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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.: 263, 20 november 1994 

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

 

Afdelingsberichten: 

 

Afgelopen vrijdagavond was er weer een afdelingsbijeenkomst. Na 

een ruim Gouds half uurtje opende de voorzitter de avond offi- 

cieel en heette een welkom aan een ieder van de aanwezigen. 

 

-Deze avond was de gelegenheid om voorstellen voor de 56ste VR in 

1995 in te dienen. Daar er geen voorstellen werden ingediend was 

dit punt dus snel afgehandeld. 

 

-Bezoek KNMI Schiphol: 

Op 28 november zullen er tien afdelingsleden op excursie gaan. De 

volgende personen staan reeds genoteerd: 

Frank PA3GDW    Jaap  PA3GFH    Hugo   PA3CIU 

Ruub  PA3DBI    Henk  PA2HJM    Arie   PE1KGM 

Rein  PA0TOR    Piet  PE1NSW    Louis  PA0LPH 

Dolf  PA3CGF 

Als eerste drie reserves staan genoteerd: 

Jan   PD0FGC    Fons  PE1AAB    Gerrit  PA3CIW. 

 

De 10 personen worden verzocht tijdig in de Plataanstr. te Gouda 

aanwezig te zijn. Vertrek is dan om uiterlijk 19:00 uur. 

Er zal zoveel mogelijk met elkaar worden meegereden. Op deze 

manier kunnen de kosten met elkaar gedeeld worden. 

 

-Toon, PE1KIH, is reeds plm. een 7-tal weken ziek thuis. 

De aanwezigen werden verzocht, als blijk van medeleven, de van 

harte beterschap kaart van naam en evt. call/SWL nummer te onder- 

tekenen. 

 

-Vervolgens volgden een aantal mededelingen betreffende de afde- 

ling en haar activiteiten. 

Van de huidige vossejacht commissie PA0HPV, PA0NHC, PE1MXV van de 

afd. A-37 heeft afdelingsbestuur een brief ontvangen. 

Het onderwerp is: 2 meter repeater regio Rotterdam. 

De vraag aan de aanwezige leden was: Willen we daar wel of niet 

als afdeling aan deelnemen. Diegene van de afdeling die op die 

avond niet aanwezig waren worden verzocht binnen een paar dagen 

(na dit RTTY-bulletin nr. 263) daarop richting de afdelingssecre- 

taris Frank, PA3GDW of voorzitter Piet, PA0POS te reageren. De 

relais commissie in oprichting wil zo snel mogelijk een principe 

uitspraak hebben. 

Eenzelfde brief is ook gericht aan de volgende afdelingen: 

Rotterdam-zuid, R'dam-noord, Nieuwe Waterweg. 

 

Als laatste deelde de voorzitter mede dat hij, hoe zeer het hem 

ook aan zijn hart gaat, om gezondheidsredenen de komende jaarver- 

gadering zijn functie zal neerleggen en zich niet verkiesbaar 

stelt. 



 

 

Regio 17 Award punten behalen: 

 

In de Goudse ronde kunnen uiteraard ook inmelders die het Regio 

17 Award willen behalen dat kenbaar maken door bij het inmelden 

kort aan te geven dat het om punten gaat voor het Regio 17 Award. 

 

 

Activiteiten van Frits, PA0FHG: 

 

Ons afdelingslid gaat, wanneer hij vakantie neemt, naar het 

vaderland van zijn XYL (Polen) en werkt daar dan regelmatig op de 

amateurbanden onder de call SO8FHG. In het Engelstalige blad HRT 

(Ham Radio Today) nr.12 van 10 oktober 1994 staat in de rubriek 

VHF/UHF Message een bericht over een XYL haar verbindingen die 

als volgt luidde: 

Ela, G6HKM, had a good month on six. Her catches were EW1AA 

(KO33), OK2JI (JN89), SO8FHG (KO10) for a new one all on the 2nd 

of June. Overigens veroorzaakte Frits wel een pile-up toen hij in 

dat vak vertoefde. 

 

 

Icom IC-707 HF trx: 

 

In het Duitstalige blad Funk Amateur van 4/94 is een uitgebreide 

test te lezen op de blz'n 261 t/m 264. Deze test is uitgevoerd 

door Hans Dieter Bartz, DL7UKT en Axel Scholtz, DL7UPN. Het gaat 

hier om Icom all mode HF 'beginnersmodel' type IC-707. Het FM 

deel is een optie evenzo het CW-filter. Deze set werkt op 13,6 

volt. Ook deze set heeft zo'n beetje alles wat van een moderne 

uitvoering verwacht mag worden. Een all coverage ontvanger van 

500 kHz tot 30 MHz. Met een modificatie vanaf 30 kHz. 

  De ontvanger gevoeligheid is beter dan 0,16 micro volt bij 10 

dB S/N van 1,8 - 3 MHz in CW en SSB en beter dan 13 micro volt in 

AM bij 10 dB S/N in het bereik 500 kHz - 30 MHz. In FM beter dan 

0,5 micro volt bij 12 dB SINAD. De eerste MF is 65 MHz de tweede 

is 455 kHz. Zendt op alle aan de zendamateur toegewezen banden. 

Het vermogen is regelbaar van 5 tot maximum 100 Watt in CW, SSB 

en FM. In AM van 5 tot 25 Watt. Ter verduidelijking zijn er een 

zestal grafieken opgenomen. 

 

 

QRG's van weersatellieten: 

 

Voor degenen, die het nog niet weten en vorige PI4GAZ RTTY bulle- 

tins hebben gemist of die pas begonnen zijn met het PI4GAZ RTTY 

bulletin op te nemen en nieuwsgierig zijn naar enkele frequenties 

het volgende: 

Omlopende weersatellieten 

- NOAA  9     137.620 MHz 

- NOAA 10     137.500 MHz 

- NOAA 11     137.620 MHz 

- NOAA 12     137.500 MHz 

 

- Meteor 1/30 137.060 MHz 

- Meteor 30   137.130 MHz 

- Meteor 3/2  137.300 MHz 



- Meteor      137.400 MHz 

- Meteor      137.500 MHz 

- Meteor      137.850 MHz 

Overkomst tijden voor betere ontvangst tussen 9:00-12:00 uur 

lokale tijd. 

 

Stationaire satellieten 

 

Meteosat         1686.833 MHz downlink onbewerkte foto's naar 

                              grondstations downlink 

Meteosat         1695.770 MHz digitale meteodata 

Meteosat kan.A1  1691.000 MHz wefax plaatjes 

Meteosat kan.A2  1694.500 MHz hoge resolutie plaatjes kan door de 

radio-amateur niet ontvangen worden i.v.m. complexiteit van het 

systeem. Tussen de plaatjes hoort u een soort gereutel wat 

binaire high speed transmissie is met een snelheid van 166,66 

kilobits/sec. t.b.v. berichten. 

 

Kortsluiting in weersatelliet 

 

Een te ver uitstekende schroef heeft de isolatie van een radiator 

beschadigd zodat de zonnepanelen van de weersatelliet NOAA-13 die 

vorig jaar augustus werd gelanceerd geen stroom meer konden 

leveren. Dit is de uitkomst van het onderzoek dat de regering van 

de Verenigde Staten heeft laten doen naar de reden van het falen 

van de satelliet na 12 dagen functioneren. Men hoopt op 4 decem- 

ber 1994 de opvolger van de NOAA-13, eveneens een satelliet van 

de National Oceanic and Atmospheric Administration, te kunnen 

lanceren. 

     Bron: Informatieblad Stichting 'De Koepel', 25-10-94, nr.211 

 

 

De schematheek in Eindhoven is WEER uit z'n jasje gegroeid: 

 

In de woning van beheerder PD0MHS bleef wat al te weinig leef- 

ruimte voor Toine zelf, z'n XYL en de kids, om maar te zwijgen 

over de twee kleine hondjes (voor een grote hond was helemaal 

geen plaats). Had de XYL dan toch gelijk? 'Een postzegelverzame- 

ling is handiger.' 

  Onverwacht snel is nu een grotere woning ter beschikking 

gekomen. Dit houdt in dat de rest van dit jaar alle energie en 

vrije tijd moet worden besteed aan verhuizen, behangen, inrich- 

ten, enzovoort. De schematheek activiteit gaat dus 2 maanden lang 

op nul. Stuur alstublieft geen aanvragen in 1994. 

De aanvragen die binnen zijn, zullen eerst moeten meeverhuizen. 

  Met ingang van 1995 hoop ik weer zoveel mogelijk mensen van 

dienst te kunnen zijn via postbus 4228, 5604 EE Eindhoven. 

  De nieuwe schematheek inhoudsopgave is in de meeste BBS's 

beschikbaar, eventueel met behulp van het REQFIL commando uit 

PI8ZAA en uiteraard ook in area HAMRADIO van FILELIFT BBS, 

040-123677. 

  Tenslotte wil ik langs deze weg iedereen bedanken die middels 

het opsturen van doc's, heeft meegeholpen de verhuizing noodza- 

kelijk te maken.                      73, Toine PD0MHS, 

                              Bron: Via packet van Arthur, PA2AJS 

 

 

VHF nieuws: 



 

VE3ONT zal volgens de huidige planning QRV zijn op 26 en 27 

november op 2 meter. De schotel is waarschijnlijk ook beschikbaar 

op donderdag 24 en vrijdag 25 november. Er zijn plannen om op 

deze dagen QRV te zijn op 6 m, 23 cm en 3 cm. 

                        Bron: VHF bulletin, nr 37, 28 oktober '94 

 

 

Te koop een compleet HF-station: 

 

In zeer goede staat verkerende HF trx Kenwood TS-820 (zonder 

WARC-banden), inclusief CW-filter, met digitale en analoge 

frequentie uitlezing. Een dubbel voordeel dus, valt de digitale 

QRG uitlezing uit dan kunt u gewoon doorgaan met uw QSO's. Een 

Kenwood luidsprekerkast type PS-520. Kenwood MC-50 tafelmicro- 

foon, Lowpass filter tot 30 MHz. Power/reflectometer in 4 stappen 

meetbereik, maximaal meetbereik 1000 Watt. 5 Standen coax scha- 

kelaar. Dummy-load 60 Ohm. Junker seinsleutel, eigenbouw elektro- 

nische keyer. Eigenbouw antenne tuner voor coax aansluiting en 

draad-antenne. Liefst alles in  e e n  koop. Vraagprijs: 1000.- 

gulden. Een mooi aanbod voor de beginnende HF amateur. 

Aangeboden door Piet, PA0PDG, telefoon: 01820-22191 

 

 

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 PI8WNO. 

 

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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