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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 +/- 12.45 uur op 3,575 MHz met FEC 

             Aflevering no.: 458, 26 september 1999 

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

 

Onderwerpen: Afdelingsnieuws, 70 cm relais in Gouda, Jota 1999, 

Electronica-freeware, Web bronnen, Notebook met groot beeld- 

scherm, 80 m vossenjacht bij Rotterdam, zondag 3 oktober, Te 

koop, Te koop gevraagd. 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

8 oktober 1999 - Linux, wat is dat nu precies? 

Louis Mulder, PE1PYE, zal deze avond een lezing houden over 

Linux. Zeker voor de onderzoekende zendamateur kan Linux meer 

uit uw computer halen dan de meer bekende besturingssystemen 

zoals Windows 95/NT en OS/2. Een leerzaam avondje voor iedereen 

die daar nu eens het fijne van wil weten. 

 

22 oktober 1999 

Zelfbouw...ja natuurlijk. Deze avond zal Klaas Robers, PA0KLS, 

onze gastspreker zijn. Degene die Klaas kennen weten dat Klaas 

een vlotte en aangename spreker is die goed van de tongriem is 

gesneden. Hij zal ons deze avond e.e.a. vertellen over zelfbouw 

en rekent u er maar op dat er het e.e.a. ten gehore wordt ge- 

bracht...  Hoort zegt het voort. 

 

Alle bijeenkomsten vinden plaats in cafe restaurant Huis den 

Hoek, Hoogstraat 126, 2851 BK Haastrecht, telefonisch bereik- 

baar: 0182-50 27 25. Aanvang steeds om 20:00 uur. 

 

 

70 cm relais in Gouda: 

 

Als eens geprobeerd op de PI2SWK (Stroop Wafel Kanaal) frequen- 

tie te luisteren? U vindt de voorlopige (in afwachting op de 

definitieve) uitgangsfrequentie op 430.3375 MHz met de shift van 

1.6 MHz daarboven is de ingangsfrequentie (sub-audio 91,5 Hz) en 

te openen met 1750 Hz. 

 

 

Jota 1999: 

 

Ook dit jaar zal er weer door een aantal zendamateurs, ook uit 

het Goudse, actief worden deelgenomen aan de komende Jota. De 

Jota zal in het week-end van 15, 16 en 17 oktober 1999 plaats- 

vinden. Tot nu toe hebben we een e-mail van Pim PE2PR mogen 

ontvangen. Pim en Fred PA1FJ zal met een scoutgroep vanuit 

Boskoop actief zijn. Daarover zal een van de volgende PI4GAZ- 

bulletin meer over worden bekend gemaakt. Hartelijk dank Pim. 

Wie doen er nog meer mee het de Goudse regio. We horen het 

graag. 



 

 

Elektronica-freeware: 

(gratis programma's voor vele toepassingen) 

 

Smartdraw 

Een eenvoudig te bedienen tekenprogramma voor het maken van 

stroomdiagrammen, organisatie-overzichten, technische tekenin- 

gen, diagrammen enzovoorts. Er zijn aparte versies voor Windows 

3.1 en Windows 95/NT 

http://www.smartdraw.com/frecopy.htm    Grootte: 1.8 MB 

 

Wiring Diagram 2000 

Een handige applicatie voor het tekenen van bedradingen. Het 

programma neemt slechts 156 KB in op de harde schijf en werkt 

onder Windows 3.1 of hoger. 

http://www.geocities.com/SiliconValley/Park/5228/apps.htm  

(hoofdletters zijn 'S', 'V', 'P' van SiliconValley/Park) 

Grootte: 49 KB 

               Bron: Elektuur Extra van 3/99, PC-Plus supplement 

 

 

Web bronnen: 

 

In toenemende mate maken ham-operators gebruik van het web voor 

het uitwisselen van ideeen en software. Hieronder vindt u web- 

adressen waar u een ruim aanbod van software en adviezen kunt 

vinden. 

 

-  http://www.tapr.org/tapr/htm/DSPF.html 

   KC7WW DSP56002EVM applications 

-  http://www.tapr.org/ 

   TAPR home page 

-  http://members.xoom.com/ZL1BPU/Contents.html 

   ZL1BPU's 'Fuzzy Hellschreiber' page 

-  http://aintel.bi.ehu.es/psk31.html 

   EA2BAJ's PSK31 resource page 

-  http://det.bi.ehu.es/(tilde)jtpjatae/ham/html 

   EA2BAJ's home page 

-  http://www.accessone.com/(tilde)tmayhan/ 

   K7SZL's 'Unofficial' Hamcomm paage 

-  http://mars.superlink.net/driller 

   N2QLQ Home Page 

                                       Bron: QST april 99 blz 50 

 

 

Notebook met groot beeldscherm: 

 

De nieuwste notebook PC van Gateway is uitgerust met een extra 

groot beeldscherm van 15 inch. Voor dit scherm is gekozen om de 

Solo 9150 XL ook geschikt te maken als bureaucomputer, zo 

beargumenteerde de fabrikant. 

Het apparaat is leverbaar met verschillende typen Pentium 2 

processoren, maximaal 348 MB werkgeheugen, maximaal 14 GB 

schijfgeheugen, ruimte voor 2 lithium-ion accu's, S/Pdif Dolby 

Digital Output voor 5:1 playback via een externe ontvanger, DVD 

met interne C-Cube MPEG-2-decodering, Pcmcia V.90-modem en luxe 

lederen draagtas. Voor meer info: http://www.gateway.com 



                                        Bron: Computable, 4-6-99 

 

 

 

80 m vossenjacht bij Rotterdam, zondag 3 oktober: 

 

Voor iedereen die kennis wil maken met het peilen op 80 m of 

gewoon aan een niet te moeilijke vossejacht wil meedoen organi- 

seert de VERON A37 Rotterdam een 80 m vossejacht op zondagmiddag 

3 oktober. Plaats: recreatiegebied Lage Bergse Bos ten N van de 

Componistenwijk in Rotterdam-Hillegersberg. De start is om 14.00 

uur en inschrijven kunt U vanaf 13.00 uur tot 13.50 uur. Bezit U 

geen 80 m peildoos? Geen nood, we zorgen voor ontvangertjes die 

voor 5 gulden te huur zijn. 

Deelname en eventuele huur van een peildoosje graag tevoren 

opgeven bij Nico, PA0NHC, tel 010 4501338, of Henk, PA0HPV, tel 

010 4184329. Zo weten we wat ons te wachten staat en kom je niet 

voor niets als er geen ontvangertjes over zijn. 

Route openbaar vervoer - tram 4 vanaf Rotterdam CS naar eindpunt 

Molenlaan en daarna nog 900 m te voet. Steek de Molenlaan over 

en volg de Beethovensingel, eerst langs de winkels en daarna 

rechtsaf bij de bejaardenflat, na de vijver. Bij de Mahlersingel 

linksaf en daarna rechtdoor tot het begin van het park. Bij de 

asfaltweg langs het park even links en direct weer rechts, zo 

kom je op het eerste parkeerterrein waar we verzamelen. 

 

Met de auto vanaf Gouda de A20 nemen tot afslag Alexanderpol- 

der/Capelle, onderaan de afslag bij stoplichten links, passeer 

twee viaducten en sorteer dan rechts voor langs Alexandrium de 

Hoofdweg op, rij onder winkelcentrum Oosterhof door richting 

centrum. Sla op de hoek van het Kralingse Bos bij stoplichten 

rechtsaf naar Hillegersberg. Volg de weg, onder twee viaducten, 

stoplichten linksaf en over de brug over de Rotte. 

Je bent dan op de Molenlaan. Doorrijden tot je links het wacht- 

hokje van de bus- en tramhalte ziet. Ga hier rechtsaf bij de 

winkels de wijk in, verder zelfde als de looproute die hiervoor 

is beschreven. 

Er zal worden uitgeluisterd op PI3RTD, 145,6125 MHz. 

 

Op donderdagavond 30 september zal er in clubgebouw de Alexan- 

drijn een korte les met demonstratie in het peilen op 80 m 

worden gegeven. Tot ziens op 3 oktober. 

                                               Bron: Henk PA0HPV 

 

 

Te koop: 

 

- MFJ 20 QRP CW transceiver met MFJ portable tuner inclusief 

  SWR-meter met een doorgangsschakelaar 

- Galaxy MK2. Oude HF transceiver deels transistor deels buizen, 

  goed werkend met ingebouwde voeding en 2e VFO. Inclusief 

  Fritzel GPA30 groundplane voor 20- 15- en 10 meter 

- Baycom packet met KF161 2 meter FM transceiver met enkele 

  packet frequenties 

- Tono-777 decoder voor CW, RTTY, AMTOR rx en tx 

- Pocom AFR-2000 decoder inclusief video-beeldscherm 

- CW keyer ETM 5C 

- Comet GP15 groundplane voor 6, 2 en 70 



- DJ-560 zonder documentatie, zender en accu's defect 

Geinteresseerden kunnen bellen naar Ernst PA3AKA in Boskoop, 

0172- 21 48 30. 

 

Te koop gevraagd: 

- Eenvoudige 2 m en 70 cm transceiver 

- 3 elements 2 meter beam 

- antenne tuner inclusief SWR-meter. Het te koop aangebodene en 

te koop gevraagd wil Ernst zoveel mogelijk ruilen. 

Geinteresseerden kunnen bellen naar Ernst PA3AKA in Boskoop, 

0172- 21 48 30. 

 

Jan, PD0FGC, zoekt voor zijn Siemens telex machine type T1000 

een voeding. Indien u iets voor Jan heeft of weet waar nog zo'n 

voeding te koop is wordt u uitgenodigd Jan te bellen. 

Tel: 0180- 51 07 19 

 

Hans, PA3ERN, vraagt om gegevens over de jumper setting van een 

16 pro soundblaster kaart. Wie kan Hans daarmee helpen. Eventue- 

le kosten worden vergoed. Gaarne een belletje naar 010- 426 40 

48. 

 

 

Tenslotte: 

 

Kopij kan worden gestuurd naar P.C. van der Post, Spechtstraat 

18, 2851 VL Haastrecht. Ook kan men via email een bericht sturen 

naar pe1nnh(at)amsat.org of via packetradio een bericht voor 

PE1NNH achterlaten in de mailbox PI8WNO. 

PI4GAZ bulletin op Internet: home.worldonline.nl/(tilde)pvdpost 

 

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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