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                 QST de PI50GAZ, PI50GAZ, PI50GAZ 

        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.: 269, 15 januari 1995 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen 13 januari was het de eerste bijeenkomst in het nieuwe 

jaar. Gelijk aan voorgaande jaren hield de afdeling voor haar 

leden met (X)YL's en QRP('s) de traditionele nieuwjaarsreceptie. 

Gezien de opkomst mag gezegd worden dat er enorm veel belang- 

stelling daarvoor was. Onder het genot van koffie en limonade met 

de overbekende Goudse stroopwafelen en diverse versnaperingen is 

er, door de ongeveer 50 aanwezigen, druk onderling gebabbeld. We 

mochten ons ook verheugen dat er deze keer weer iets meer dames 

erbij waren. Ook hebben we weer enkele gasten van buiten de 

afdeling Gouda mogen verwelkomen die op hun beurt hebben kunnen 

mee maken hoe het bij ons eraan toe gaat. 

 

 

Convocatie: 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie ben ik erop attent gemaakt dat in 

de, reeds in uw bezit zijnde, convo een fout is geslopen en wel 

de datum 7 april: Faxen door Reinier, PA3DJM. In de tekst, die 

daarop volgt, staat de datum 10 maart vermeld. Dat moet natuur- 

lijk 7 april zijn. (Piet, PA0POS) 

 

 

Zendcursus: 

 

Afgelopen dinsdagavond 10 januari is onder leiding van de cur- 

susleider Andre, PA0PSA, de zendcursus van start gegaan. Er waren 

ruim 20 personen aanwezig die met de cursus zijn gestart. De 

afdelingsvoorzitter Piet, PA0POS, hield een openingswoord en 

sprak o.a. de wens uit dat een ieder het beoogde resultaat mag 

behalen. Zoiets is o.a. mogelijk als men niet alleen veel inte- 

resse toont maar ook voldoende doorzettingsvermogen kan opbren- 

gen. Iedere cursist kan daarin zijn mede radiohobbygenoot helpen 

door elkaar daarin te ondersteunen. 

 

 

Aircom plus bestelling: 

 

In totaal zijn nu 350 mtr. coax en 38 N-connectoren besteld. De 

prijzen zijn niet gewijzigd. Degenen die besteld en nog niet 

betaald hebben, worden verzocht om a.s. week e.e.a. te voldoen. 

In de navolgende week kan het materiaal dan geleverd worden. 

Het betreft de volgende personen: PA0FHG, PA0POS, PA3DRJ, PA3DTF 

en PE1MVN. 

                                               Bron: Dolf, PA3CGF 

 

 

27 januari: Verkoping. Alle bijeenkomsten worden gehouden aan de 



Raam 60-62 te Gouda. Aanvang 20:00 uur 

 

 

Belangrijk bericht voor alle GAZLOG gebruikers/eigenaars: 

 

GAZLOG in 1995. 

50 jaar bevrijding en 50 jaar VERON in 1995, het jaar van de 

bijzondere prefixen in PA-land. PA50, PI50, PI45 en de normale 

prefixen kunnen verwacht worden. Net als alle logboeken voor de 

pc, zal GAZLOG de bijzondere prefixen niet herkennen als stations 

eerder zijn gewerkt onder de normale call. Ook voor de award 

verzamelaars ontstaan er problemen, bijv: voor het VERON 

Golden Jubilee Award telt ieder station eenmaal, ongeacht de 

prefix. 

 

GAZLOG versie 5.01 is aangepast voor het jubileumjaar 1995. 

 

Bij iedere invoer zal ook worden gekeken naar de originele call, 

zodat niet alle gegevens als: naam, qth, regio etc, opnieuw 

moeten worden ingevoerd. Men kan kiezen tussen normale en specia- 

le 1995 prefixen. De ingevoerde call van het tegenstation zal 

niet worden aangepast, maar wel voor de zoek en bladerfuncties in 

het logboek. Ook is het mogelijk achteraf alle prefixen om te 

zetten van speciaal naar normaal (en weer terug). Dit voor de 

award aanvragers en de zoek cq blader functies in het logboek. 

Ook bij deelname aan de contesten onder de eigen speciale prefix, 

zal het contest log (ook op papier) rekening houden met de 

prefix. 

 

Info voor bezitters van een oudere versie van GAZLOG: 

- Award database aanwezig, info van meer dan 150 awards opgeno- 

men, waar men zelf info aan kan toevoegen. 

- QSL-managers, database met +/- 20.000 managers (m.i.v. eind 

januari 1995 30.000), het logboek zal bij een nieuwe invoer 

automatisch de manager geven. 

- Uitgebreide zoek functies (ook o.a. op DIG) t.b.v. award 

aanvraag. 

- Telling/aanvraag DIG-Jubileum en Gouda Award 

 

Gebruikers van GAZLOG kunnen een update krijgen: 

- Diskette meenemen naar de bijeenkomst van de VERON afdeling 

Gouda. 

- Door toezending van een diskette en voldoende retour porto, 

aan: P.C. Bochanen, PA3FJC, Postbus 370, 2920 AJ Krimpen a/d 

IJssel. 

 

Ook gelezen in de krant: problemen met computer programma's in 

jaar 2000? GAZLOG getest tot 2050 (voorlopig genoeg). 

 

                              Bron: Peter, PA3FJC Home BBS PI8GWO 

 

 

Belangrijke Meteo stations: 

(vervolg van PI4GAZ RTTY-bulletin nr 268) 

 

QRG  Station                    QRG  Station 

in kHz                          in kHz                           

10299.0 Bangkok (Thailand       14455.0 Jeddah (Saudi-Arabie) 



10320.0 Peking (China)          14467.3 Hamburg (Duitsland) 

10380.0 Moermansk (Rusland)     14747.0 Molodezhnaya (Zuidpool) 

10384.2 Nairobi (Kenya)         14823.0 Hanoi (Vietnam) 

10423.0 Ankara (Turkije)        14880.0 Tokyo (Japan) 

10470.0 Chengdu (China)         16183.0 Nairobi (Kenya) 

10551.3 Bracknell (Engeland)    16335.0 Saint-Denis (Reunion) 

10650.0 Wuhan (China)           17163.0 Moskou (Rusland) 

10686.0 Teheran (Iran)          17363.0 Nairobi (Kenya) 

10830.0 Moskou (Rusland)        17441.5 Nairobi (Kenya) 

11012.5 Cairo (Egypte)          17523.0 Bangkok (Thailand) 

11039.0 Hamburg (Duitsland)     17553.0 Teheran (Iran) 

11063.0 Sofia (Bulgarije)       17590.0 Jeddah (Saudi-Arabie) 

11125.0 Jeddah (Saudi-Arabie)   17632.5 Cairo (Egypte) 

11450.0 Moskou (Rusland)        18230.0 Bracknell (Engeland) 

11453.0 Rome (Italie)           18242.0 Pretoria (Zuid-Afrika) 

11570.0 Urumqi (China)          18254.0 Cairo (Egypte) 

11638.0 Hamburg (Duitsland)     19400.0 New Dehli (India) 

12075.0 New Dehli (India)       19529.0 Tokyo (Japan) 

12096.5 Hanoi (Vietnam)         19747.5 Dakar (Senegal) 

13526.0 Grengel (Duitsland)     22865.0 Nairobi (Kenya) 

13530.0 Moskou (Rusland)        23370.0 Jeddah (Saudi-Arabie) 

13542.0 Pretoria (Zuid-Afrika)  23972.0 Tokyo (Japan) 

14340.0 Peking (China) 

14356.0 Bracknell (Engeland) 

 

                                  Bron: RAM nr.156 juli/aug. 1994 

Uitzendtijden en meer gegevens van andere stations vindt u in het 

Klingenfuss-boek: Guide to Utility stations. 

 

 

Propagatie, deel 2: 

(vervolg van PI50GAZ RTTY-bulletin afl. 268) 

 

Wanneer er een interactie plaatsvindt van de zonnewind en onze 

aardse atmosfeer hoeven we gelukkig niets te vrezen. Onze damp- 

kring fungeert als een beschermend schild. 

De magnetische interactie tussen de zonnewind en het geomagne- 

tisch veld ziet er uit als ware het een soort schelp om de aarde. 

Dit noemen we de magnetosfeer. Het heeft meer de vorm van een 

komeet. De kop van de komeet met daarin de aarde, is gericht in 

de zonnewind. 

Onder normale condities heeft de zonnewind een snelheid van 400 

km per seconde. Onze aardse magnetosfeer houdt een normale vorm 

en positie in de ruimte. Wanneer er echter op de zon storingen 

zijn worden de snelheden van de zonnewind gigantisch veel groter. 

De zonnewinddeeltjes bombarderen de magnetosfeer en veranderen 

het van vorm. Het is net een windvaan die meewaait in de storm. 

Hevige storingen als deze worden aangeduid als 'sudden impulse'. 

 

Geophysical Alert Broadcasts 

De Geophysical Alert Broadcasts bestaat uit drie onderdelen. Een 

beschrijving van het zonnemilieu, de meest recente informatie, 

dan een overzicht van de afgelopen 24 uur vervolgd door een 

verwachting voor de komende 24 uur. 

Hier volgt een verwoording van de tekst zoals die tijdens de 

uitzendingen wordt uitgesproken. 

(wordt vervolgd) 

                                               Bron: Rudy, PA3GQW 



 

 

VHF nieuws: 

 

Nieuw 144 MHz tropo record 

Op 5 november 1994 maakte WB4MJE (Florida Keys, Florida) een 

tropoverbinding met VE1KG (Halifax, Nova Scotia). De afstand 

bedraagt 2714 km. Hiermee is een nieuw 2 meter tropo record op 

het Amerikaanse continent gevestigd. Het oude record stond op 

naam van K5WXZ en K1RJH en bedroeg 2352 km. Verbindingen tussen 

Californie en Hawaii zijn geen verbindingen op het Amerikaanse 

continent. 

 

DAGOE DX-peditie Ghana 

In de tweede helft van januari 1995 zijn de leden van de DAGOE DX 

Club PA3ERA en PA3FUE vanuit Ghana (Dormaan ziekenhuis en waar- 

schijnlijk ook van de pas opgerichte Ghanese Radio Club te Accra) 

actief op HF en op 2 m en 70 cm via de satellieten Oscar 10 en 

13. Apparatuur is ter beschikking gesteld door een Belgische 

organisatie. 

                               Bron: VHF bulletin, nr 1, 6-1-1995 

 

 

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 PI50GAZ QSL kaart. 

 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 
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