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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.: 282, 23 april 1995 

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

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen vrijdagavond, 21 april, hield de afdeling weer haar 

bijeenkomst. De voorzitter Frits, PA3GKA, heette een ieder 

hartelijk welkom en memoreerde nog even dat de belangstellenden 

voor de barbecue verzocht worden hun deelnamestrook in te vullen 

en tijdig in te leveren. Voor het promoten van het Regio 17 award 

worden de leden verzocht op 6 en 7 mei met name op 80- en 2 meter 

actief te zijn. Activiteiten op de andere banden wordt uiteraard 

op prijs gesteld. Vervolgens kreeg Henny, PA0HBW, het woord. Hij 

zal deze avond een videofilm vertonen over de werkzaamheden van 

zijn vorige wergever Radio Holland. Voorafgaand aan de film 

vertelde Henny e.e.a. over de voorbereidingen en installatie 

werkzaamheden van communicatie apparatuur die bij Nederlandse 

overheidsdiensten in het buitenland zijn geplaatst. Henny vertel- 

de tijdens de vertoning van de videofilm en lichtte e.e.a. toe. 

Op deze manier kregen de aanwezige niet alleen een goede indruk 

aangaande de werkzaamheden elders op de wereld maar kon er tevens 

genoten worden van de natuur en omgeving daar ter plaatse. Na het 

vertoning werd Henny door de aanwezigen met applaus bedankt en 

werd de resterende avond gevuld met een druk en zeer gezellig 

onderling QSO. De aanwezigen kunnen weer terugblikken op een 

gezellige avond. 

 

De volgende bijeenkomst: 

 

12 mei - Propagatie... een fenomeen met vele kanten. 

Deze lezing zal worden gehouden door Rudy, PA3GQW lezing. Rudy 

heeft als luisteramateur veel ervaring en kennis opgedaan over 

propagatie. Het behoort dan ook tot  e e n  van de favorietste 

onderdelen van zijn radiohobby. 

 

Alle bijeenkomsten vinden plaats aan de Raam 60-62 te Gouda. 

Aanvang steeds om 20.00 uur. Introducees zijn van harte welkom. 

 

 

PI50GAZ in de regio contest: 

 

In februari is aan de regio contest meegedaan door PA0HBW en 

PA3FJC. De uitslag is als volgt: (door 17 deelnemers log ingezon- 

den) 

 

Call       QSO   mult   punten 

PI4DEC     138    39     5382 

PI4COM      93    32     2976 

PI50GAZ/A   89    33     2937 

 

Het /A QTH is niet tijdens de gehele contest beschikbaar, dus 40 



minuten voor het einde moest er gestopt worden. De uitslag valt 

dan zeker niet tegen. Voor de contest van 9 mei zoeken wij nog 1 

of 2 gastoperators, die ook mee-helpen met het opzetten van de 

nieuwe antenne. (5 El. op rotor) Aanmeldingen graag in de ronde 

(7 mei laatste kans), of bij PA3FJC. 

                                                      Bron: PA3FJC 

 

 

Packet mail van PE1LQS: 

 

Frans PE1LQS en Polly NL-10388 genieten van een welverdiende 

vakantie en zijn voor een langere periode in Frankrijk, momenteel 

in Marseillan dep 34 in de Langeudoc vlakbij het Lac du Thau, 

oftewel een van de oester kweekplaatsen. Zij hebben daar mooi 

weer (iets voor onze weerman Wim PA0LDB??). Verder doet Frans en 

Polly een ieder in de Goudse ronde de hartelijk groeten. Diegene 

die een Packet bericht naar Frans willen sturen kunnen dat 

richten aan de Home BBS: F6DSP. 

 

 

PA6IMD activiteit: 

 

Op 19 april werd de aanvraag van Frank PA3GDW voor de speciale 

call P A 6 I M D, (International Marconi Day) door de HDTP 

gehonoreerd. Afgelopen zaterdag 22 april (UTC: 21 april 22:00 - 

22 april 22:00) zijn er een drietal zendamateurs, PA0SOL, PA3BTH 

en PA3CCF, uit Regio 17 met deze special call QRV vanuit Gouderak 

(all-bands HF, mode CW) geweest. 

  Gezien het korte tijdsbestek waarin een en ander moest gebeuren 

en de late toekenning is er geen tijd geweest om deze mededeling 

eerder in PI50GAZ RTTY-bulletin te vermelden. Wanneer men met 

PA6IMD heeft gewerkt kunt u 3 punten extra opvoeren voor het 

Regio 17 Award. (Voor HF 7 punten nodig van stations die Dutch 

QSL regio 17 geven, uit Gouda en omgeving). 

QSL voor PA6IMD via buro naar PA0SOL Dutch QSL-Regio 17. 

 

 

VERON Rotterdam A-37: 

 

Op donderdagavond 27 april houdt de afdeling een verkoopavond on- 

der leiding van Wim, PA3CUJ. De afdeling Rotterdam verwelkomt u 

graag in de Alexandrijn, Lagelandse Pad 47, Rotterdam. De bijeen- 

komsten zijn elke donderdagavond in de oneven genummerde weken. 

Aanvang steeds om 20:00 uur. 

                                               Bron: Peter, PE1MXV 

 

 

50 jaar bevrijding: 

 

Er zullen veel 'activiteiten' in diverse gemeenten worden georga- 

niseerd ter herinneringen dat het 50 jaar geleden is dat we weer 

in vrijheid mochten leven. Een van de evenementen volgt hierna: 

Op 29 april zullen er '35 old timers' op driehonderd meter hoogte 

overvliegen. Net als bij de voedseldroppings 50 jaar geleden. 

Hieronder bevinden zich o.a. Lancasters en B-29 (vliegende 

forten). 

Het vluchtschema ziet er als volgt uit: 

Hoek van Holland 13:15 - Maassluis 13:17 - Vlaardingen 13:68 - 



Euromast 13:21 - van Brienenoord 13:15 - Slikkerveer 13:23 - Rid- 

derkerk 13:23.30 - Hendrik Ido Ambacht 13:24 - Zwijndrecht 13:24- 

.30 - Barendrecht 13:25 - Heerjansdam 13:26 - Coolsingel 13:28 - 

Zestienhoven 13:29 - Delft 13:30 - Rijswijk 13:31 - Den Haag Zuid 

13:32.30 - Den Haag Bezuidenhout 13:33.30 - Oud Wassenaar 13:34- 

.30 - Valkenburg 13:35.30 - Leiden 13:36 - Lisse 13:39 - Hillegom 

1:30.30 - Hoofddorp 13:41 - Schiphol Runway 19 13:42.30 - Olym- 

pisch stadion 13:43.30 - Amsterdam c.s. 13:44.30 - Amsterdam 

Noord 13:45.30 - Ilpendam 13:47 - Purmerend 13:48.30 - Scharendam 

13:51.30 - Schagen 13:51 - Petten 13:59.30 - Hargen 14.01 - 

Bergen 14:02.30 - Alkmaar 14:03.30 - Akersloot 14:05.30 - Uit- 

geest 14:06.30 - Beverwijk oost 14:07.30 - Haarlem noord 14:09.30 

- Haarlem Den Hout 14:10.30 - Bennebroek 14:11.30 - Hillegom 

14:12.30 - Lisse 14:30.30 - Kaag 14:14 - Roelofarendsveen 14:15 - 

Woubrugge 14:15.30 - Alphen aan den Rijn 14:16.30 - Boskoop 14:18 

- Reewijk dorp 14:18.30 - Gouda 14:19.30 - Haastrecht 14:20.30 - 

Woerden 14:23 - Breukelen 14:25.30 - Kortenhoef 14:27.30 - Span- 

derswoud 14:28.30 - Bussummerheide 14:29 - Laren 14:29.30 - Soes- 

terberg vliegbasis 14:32.30 - Zeist 14:33.30 - Utrecht 14:35.30 - 

Vleuten 14:36.30 - Flypast break-up 14:36.30, hierna gaan de 

vliegtuigen uit elkaar en vervolgen hun eigen weg. 

                                                 Bron: Wim, PA3FGV 

 

 

Op dinsdag 2 mei rijden in Gouda ongeveer 100 Canadese veteranen 

's middags in historische voertuigen vanuit de Pr. Willem Alexan- 

derkazerne aan de Groen van Prinstererlaan naar de Markt. Meer 

info omtrent de activiteiten kunt u in diverse (dag)bladen lezen 

o.a. de Goudse Post van woensdag 19-4-95. 

 

 

Mededeling voor mailbox gebruikers: 

 

PI8GWO heeft een 'naamsverandering' ondergaan en heet nu PI8VAD 

(VERON Afdeling Dordrecht). 

 

 

9600 Baud trx: 

 

In het Nederlandstalige blad 'Connect' dat 4 x per jaar wordt 

uitgegegeven door PWGN (Packet Werk Groep Nederland) staat in 

jaargang 3 nr.5 een Icom IC-481H trx beschreven. De IC-481H is 

een semi dual-band 2 meter/70 cm transceiver. Het apparaat kan 

zenden- en ontvangen op 430- 440 MHz en tevens op 144- 146 MHz 

ontvangen. Als tegenstation diende een IC475 , met aan beide zij- 

den G3RUH modems aangesloten op OptoPcScc kaarten van PA0HZP. Als 

testresultaat: ontvangst 98 procent en zenden 55 procent. In de 

conclusie wordt duidelijk vermeld dat deze transceiver met 9600 

Baud voor ontvangst feilloos werkt. Maar bij het zenden van de 

256 byte grote pakketten blijkt 45 procent verminkt te worden. 

Ondanks dat deze trx is uitgerust voor 9600 Baud (en als zodanig 

in de folder wordt aangeprezen) blijkt dat in de praktijk anders 

uit te pakken. 

In het reeds genoemde nummer vindt u een uitgebreide test. Het 

artikel is zeker de moeite waard om te lezen. 

Er zullen in de loop der tijd diverse amateursets onder de loop 

worden genomen en worden onderzocht of deze wel of niet goed op 

9600 Baud werken. Wanneer u geinteresseerd bent in het blad 



'Connect' kunt u eens overwegen om een abonnement daarop te 

nemen. 25 gulden op girorekening 6293890 tgv Vereniging Pac- 

ketradio Werk Groep Nederland, Zandkamp 173, 3828 GL Hoogland en 

u staat genoteerd. 

 

 

Bestaande 70 cm FM relais in DL: 

 

R80  DB0UR  Recklinghausen/Haltern   JO31NS 

R80  DB0RP  Regensburg               JN69BA 

R80  DB0TE  Ulm-West                 JN48VK 

R81  DB0ZE  Hamburg-Moorfleet        JO53BM 

R81  DB0CH  Hoher Meissner           JO41WF 

R81  DB0QE  Kuehnried/Cham           JN69IH 

R81  DB0BP  Ludwigsburg              JN48OV 

R81  DB0VX  Moechengladbach          JO31FF 

R81  DB0BL  NoerdLingen-Hesselberg   JN59GB 

R81  DB0KX  Viersen                  JO31EH 

R82  DB0BOR Borken                   JO31KU 

R82  DB0SW  Bredstedt-Bordelum       JO44LP 

R82  DB0UX  Durlach                  JN48FX 

R82  DB0SE  Gemuend/Eifel            JO30FN 

R82  DB0HUY Halberstadt              JO51LX 

R82  DB0UI  Marburg                  JO40JT 

R82  DB0VM  Muenchen-Stadt           JN58RC 

R82  DB0TI  Reutlingen               JN48OL 

R82  DB0SBB Scheibenberg             JO60KM 

R82  DB0TJ  Schweinfurt              JO50CB 

R82  DB0SCH Schwerin                 JO53QP 

R82  DB0US  Vechta                   JO42DQ 

R83  DB0CAL Calau                    JO61XR 

R83  DB0IO  Gross Umstadt            JN49LU 

R83  DB0ARH Herrenberg               JN48KO 

(wordt vervolgd) 

                                          Bron: Funk Amateur, 7/94 

 

 

Te koop: 

 

Collins ontvanger model 51J-4, Yrs:1952-62, Bands:30, 0.54-30 

MHz, type: double conversion, fixed hfo, IF: 3500-2500 (2500- 

1500), 500 kHz, Filter: X-tal and mechanical, Tubes: 19 + diode, 

6AK5 rf, 6BE6 mix1, 6BA6 xco, 6BE6 and band 1 mix, 6BE6 mix2, 

6BA6 vfo, 6BA6 vfo buff, 4 6BA6 if, 12AU7 if k fol/avc amp, 6BA6 

bfo, 12AX7 avc rect/det, 12AX7 nl/af1, 6AQ5 af out, 6BA6 calib, 

OA2 vr, 5V4 rect, CR101 meter rect AF Out: 2.5 Watt. Tevens 

reserve buizen, plus Manual en een (niet originele) speaker. 

Prijs 650 gulden. 

Geinteresseerden kunnen een berichtje sturen aan Peter Visser, H. 

Moorepassage 304, 2907 MG Capelle aan den IJssel. 

 

Gratis af te halen: 

 

Arie, PE1AQB, heeft (gratis) beschikbaar een oersolide 7-naalds 

printer, d.w.z. alleen hoofdletters, fabrikaat: Centronics, type: 

799, aansturing: Centronics (parallel). Aantal tekens per inch is 

continue instelbaar, van 10 tot 16,5. Geinteresseerden kunnen 

telefonisch met Arie kontakt opnemen: 01820-80236. 



 

 

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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