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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.: 229, 19 december 1993 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen vrijdagavond, 17 december, hield de afdeling de laat- 

ste bijeenkomst van 1993. De vz Piet, PA0POS, heette een ieder 

hartelijk welkom en deelde mee dat: 

- de koffie voor deze avond voor zijn rekening kwam. Dit ter 

gelegenheid van zijn 25 jarige huwelijksdag op 19 december. 

- Frits, PA0SAB, in het ziekenhuis was opgenomen, zie verder in 

het RTTY-bulletin. 

- zendcursus start op 10 januari om 20.00 uur onder leiding van 

Andre, PA0PSA. Dit bericht heeft ook (voorzover ons bekend in 

een drietal dagbladen gestaan). 

- Hans PE1MVJ in ons midden is met zelfbouw 23 en 13 cm trans- 

verters, ruisarme voorversterkers voor in de antennemast en nog 

meer fraai (SMD) spul. 

- excursie naar de tv toren gaat door. 

- de te starten videofilm. 

Deze avond is er een videofilm over 'de NAM aan tafel' vertoond. 

De videofilm duurde plm. 20 minuten,  

 

Hierna was er gelegenheid om de zelfbouw LCD uitlezing van Koen, 

PE1LNO, voor de Bosch KF 161 mobilofoon te bekijken. Koen PE1LNO 

liet aan een groot aantal belangstellenden zijn eigen gemaakte 

LCD uitlezing zien die bestemd is voor de Bosch mobilofoon KF 

161. Deze mobilofoon werkt op de 2 meter amateurband. Enkele 

functies van dit project zijn: instelbare stappengrootte 12,5 

kHz/25 kHz, automatische repeatershift, 9 vrij te programmeren 

memory kanalen en een 1750 Hz generator. Op het LCD is constant 

de frequentie uit te lezen. 

  De prijs van dit project is ongeveer Fl 150,- a Fl 175,- als u 

alle onderdelen moet kopen. De print (dubbelzijdig doorgemetal- 

liseerd) en de microcontroller kunnen aangeleverd worden, de 

kosten hiervoor zijn: print Fl 25,-  de microcontroller Fl 25,-  

(deze kosten gaan dan van de totaal prijs af), e.e.a. is exclu- 

sief verzendkosten. 

De prijs van de print geldt als er tenminste 20 stuks opgegeven 

worden. 

  Voor het bestellen van de printen gaarne voor 16 januari 

opgeven zodat daarna de printen gemaakt kunnen worden. 

Voor het bestellen kan het volgende telefoonnummer van Koen 

PE1LNO gebruikt worden: 01821-3076. Bij geen gehoor uw boodschap 

inspreken op het antwoordapparaat. 

 

Ook voor de bouwsels van Hans, PE1MVJ, bleek ruime belangstel- 

ling. Dat voor een aantal onder ons het omgaan met SMD onder- 

delen moeilijk zal zijn ligt voor de hand. Hans liet zijn extra 

hulpmiddel zien. Het gaat hier om een paar loep lensjes die op 

een been van een (lees)bril kan worden gezet. Een gouden tip was 

wel dat men niet klakkeloos een brillenhandel moet binnen stap- 



pen en zoiets gelijk gaat kopen. Elders bij bijvoorbeeld een 

horlogemaker kan zo'n 'hulpstuk' aanmerkelijk goedkoper zijn. 

Hans noemde een paar bedragen Fl 128,-  en Fl 40,- excl. BTW en 

dat liegt er niet om. Het is maar dat u het weet. Hans, bedankt 

voor je komst en Frans PE1LQS en zijn XYL NL-10388 voor de lift 

die zij hem gegeven hebben om mee naar de afd. Gouda te kunnen 

komen. 

  Verder was er ruimschoots de gelegenheid voor onderling QSO. 

Hier werd dan ook druk gebruik van gemaakt. De opkomst voor deze 

avond was zeer goed te noemen. 

 

 

Nieuws van  e e n  van de afdelingsleden: 

 

Ons afdelingslid Frits Smallenbroek, PA0SAB, is afgelopen maan- 

dag geopereerd. De langdurige en zware operatie en het herstel 

daarna verloopt erg goed. Frits mocht binnen een dag van het 

Intensive Care naar de ziekenzaal. De datum 18-12-93 heb ik zijn 

XYL gebeld en kreeg te horen dat alles verder zeer voorspoedig 

verloopt. 

  De verwachting is dan ook dat Frits de Kerstdagen thuis zal 

vieren. Ik wil voorstellen om, als blijk van belangstelling, een 

kaart naar Frits toe te sturen. Zijn ziekenhuis adres is: 

Lange Land Ziekenhuis. 

t.a.v. F. Smallenbroek, kamer 208 

Toneellaan 1 

2725 NA Zoetermeer 

of naar zijn huisadres: Weteringdreef 125, 2724 GW Zoetermeer. 

(Piet,PA0POS) 

 

Dienstmededeling van de crew van PI4GAZ: 

Er zal geen uitzending op 2de Kerstdag plaatsvinden. Een ieder 

heeft zo z'n eigen kerstdrukte, wij ook. Daarom slaan wij een 

keertje over. 

De eerst volgende uitzending is op zondag 2 januari 1994. Dus 

volgend jaar... hi. 

 

Convocatie: 

De afdelingsleden kunnen de convocatie in de brievenbus ver- 

wachten na de Kerstdagen en voor de Nieuwjaarsreceptie op 7 

januari. 

 

 

Special Event Station PA6XMT: 

 

(Reeds eerder in RTTY bulletin nr.227 aangekondigd, echter nu 

met een kleine aanvulling) 

Van 22 december tot en met 5 januari brengt de afdeling Nieu- 

wegein, vanaf de hoogste kerstboom ter wereld, een speciaal 

station in de lucht onder de call PA6XMT. Zij zullen QRV zijn op 

alle HF banden, inclusief WARC banden, maar niet op 160 m en 6 

meter. Daarnaast zijn ze ook met CW, SSB en FM QRV op 2 m. De 

tijden dat men actief is zijn in hoofdzaak binnen de kantooruren 

en wel van 8.00 uur tot en met 18.00 uur. 

De uitzendingen zullen plaats vinden vanaf de bekende radio en 

TV zendmast te IJsselstein. Deze zal, evenals vorig jaar, weer 

uitgerust worden met vele (Philips) lampen op de tuikabels, wat 

voor een spectaculair gezicht zorgt. 



                                                    Bron: PA0TMC 

 

 

Te koop Elektron- en Elektuur jaargangen 

 

De afdelingssecretaris Frank, PA3GDW, heeft een aantal jaargan- 

gen Elektron van 1979 t/m 1987 voor een amateurprijsje in de 

aanbieding. Ook van Elektuur de jaargangen 1968 t/m 1972. Indien 

u uw collectie wilt aanvullen dient u wel een jaargang tegelijk 

af te nemen. Men kan dus de bladen niet per stuk aanschaffen. 

Indien u interesse heeft kunt u Frank telefonisch bereiken onder 

nummer 01828- 15145, of hem op korte termijn een briefje schrij- 

ven. 

 

DX nieuws 

 

TA-Turkey 

Iris en Loyd Colvin zijn op dit moment in Turkije en van hieruit 

QRV. Zij verwachten daar drie maanden te blijven. 

 

9X-Rwanda 

F6FNL en F6EXV zijn nu in Rwanda en zullen daar tot eind februa- 

ri blijven. Hun roepnamen zijn respectievelijk 9X5CW en 9X5DX. 

QSL route is op dit moment nog onbekend. 

 

ST-Sudan 

ST0K is gehoord en is een clubstation met als locatie in Kart- 

houm. 

 

VP9-Bermuda 

Larry, VP9MZ, zal voor tenminste nog een jaar actief zijn en zal 

spoedig van QTH veranderen. Hij prefereert de modes CW en RTTY. 

 

8Q-Maldive Islands 

Carlo, I4ALU, gaat voor activiteiten terug en is als 8Q7BX 

actief van 26 december tot 6 januari vanaf Booluluthi eiland. 

Carlo gebruikt een Kenwood TS50 en een verticale antenne. Hij is 

actief in CW op 10 tot 80 meter. QSL via I4ALU. 

                               Bron: DXPRESS nr.44, 10 dec. 1993 

 

 

VHF nieuws 

 

Bakens 

Z21SIX (KH52NK) is een nieuw baken op 50.052 MHz. Vermogen is 3 

Watt. 

 

Meteor Scatter 

Het maximum van de Quadrantiden is voorspeld op 3 januari 12.00 

UTC. 

                          Bron: VHF bulletin nr.44, 10 dec. 1993 
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                 de V.E.R.O.N. afdeling GOUDA 

 

 

1.  Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 

2.  Deens: Glaedelig jul og godt nytar 

3.  Duits: Frohe Weihnachten und ein glueckliches neues Jahr 

4.  Fins: Hyvaa joulva ja onnellista uutavuotta 

5.  Hongaars: Kellemes Karacsonyi Unnepeket es Boldog Ujevet 

6.  Italiaans: Buon Natale e Buon Anno 

7.  Joegoslavisch: Sretan BoZic i Sretna Nova Godina 

8.  Noors: God jul og godt nyttar 

9.  Pools: Wesolych Swiat oraz Szczesliwego Nowego Roku 

10. Portugees: Feliz natal um feliz ano novo 

11. Spaans: Feliz Navidad y prospero ano nuevo 

12. Tjechisch: Vesele Vanoce a st'astny Novy Rok 

13. Turks: Noel Bayraminizi ve Yeni Yilinizi kutlariz 

14. Zweeds: God jul och gott nyttar 

15. Frans: Joyeux noel et bonne annee 

16. Russisch (fonetisch): Visjolava razdestva is snovyim godam 

17. Japans (fonetisch): Christmas omedetogozaimasu, Tanos 

    hii-Christmas-o, Shinnen oomedetogozaimasu, Yoi otoshio 

18. Indonesisch: Selemat Hari Natal dan Tahun Baru 

 

 

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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