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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.: 221, 24 oktober 1993 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen 15 oktober hield de afdeling weer een bijeenkomst. 

Deze avond verzorgde Martin Innemee, werkzaam bij de HDTP, een 

voordracht aangaande specificaties van amateur apparatuur. 

Behandeld werden de ontvanger eigenschappen in het algemeen, 

zoals groot signaalgedrag, co channel rejection, nevenkanaal 

selectiviteit en nog meer van deze materie. Als zend/ontvanger 

stond de oude getrouwe all mode TR-9130 mobiel trx van Piet 

PA0POS op de proefbank. Door middel van een aantal metingen met 

twee Rohde en Schwarz CMT meetapparaten en een HP Spectrum 

Analyzer werd e.e.a. verduidelijkt en daar waar nodig nader 

ingegaan op de diverse vragen van de aanwezige leden. Al met al 

weer eens wat anders voor de afdelingsleden waar een ieder van 

de aanwezigen zijn kennis werd verrijkt of opgefrist. Door de 

komende Jota waren een aantal van de afdelingsleden niet aanwe- 

zig. Ondanks dat was de opkomst redelijk goed te noemen. 

 

De volgende bijeenkomst is op 5 november die dan als software 

avond staat genoteerd. Deze avond zal er de mogelijkheid zijn om 

eens te achterhalen wie, wat heeft m.b.t. amateur software. 

  Er zullen een paar computers aanwezig zijn om e.e.a. in te 

zien enz. Indien u interesse heeft wordt u verzocht zelf uw 

floppy's mee te nemen. Zorg ervoor dat ze geformatteerd zijn. 

Uiteraard zou het mooi zijn als u zelf uw eigen computer mee- 

neemt. Het gaat hier om IBM compatible computers. Heeft u een 

andere laat dit dan het afdelingsbestuur tijdig weten en neem zo 

mogelijk ook uw eigen computer mee, ook al is die wat ouder. Er 

zijn genoeg radioamateurs die bijvoorbeeld met een C 64 werken. 

Ook het 'GAZ logboek programma', ontwikkeld door Peter PA3FJC, 

zal dan aan de man worden gebracht. 

 

Aanvang van de bijeenkomsten is om 20.00 uur aan de Raam 60-62 

te Gouda. 

 

 

PA3FJC's GAZ Logboek programma: 

 

Degenen die geinteresseerd zijn in het logboek programma van 

Peter PA3FJC en met diverse contesten meedoen worden verzocht de 

contestregels naar Peter te sturen. Op die manier kan hij e.e.a. 

vergelijken en zonodig aanvullen. 

 

 

Jota 1993 gezien door de ogen van PA3FJC: 

 

Voor de 6de keer Jota bij de scouting Hendrik van Halewijn te 

Capelle aan den IJssel. Het eerste jaar van deelname kwam de 

overbuurman die mij met een mooie smoes om assistentie verzocht 



voor het bemannen van het Jota station. In die tijd onder mijn 

call PE1HVQ hetgeen resulteerde in weinig slaap, veel lol en 

alles bij elkaar een gigantisch leuk week-end met veel lange 

QSO's. De volgende Jota's groeiden door meer hulp en belangstel- 

ling voor het Jota gebeuren, hetgeen in een waar amateur feest 

resulteerde met o.a. demonstraties van Packet Radio en RTTY. 

  Dit jaar werd er gewerkt met 1 trx voor HF en 1 trx voor 2 

meter. De antennes waren een FD 4 voor HF, een 2 m yagi op een 

antenne mast van plm 15 meter. Er zijn een aantal leuke verbin- 

dingen gemaakt, voornamelijk op 80 en 2 meter. Niet alles ver- 

liep vlekkeloos, zoals antenne kabels die om de rotor vast 

zaten. Dat was dus even mast klimmen geblazen. 

  Tijdens de opening door PA6JAM werd medegedeeld dat een scou- 

tinggroep uit Limburg niet kon meedoen wegens een bevalling van 

de first operator. Over planning gesproken... 

  Enfin ondergetekende zat ook in de lappenmand met twee gebro- 

ken vingers en een uit de kom geraakte vinger die gelukkig weer 

op zijn plaats was terug gezet met het nodige gips om mijn arm 

voelde ik mij toch ook gehandicapt. Maar och... dat is van 

tijdelijke aard. Gelukkig had ik voldoende medewerking van 

diverse radiozendamateurs. 

  Veel belangstelling kreeg een HF radiozendamateur die vroeger 

radio officier was geweest en nog steeds de kunst van het cw'n 

niet was verleerd en er vrolijk op los klopte en geen enkele 

krimp gaf in verband met de QRM van de in grote getale aanwezige 

scouts. Al met al weer een plezierig weekend, misschien voor het 

volgende jaar iets voor u om aan mee te doen? 

                                              Bron: Peter PA3FJC 

 

 

De Dag van de Amateur: 

 

Op 23 oktober is de Dag van de Amateur weer in de Meerpaal in 

Dronten gehouden. Het geheel was goed opgezet waar weer veel 

bezoekers met genoegen op terug kunnen kijken. Er waren weer 

meer bezoekers geteld dan verleden jaar namelijk zo'n 2500 

mensen. Dat waren er 400 meer dan in 1992. 

  Via een bij de HDTP stand te verkrijgen informatie bulletin 

HDTP/OZ/RZAM de datum 23 oktober 1993 konden de belangstellenden 

kennis nemen van de verlenging van 10 jaar van de 50 MHz machti- 

ging. De nieuwe gegevens zijn: 

a. De Nederlandse zendamateurs kunnen toestemming krijgen 

   om op 'non interference basis' te experimenteren met 

   zendinrichtingen in het frequentiebandje 50,000-50,450 MHz. 

b. De toestemmingen zullen in principe geldig zijn tot 31 

   december 2003. De HDTP behoudt zich het recht voor de 

   toestemming voortijdig te beeindigen danwel aan te 

   passen indien Europese harmonisatie van de 50 MHz dit 

   vereist. 

c. Cross verbindingen zijn toegestaan. 

d. Technische parameters: 

   - er zijn geen beperkingen ten aanzien van de klassen van 

     uitzendingen 

   - toegestane zendvermogen maximaal 30 Watt 

   - geen beperkingen met betrekking tot antennes en op- 

     stellingsplaatsen. 

e. De toestemming kan op individuele basis aan radiozenda- 

   mateurs (geen verenigings- of onderwijsmachtiginghou- 



   ders) van de categorie A, B, of C worden verleend. Aan 

   de toestemming kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Het gaat hier om een bijzonder toestemming hetgeen inhoud dat u 

wel een aanvraag moet indienen alvorens u van de 50 MHz band 

gebruik mag maken. U kunt zich dan richten tot de 

HDTP, Directie Operationele Zaken 

Bureau Radiozendamateurs 

Postbus 450 

9700 AL Groningen 

Voor meer informatie kunt u bellen: 050-222214. 

 

Aan de stand van het VERON Service Bureau konden belangstellen- 

den de nieuwe Vademecum, 10de druk 1994 kopen (voor f7,50), 

boordevol informatie voor de Nederlandse Radio Amateur. 

                                               Bron: Piet PA0POS 

 

 

Radio Onderdelen markt Assen 1993: 

 

Op zaterdag 6 november organiseert de Radio Contest Groep Assen 

voor de tiende keer een Radio Onderdelen Markt in de DVM-remise 

aan de Wenkebachstraat (industrieterrein) te Assen. 

de Wenkebachstraat is in de buurt van de Europaweg-Noord. Vanaf 

daar is de markt met borden aangegeven. 

  De markt is afgestemd op luister- en zendamateurs en allen die 

in de hobby geinteresseerd zijn. Zij vinden hier o.a. gebruikte 

en nieuwe onderdelen, apparatuur, documentatie, antennes enz. 

Ook computerliefhebbers kunnen aan hun trekken komen. Er zijn 

handelaren in computerapparatuur, software en supplies aanwezig. 

  De markt is geopend voor het publiek van 09.30 - 16.00 uur. 

Ook voor het nuttigen van een hapje en een drankje is er volop 

ruimte. Op 145,275 MHz bevindt zich een inpraatstation. 

                                                   Frank, PA3GDW 

 

 

NiCad-snellader ICS1700: 

 

In Elektuur van 6/93 staat op blz 80 t/m 87 een interessant 

artikel m.b.t. het laden van Nikkel-cadmium accu's. 

Er is nogal wat onbekendheid aangaande het laden van bovenge- 

noemde Nicad cellen. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op 

informatie die door fabrikanten en importeurs is verstrekt. 

Middels een inleidend verhaal gaat men in op de laadmethoden, 

het laden zonder nadelen, wanneer is een accu vol? enz. 

Aan het einde van dit artikel vindt u een schema rond het IC 

ICS1700 voor een lader voor 600 milli Ah accu's. 

 

 

Gevraagd door: 

- Jaap PE1DOR, X11 software wat onder Unix draait. Diegene die 

Jaap daaraan kunnen helpen worden verzocht hem een briefje te 

schrijven naar zijn adres. Dit luidt: Jaap van Delft, Bugel 154, 

2907 GA Capelle aan den IJssel. U kunt ook telefonisch contact 

met hem opnemen, telefoon: 010-4513355. 

 

 

DX-nieuws: 



 

ET-Ethiopia 

SM3HLL zal vanuit Ethiopia tot januari 1994 actief zijn met de 

roepnaam ET3BH. QSL via SM3EVR. 

 

FH-Mayotte 

F5CNU gaat vanaf 10 oktober '93 voor 10 maanden naar Mayotte. 

Hij verwacht de roepnaam FH/F5CNU op alle banden in CW en SSB te 

kunnen gebruiken. QSL naar F5NZD. 

 

VR2-Hong Kong 

Martti Laine OH2BH werkt nu in het verre oosten en woont momen- 

teel in Hong Kong en zal daar voor de komende twee jaar blijven. 

Hij heeft de call VR2BH toegewezen gekregen. 

 

VP5-Turks and Caicos 

Joe Pater WB8GEX zal met de roepnaam WBB8GEX/VP5 vanuit Proven- 

ciales (NA-002) van 21-28 november actief zijn, alleen in SSB op 

de banden 10-160 meter. QSL via home call. 

 

FT8W-Crozet Island 

FT4WD is elke zondag actief van 12:00 UTC op 18135 kHz 

                                    Bron: DXPRESS nr.36, 8-10-93 

 

 

VHF nieuws: 

 

50 MHz Region 1 contest 

Elk jaar vindt de 'OZ 50 MHz Group open Region 1 50 MHz contest' 

plaats in het eerste volle week-end van november (gelijk met de 

Marconi CW contest). Dit jaar van zaterdag 6 november 14:00 UTC 

tot zondag 7 november 14:00 UTC. Logs voor 20 november sturen 

naar: 

OZ 50MHz Group Contest manager 

Kim S. Sorensen OZ9ABX, Poppelhaven 159, DK 5240 Odense N. 

Denmark. 

De contestregels kunt u vinden in VHF bulletin nr.38, 8-10-93. 

 

 

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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