 

Wim, PA3FGV          2            Peter, PA3FJC   2 + 2 

Jeroen, NL-11603     2            Tom, PA3EZB     1 (2) 

Gerrit, PA3CIW       2            Frits, PA0FHG   2 

Arie, PE1KGM         2            Hugo, PA3CIU    1 (2) 

Frans, PE1LQS        2            Hans, PA2CJS    1 

Gerrit-Jan, PA3FOG   2            Piet, PE1NSW    1 (2) 

Piet, PA0POS         4            Jan, PD0FGC     2 

Fred, PA3EWY         1            Toon, PE1KIH    2 



Jaap, PA3GFH         2            Frank, PA3GDW   1 

Henny, PA0HBW        2 + 1 

 

Totaal 37 personen. 

                                                   Frank, PA3GDW 

 

 

PA6 H, D, T, P en OZ: 

 

Bij deze nog wat gegevens met betrekking tot de special event 

stations die afgelopen 10 april in de lucht zijn geweest. 

Om mogelijke verwarring(en) te voorkomen, even het volgende: 

-QSL informatie: alle QSL's gericht aan de HDTP sturen naar 

Regio 38. 

-Verbinding met  e e n  van de PA6 stations levert al een certi- 

ficaat op waarop wordt aangetekend welke stations en op welke 

banden zij werden gewerkt (er wordt dus alleen een certificaat 

en geen QSL kaarten uitgegeven). 

  Ondergetekende heeft ook deelgenomen met de call PA6D. Er was 

niet een gewone maar een gigantische belangstelling van de zijde 

van de zendamateurs. E.e.a. resulteerde in een daverende pile-up 

waardoor het zeker op HF (80 meter) extra moeilijk werd om 

zoveel mogelijk roepnamen correct te kunnen ontvangen. We hebben 

in ieder geval ons best gedaan en een flink aantal OM's kunnen 

werken waarvan wij ons bewust zijn dat niet een ieder een QSO 

met een van de stations heeft kunnen maken gezien de drukte aan 

de QRG's. 

  In een later stadium hoop ik te kunnen mededelen hoeveel 

stations er gewerkt zijn op 10 april tussen 15.00 en 20.00 

lokale tijd. 

  Het was prettig om van de zijde van de zendamateurs te horen 

dat zij het bijzonder op prijs stelden dat, bij de viering van 

het eerste lustrum, de HDTP op deze manier van zich liet horen. 

                                               Bron: Piet PA0POS 

 

 

Buizen te koop aangeboden: 

 

De afdeling is door een lid van onze afdeling in het bezit 

gekomen van een aantal buizen. Er zijn geen gegevens beschikbaar 

over de aansluitingen of de werking van de buizen. De opbrengst 

van de verkoping komt geheel ten goede van de afdeling. 

 

De volgende types buizen zijn verkrijgbaar: 

 

TT100, 7094, TT 22, 6SG7, 6V6, E180CC, UF80/19BX6, UCC85/26AO8 

6064=EF 91, EF 91, UL 84, 6AB7, E180F, 6X4, ECC81, OB2 of 0B2 

L4G2. 

 

Indien men geinteresseerd is in  e e n  van de buizen kunt u 

contact opnemen met de secretaris Frank, PA3GDW, telefoon 01828- 

15145. 

 

 

DX-nieuws: 

 

C9-Mozambique 

I4LCK zal eind april vanaf verschillende eilanden van Mozambique 



actief zijn: Ibo eiland (AF-061) 15-24 april, Angoche eiland 27- 

30 april, Inaca eiland 3-6 mei. Roepnaam momenteel nog onbekend. 

QSL via homecall. 

 

EL-Liberia 

Yannick, F6FYD, startte zijn nieuwe opdracht in Liberia en heeft 

de roepnaam EL2YD ontvangen. Hij zal hier tot het eind van dit 

jaar verblijven. QSL via F6AJA. 

 

8P-Barbados 

G3TTC zal vanaf 24 april tot 6 mei de call 8P9DL gebruiken. QSL 

via homecall. 

 

V2-Antigua 

Na zijn activiteiten vanaf Barbados, is G3TTC QRV vanaf Antigua 

van 7 tot 13 mei. 

 

8Q-Maldives 

DL1ZBE zal actief zijn vanaf Ziyaraifushi eiland van 11 april 

tot 2 mei en zal alleen werken op 10, 15 en 20 meter. 

 

OD-Libanon 

OD5/HB9AMO is opnieuw vanuit Libanon voor de komende drie maan- 

den actief. QSL via homecall. 

 

XW-Laos 

JA2EZD en JA6LDD gebruiken van 27 april tot 3 mei de call XW2B 

vanuit Laos. 

                              Bron: DXPRESS, nr 13, 9 april 1993 

 

 

SHF nieuws: 

 

Nieuw 10 GHz baken in Schotland: 

GM4ISM heeft een eigen baken in de lucht gezet op 10368,0555 MHz 

in Blackhill (IO85BU) op een hoogte van 20 meter boven de grond, 

300 meter boven zeeniveau. Het vermogen is 1 Watt EIRP uit een 

slotted waveguide antenne. Het baken is bijna 24 uur in de 

lucht. Alleen als er geen gelicenseerde amateur aanwezig is 

wordt het baken uitgezet. Het baken is gebouwd met hulp van 

G3WDG en GM4LFA. Rapporten naar GM4ISM home BBS GB7SAN, tel.: 

0698 886504. Wie naar Schotland op vakantie gaat wordt uitgeno- 

digd 3 cm apparatuur voor portable bedrijf mee te nemen. 

                          Bron: VHF-Bulletin, nr.13, 9 april '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. 
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