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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.: 271, 29 januari 1995 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen vrijdagavond, 27 januari, hield de afdeling weer een 

bijeenkomst. Op deze avond stond een verkoping gepland en dat was 

ook merkbaar aan het aantal bezoekers niet alleen uit de afdeling 

maar ook van buiten, zoals uit de afd. Den Haag en Rotterdam. Na 

een welkomstwoord van de voorzitter Piet, PA0POS, werd de verko- 

ping gestart. De voorzitter heeft de aangevoerde 'waar' voor het 

overgrote deel aan de man weten te brengen. 

  Tijdens het aanprijzen van de 'waar' werd het voor hem steeds 

moeilijker om boven de ontstane lol uit te komen, dit gezien de 

griep en de flinke verkoudheid die de stembanden door het aan- 

prijzen van de 'waar' zwaar onder druk zette. 

  De aangeboden waar haalde (helaas) niet altijd het beoogde of 

gewenste bedrag. Na de verkoping werd door Frans, PE1LQS en de 

afdelingspenningmeester Arie, PE1KGM, de financiele kant afge- 

wikkeld. Er kon, in vergelijking met het voorgaande jaar, van een 

behoorlijke (ook financiele) omzet worden gesproken waar ook de 

afdelingskas haar deel aan had. Vanaf deze plaats hartelijk dank 

voor de afdrachten die door diverse leden/aanwezigen meer bedroeg 

dan de afgesproken tien procent van de opbrengst. 

 

 

10 februari - Jaarvergadering 

Een jaarlijks terugkerend gebeuren waar, als het lief en leed van 

uw afdeling u ter harte gaat, uw aanwezigheid zeker gewenst is. 

Niet aftredend zijn: de secretaris Frank, PA3GDW, de penningmees- 

ter Arie, PE1KGM en bestuurslid Jaap, PA3GFH. 

Aftredend: de voorzitter Piet, PA0POS en bestuurslid Piet, 

PA3FGM. Beiden hebben te kennen gegeven zich niet verkiesbaar te 

stellen. 

Voor elkaar, door elkaar en met elkaar. Dat maakt een plaats in 

het bestuur zo interessant en wat dacht u van het spreekwoord: 

vele handen maken licht werk. U moet ook bedenken dat een plaats 

in het bestuur niet voor 'eeuwig' is. Stelt u zich ook verkies- 

baar? 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk of 

mondeling tot aan het begin van de vergadering aanmelden bij de 

afdelingssecretaris. De agenda voor de jaarvergadering vindt u 

bij de reeds aan u toegestuurde convocatie. 

 

 

Open huis schoolzendstation PI5MTG: 

 

De sector techniek van het crabeth college in Gouda (MTS) 

heeft woensdag 1 februari zijn jaarlijks open huis. 

Het schoolzendstation, dat al meer dan 20 jaar onder de call 

PI5MTG actief is, zal die dag vanaf 15.30 tot 21.30 uur in de 

lucht zijn, hoofdzakelijk in de modi phone, RTTY en Packet. 



Heeft u al eens een verbinding met dit schoolzendstation 

gemaakt? Zo niet, dan ligt hier uw kans in de avonduren 

PI5MTG aan te roepen. Tevens helpt u mee het zendamateurisme 

onder de jeugd te stimuleren. 

De operators, vrijwel allen leerlingen van de elektronica- 

opleiding, vinden het in ieder geval leuk met u een QSO aan te 

gaan. U kunt het schoolstation die dag aantreffen op de volgende 

frequenties: 

 

  3,650 (phone) +/- qrm 

 14,250 (phone) +/- qrm 

145,525 (phone) of 145,300 (rtty) 

430,725 (packet) of 433,500 (phone) 

 

of stuurt u eens een packet bericht aan: 

PI5MTG home bbs PI8WNO. 

 

Door een verbinding met PI5MTG aan te gaan kunt u tevens 3 punten 

voor het goudse R-17 awardbehalen (denkt u er wel aan dat u 

eenmalig een PI-station uit R-17 voor 3 punten kunt opvoeren). 

Bovendien ligt dan een fraaie QSL-kaart voor u klaar. 

Natuurlijk kunt u die dag ook even langs komen om de QSL even 

zelf op te halen... 

                                       Bron: Hans Slieker, PA2CJS 

 

 

Jubileum Landelijke Radio Vlooienmarkt 1995: 

 

In het 50e jubileum jaar van de VERON organiseert afd. 's-Herto- 

genbosch van deze vereniging voor de 20e maal haar jaarlijkse 

radio vlooienmarkt, en wel op zaterdag 25 maart 1995. 

 

De afdeling 's Hertogenbosch wil dit jaar alle radioamateurs in 

de gelegenheid stellen van te voren entreekaartjes te bestellen 

via hun afdelingssecretaris. 

Dit jaar zal er een extra hal in gebruik genomen worden, zodat er 

t.o.v. andere jaren veel meer loopruimte aanwezig zal zijn. 

Om het doel van deze radiovlooienmarkt zoveel mogelijk tot zijn 

recht te laten komen, worden weer uitsluitend gebruikte appara- 

tuur aangeboden. Er zal echter wel weer aanbod zijn van nieuwe 

onderdelen, meetinstrumenten, antennes en hobby gereedschappen. 

De toegangsprijs bedraagt f7,50. Mensen die van te voren kaartjes 

hebben besteld, kunnen via de kaarthoudersingang naar binnen. De 

hallen zijn open van 9.00 - 15.30 uur. Toegang tot het restaurant 

is reeds om 8.00 uur mogelijk. 

Op het nummer van het entreebewijs worden prijzen verloot, gooi 

deze dus niet weg. Bent u niet aanwezig met deze verloting om 

14.30 uur, dan vervalt het recht op de prijs. 

 

Afdelingsleden welke geinteresseerd zijn om vooraf een kaartje 

aan te schaffen kunnen mij daarover aanspreken op de komende 

afdelingsbijeenkomsten. Zij dienen het bedrag van f7,50 in dat 

geval (het liefst gepast) aan mij te voldoen. Indien u belang- 

stelling heb verzoek ik u ruim voor tijd te bestellen. 

De uiterste datum voor het opgeven voor een kaartje is in het 

weekend van 18 en 19 februari 1995, waarna ik de kaartjes moet 

gaan bestellen. 

                                              Bron: Frank, PA3GDW 



 

 

Build a One-Watt Transmitter in a Kodak Film Box: 

 

Zo luidt de kop in het Amerikaanse amateurblad QST van oktober 

1994. Dit artikel is van de hand van Robert, WA3ULH, en vindt u 

op de blz'n 64 t/m 66. Als u ooit aan een bijzondere behuizing 

heb gedacht voor een CW QRP zendertje (1 Watt output) kunt u eens 

overwegen bovengenoemd artikel te lezen. Dit X-tal gestuurde 

zendertje bestaat uit een tweetal transistors: 2N4401, 2N3906 en 

als eindtrapje een MOSFET type VN10KM en werkt op 9 tot 13 volt 

dc. In serie met het X-tal is een variabele condensator van 70 pF 

opgenomen. Op deze manier kan men 3 kHz boven en onder de X-tal 

QRG afstemmen.In het onderdelen lijstje staan de betreffende 

onderdelen voor het pi-filter opgenomen voor de volgende amateur- 

banden: 160- 80- 40- 30- 20- en 17 meter. De auteur heeft een 20 

meter versie uitgeprobeerd op de internationale aanroep QRP QRG 

14.060 MHz. Een van zijn QSO's was met een ZL station op een 

afstand van 8000 miles. De antenne was een 3-band beam op onge- 

veer 9 meter hoogte. 

De kit is netjes gedocumenteerd en de instructies zijn stap voor 

stap aangegeven. 

Dit ontwerp is in kit vorm te koop. Meer info kunt u krijgen bij: 

624 Kits, 171 Springlake Dr, Spartanburg, SC 29302 

tel: 803-573-6677 (in South Carolina, USA) 

 

 

De DARC-Bakenlijst: 

 

In CQ-DL van 12/94 kunt u op de blz'n 895, 896 en 897 een DARC- 

bakenlijst vinden van de amteurbanden 144-432-1296-2320-3400- 

5760-10368-24192 en 47088 MHz. 

In de kolommen staan de volgende gegevens vermeld: Call, QRG, WW- 

loc, Vermogen, type antenne, QTF, hoogte boven zeeniveau, verant- 

woordelijke persoon en DOK. 

 

 

Relais: 

 

Er zullen in de komende PI50GAZ RTTY uitzendingen alle bekend 

zijnde 2 meter en 70 cm amateur relais vermeld worden. Mogelijk 

dat u er tijdens de vakantie(s) in Duitsland e.o. daar gemak van 

heeft. 

 

Bestaande 2 meter FM relais in DL. 

 

R0   DB0SP  Berlin/Spandau            JO62QM 

R0   DB0WC  Bremerhaven               JO43GN 

R0   DB0UF  Feldberg                  JO40FF 

R0   DB0SH  Flensburg                 JO44QS 

R0   DB0GLZ Goerlitz                  JO71LD 

R0   DB0UH  Hagen                     JO31RI 

R0   DB0XF  Holledau                  JN58TN 

R0   DB0QB  Konstanz-Stadt            JN47OP 

R0   DB0YN  Lindau-Northeim           JO51AQ 

R0   DB0YY  Ludwigsburg               JN48OV 

R0   DB0ZL  Luechow                   JO53KB 

R0   DB0ZB  Ochsenkopf                JO50VA 



R0   DB0SR  Saarbruecken              JN39MI 

R0X  DB0YB  Bad Hersfeld              JO40VU 

R0X  DB0WX  Triberg                   JN48DC 

R1   DB0ZA  Aschberg                  JO44UK 

R1   DB0UB  Bamberg                   JN59MU 

R1   DB0YL  Berlin-Tiergarten         JO62QM 

R1   DB0WU  Bremen                    JO43JB 

R1   DB0WT  Detmold/Bielstein         JO41JV 

R1   DB0MGG Drei-Annen-Hohne          JO51IT 

R1   DB0WW  Duisburg                  JO31JK 

R1   DB0ZH  Heidelberg                JN49IJ 

R1   DB0WV  Hoechsten/Friedrichshafen JN47QT 

R1   DB0OBL Kottmar                   JO71HA 

(wordt vervolgd) 

                                         Bron: Funk Amateur, 7/94 

 

 

Gezocht: 

 

Jan, PD0FGC, heeft een BBC Electron home computer in gebruik en 

zou daar graag nog langer plezier van hebben. Het probleem is nu 

dat zijn home computer defect is geraakt en hij deze graag zou 

willen repareren. Om dat te doen zoekt hij nu de betreffende 

schematuur. Wie kan Jan daaraan helpen? Gaarne bericht richten 

aan J.W. Schaaphok, PD0FGC, Weegbree 89, 2023 GK Krimpen a/d 

IJssel, tel.: 01807-10719. 

 

 

De crew heeft reeds in het verleden kennis genomen van het feit 

dat het PI50GAZ RTTY-bulletin door veel meer mensen, buiten 

verenigingsverband, wordt meegelezen/geschreven, onder elkaar 

wordt verspreid, enzovoorts. Bent u in de gelegenheid om eens 

vrijblijvend langs te komen tijdens  e e n  van de afdelingsbij- 

eenkomsten dan bent u van harte welkom. Schroom niet en doe het 

eens een keer..... 

Leden en niet leden van VERON die ziek zijn en daardoor aan huis 

gekluisterd zijn wensen wij, een goed herstel toe. 

 

 

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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