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Afdelingsberichten: 

 

Afgelopen vrijdagavond d.d. 8 december hield de afdeling Gouda 

weer haar bijeenkomst. 

De voorzitter Frits PA3GKA heette een ieder van de aanwezigen 

een hartelijk welkom. Frits maakte de aanwezigen erop attent dat 

er een intekenlijst klaar lag om te peilen wie er interesse heeft 

voor de volgende drie onderwerpen/bouwprojecten in 1996. 

Het gaat, relatief gezien, om low budget zelfbouw projecten. 

- Een 23 cm ATV project (ontwerp van George PA0YG), 

- Een intelligente NICAD lader (ontwerp van Martin PA0PYL), 

- 7 MHz QRP trx (ontwerp Nico PA0NVD). 

Op deze avond stond de ham-software centraal. Liefhebbers konden 

eens kijken wat er zoal bij diverse leden aan Ham-software 

aanwezig was. Tevens konden de bezitters van het GAZ-logboek- 

programma bij Peter PA3FJC een update verkrijgen, bij Piet PA0POS 

lagen er, voor de liefhebbers, kopieen klaar van de 7 MHz zelf- 

bouw QRP CW en SSB trx. Ook een 20 Watt HF versterker erbij 

behoort tot de mogelijkheden. Dit naar aanleiding van de laatst 

gehouden lezing van Nico, PA0NVD. 

De opkomst was zeer goed te noemen en er is goed gebruik gemaakt 

van de diverse geboden mogelijkheden en er is druk onderling QSO 

gevoerd. 

 

De volgende bijeenkomst is op 15 december. Dit is alweer de laat- 

ste bijeenkomst van dit jaar. De gelegenheid om uw zelfbouwplan- 

nen, of andere amateur aangelegenheden voor het komende jaar met 

uw afdelingsgenoten te bespreken. Heeft u ideeen? Blijf er dan 

niet mee rondlopen maar doe uw afdelingsbestuur een plezier en 

vertel het hen. 

 

Alle bijeenkomsten worden gehouden aan de Raam 60-62 te Gouda. 

Aanvang steeds om 20:00 uur. 

 

 

Special event station PA6NOZ: 

 

Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de NOZEMA (Neder- 

landse Omroep Zender Maatschappij) zal er tussen 4 december en 24 

december 1995 een speciaal station in de lucht komen met als 

roepletters: PA6NOZ. 

Het station zal bestaan uit een 2 meter zender (voor Phone ge- 

bruik) en een ATV-zender op 23 cm. Beide stations worden op 220 

meter hoogte opgesteld (TV toren Lopik). Voor HF (CW en Phone) 

zal er een 3 elements beam worden neergezet voor de 10- 15- en 20 

meter. Verder zal er gebruik worden gemaakt van een middengolf 

zendmast van 80 meter die zal worden gebruikt om de 80- en 40 



meter amateurband te bewerken. Frequentie en tijden zijn momen- 

teel nog niet bekend. Deze zullen later via Packet Radio volgen. 

Voor vragen en reacties graag via Packet naar Rob PA3EXP home BBS 

PI8WNO. 

                                                Bron: Frans PE1LQS 

 

 

An Automatic, Remote Antenna-Tuning Controller: 

 

In QST van sept. 1995 staat op de blz'n 46 t/m 49 een uitgebreide 

beschrijving van het hart van een volledig automatische antenne 

tuner. Dit artikel is van de hand van Mark KN5S. Hoe e.e.a. eruit 

ziet wordt u duidelijk als men de foto's bekijkt. Tevens is een 

principeschema en een onderdelenlijstje afgedrukt. 

 

 

Yaesu FT-10R 2 meter portofoon: 

 

In het Engelstalige blad Ham Radio Today (HRT) staat op de blz'n 

9 t/m 12 een uitgebreide test van de Yaesu FT-10R 2 meter porto- 

foon(tje). Het artikel is van de hand van Chris G4HCL. De ontvan- 

ger gevoeligheid is 0.12 micro Volt bij 12 dB SINAD. De output 

van deze porto is in vier stappen te regelen te weten minimaal 

vermogen met bijgeleverde nicad FNB-40 6 volt pack, low 1: 90 

milli Watt, low 2: 920 milli Watt, low 3: 2.62 Watt, high 2.62 

Watt. Met externe voeding van 13.2 Volt respectievelijk: 110 

milli Watt, 980 milli Watt, 2.8 Watt, 4.95 Watt. Meer info in 

genoemd blad. 

 

De 70 cm uitvoering heeft de type FT-40R aanduiding met dezelfde 

faciliteiten als de 2 meter uitvoering. 

 

 

Selectieve HF versterking: 

 

In het Duitstalige blad Funk Amateur van 10/95 staat op de blz'n 

1085 t/m 1087 een uitgebreid artikel hoe men een preselector zelf 

kan bouwen met een mosfet BF 960 als versterker. Behalve een 

beschrijving vindt men een schema, print layout, onderdelen 

opstelling en foto's van de gemaakte uitvoering. 

 

 

Multimedia-DCC-recorder: 

 

Philips heeft het DCC-systeem uitgebreid voor het opslaan van 

multimedia programma's. De digitale cassetterecorder is ook ge- 

schikt voor het maken van veiligheidskopieeen van de harde schijf 

van de computer. 

  De multimedia-DCC is gebaseerd op de portable DCC-speler die 

Philips al in zijn programma had. De portable is voorzien van een 

in- en uitgang voor de aansluiting op de parallelle poort van de 

computer. 

  Er is tevens speciale software beschikbaar, waarmee geluid 

vanaf de DCC-tape op de PC kan worden bewerkt en waarmee backups 

op DCC-cassettes kunnen worden gemaakt. 

  Op een D90-DCC bandje kan 500 Mb aan data worden opgeslagen. 

Philips levert de multimedia-DCC compleet met kabel en bijbeho- 

rende software voor 899.- gulden. Wie alleen DCC-speler van het 



type DCC175 heeft, die kan een upgrade kit kopen (199.- gulden) 

om dat apparaat voor samenwerking met de computer geschikt te 

maken. 

                                   Bron: Goudsche Courant 28-11-95 

 

 

Voor de kortegolf omroep luisteraars: 

(Vervolg bulletin afl. 304) 

 

Land: Angola 

Radio Nacional de Angola (RNA), meldt zich als 'De Luanda, radio 

Nacional de Angola' 

 

 QRG         UTC     Transmission  Language 

in kHz:              to direction 

 

 3355    00:00-18:00 Africa        Portugese Vemaclars 

 3375         ,,      ,,            ,, 

 4960         ,,      ,,            ,, 

 5500         ,,      ,,            ,, 

 7215         ,,      ,,            ,, 

 7245         ,,      ,,            ,, 

 9535         ,,      ,,            ,, 

 9730         ,,      ,,            ,, 

11955         ,,      ,,            ,, 

 3355    18:00-19:00 Africa        France 

 3375         ,,      ,,            ,, 

 4960         ,,      ,,            ,, 

 5500         ,,      ,,            ,, 

 7215         ,,      ,,            ,, 

 7245         ,,      ,,            ,, 

 9535         ,,      ,,            ,, 

 9730         ,,      ,,            ,, 

11955         ,,      ,,            ,, 

 3355    19:00-20:00 Africa        Spanish 

 3375         ,,      ,,            ,, 

 4960         ,,      ,,            ,, 

 5500         ,,      ,,            ,, 

 7215         ,,      ,,            ,, 

 7245         ,,      ,,            ,, 

 9535         ,,      ,,            ,, 

 9730         ,,      ,,            ,, 

11955         ,,      ,,            ,, 

 3355    20:00-21:00 Africa        English 

 3375         ,,      ,,            ,, 

 4960         ,,      ,,            ,, 

 5500         ,,      ,,            ,, 

 7215         ,,      ,,            ,, 

 7245         ,,      ,,            ,, 

 9535         ,,      ,,            ,, 

 9730         ,,      ,,            ,, 

11955         ,,      ,,            ,, 

 3355    21:00-24:00 Africa        Portugese 

 3375         ,,      ,,            ,, 

 4960         ,,      ,,            ,, 

 5500         ,,      ,,            ,, 

 7215         ,,      ,,            ,, 

 7245         ,,      ,,            ,, 



 9535         ,,      ,,            ,, 

 9730         ,,      ,,            ,, 

11955         ,,      ,,            ,, 

 

 

Gevraagd: 

 

Wie heeft van VK-land een overzicht van 2 meter en 70 cm relais? 

Indien meerdere relais/transponders op diverse frequentie bekend 

zijn dan verneem ik dat graag. U kunt uw bericht zenden aan 

PE1NNH home BBS PI8WNO. Ook kunt u de gegevens sturen naar Rudy 

van Dalen PA3GQW, Kleinpolderlaan 120, 2911 PB Nieuwerkerk aan 

den IJssel. 

 

 

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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