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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.: 500, 15 oktober 2000 

--------------------------------------------------------------- 
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               GOUDSE      AFDELING     ZENDAMATEURS 

 

En uiteraard luisteramateurs en belangstellenden voor de radio- 

en elektronicahobby in het algemeen. 

 

 

ZOALS U IN DE KOP VAN HET RTTY BULLETIN HEBT KUNNEN WAARNEMEN 

KIJKT U NU NAAR DE: 

 

     VIJFHONDERDSTE PI4GAZ RTTY UITZENDING 

     CLUBSTATION van de VERON AFDELING GOUDA 

 

 

Zij, die hebben bijgedragen tot enige deelname voor het 

aanleveren van kopij, zoals in de vorm van tijdschriften, kran 

ten, e-mail of op floppy aangeleverde kopij zeggen wij harte 

lijk dank. 

 

Vanaf deze plaats u allen, te weten zend- en luisteramateurs, 

hartelijk dank voor de getoonde belangstelling tijdens de RTTY 

uitzendingen en de deelname in de daarop volgende phone ronde. 

Al was het maar voor het 'tekenen' van de presentielijst. 

Zonder uw belangstelling was deze tak van de hobby niet tot 

zoveel afleveringen gekomen. 

 

Stel dat iedere RTTY-bulletin uit gemiddeld 10 kilobyte aan 

informatie, gegevens, mededelingen, enzovoorts bestaat. Het 

houdt dan in dat we 500 x 10 kB is  5  M E G A B Y T E  aan 

informatie hebben uitgezonden. Gelukkig heeft dat niet 

geleid tot versleten typevingers, hi ... 

 

Dan nu weer over tot de orde van deze extra lange uitzending. 

 

 

Onderwerpen: Afdelingsnieuws, Uitzendingen op 3575 kHz in AMTOR 

FEC, ATV repeater PI6WXV te Capelle aan den IJssel, Special 

event station PA6QPO vanuit Doorn met nieuw MARAC nummer 900, 

RDR (Regio 38) met een special event station, 43e Jota, Wat 

biedt Linux voor de zendamateur, Gevraagd. 

 

 

Afdelingsnieuw: 

 

20 oktober 2000: Onderling QSO 

Een mooie gelegenheid om eens onze activiteiten op de diverse 

banden te bespreken. Mogelijk dat we een weekend kunnen 

organiseren om ons award te promoten. Ook is dit de tijd van 

het jaar om onze antennes 'winter klaar' te maken. Tips en hulp 

nodig... maak dan hier de afspraak.... 

 



3 november 2000: Vossenjacht 

Breng voor deze avond uw peilapparatuur in orde, trek uw 

loopschoenen aan. Deze avond zal onze vossenjacht specialist 

Henk, PA2HJM, weer een originele Goudse vossenjacht 

organiseren. Kenners weten dan dat de vos zich op de meest 

onmogelijk plaatsen kan verstoppen. Een kinderwagen, op een 

eiland in de Reeuwijkse Plassen, niks is Henk te dol. Noteer 

deze avond in uw agenda. 

Vertrekpunt is ons nieuwe onderkomen De Zuivelboerderij te 

Gouderak. 

 

17 november 2000: Onderling QSO 

Voor vanavond staat er onderling QSO op het programma. Heeft u 

behoefte aan het onderlinge QSO kom dan vanavond naar de 

Zuivelboerderij. Mogelijk zijn er al resultaten van 

bijvoorbeeld bouwprojecten of zijn er prachtige verbindingen 

door uw mede amateurs gemaakt. 

 

De bijeenkomsten vinden plaats in De Zuivelboerderij, gelegen 

aan de Gouderakse Tiendweg 99 te Gouderak. 

De aanvang van de avonden is steeds om 20.00 uur. 

De Zuivelboerderij is makkelijk te vinden in Gouderak. 

Bij rotonde Stolwijkersluis (Esso) richting Stolwijk, na 500 

meter rechts, de uit 1888 stammende ophaalbrug over, aan het 

einde van deze weg treft u aan uw linkerhand de zuivelboerderij 

aan. U kunt kosteloos parkeren, zodat dat geen belemmering meer 

hoeft te vormen om naar de afdelingsbijeenkomsten te komen. 

Geïnteresseerd? Kom dan naar deze plaats van bijeenkomst en 

neem eventueel geïnteresseerden mee. 

 

 

Uitzendingen op 3575 kHz in AMTOR FEC: 

 

Sinds een aantal jaren zenden we ook op 3575 kHz in AMTOR FEC 

het PI4GAZ bulletin uit. We hebben zeer weinig reacties binnen 

gekregen. Er zijn tot nu toe 2 reacties binnen gekomen. Dat 

houdt dan nu in dat u naar de laatste reguliere AMTOR FEC 

uitzending kijkt. We zullen in de nabije toekomst overgaan naar 

PSK31 uitzendingen die dan iets hoger in frequentie, op plm. 

3580 kHz, zullen gaan plaats vinden. 

 

 

Van de XYL van Hans PD3HBR, te weten Daniëlle PD4DYH, kregen we 

via e-mail het volgende bericht voor het PI4GAZ bulletin 

 

ATV repeater PI6WXV te Capelle aan den IJssel: 

 

Het station krijgt de call PI6WXV en komt te staan op plm. 55 

meter antenne hoogte op de frequentie 10.220 GHz. 

De bouwers zijn Frank PE1NSV, Leo PE2LED, Hans PD3HBR. 

De antennes die gebruikt gaan worden zijn voor 10 GHz tx een 

40 slots golfpijp waar voorlopig een 1.2 watt dro zender aan 

wordt gekoppeld. Deze dro zender wordt in de loop van de tijd 

vervangen voor een 10 watt TWT welke hopelijk niet alleen het 

bereik gaat verbeteren maar ook de ontvangst voor de kijkende 

amateur. 

Het is de bedoeling dat er op 13 cm en 23 cm een ingang komt 

welke op 2340 MHz en 1248 MHz aanspreekbaar zijn. Tevens is het 



onze bedoeling om op 10 GHz een ingang te gaan openen maar hier 

is nog geen frequentie van bekend daar hier nog de nodige 

antenne of antennes voor gefreesd moeten worden. 

De 23 cm en 13 cm antennes worden de slot antennes. 

Het is onze bedoeling wanneer de repeater in ruste is diverse 

atv repeaters te gaan doorzetten, hierbij denken wij aan 

PI6ATV, PI6TNO, PI6ANH, PI6ATH of iets in die volgorde dit kan 

veranderen naar gelang de ontvangst van de repeaters. 

Wanneer er een station inschakelt op 23 cm of 13 cm krijgt deze 

voorrang op de repeaters door middel van video detectoren. 

Dit is even in grove lijnen wat de bedoelingen zijn, het is 

onze bedoeling om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. 

Ik hou u verder op de hoogte betreffende de ontwikkelingen van 

de repeater 

73, Hans PD3HBR 

 

 

Special Event station PA6QPO vanuit Doorn met nieuw MARAC 

nummer 900. 

 

Ter gelegenheid van het 335 jaar bestaan van het "ROYAL 

NETHERLANDS MARINE CORPS", zal PA6QPO QRV zijn op zaterdag 9 

december a.s. vanaf 15.00 GMT t/m zondag 10 december a.s. 15.00 

GMT vanuit de "VAN BRAAM HOUCKGEEST KAZERNE" te Doorn. 

 

Er zal gewerkt worden op alle HF-banden in CW en SSB. 

Om zoveel mogelijk Nederlandse stations de gelegenheid te geven 

ons te werken, zullen wij regelmatig QRV zijn op plm. 3,740 MHz 

en 3,550 MHz. 

Operators: PA3GLH, PA2TDH, PA3EGH, PA3GBK, PA3DGH, NL12480. 

QSL via het bureau REGIO 03. 

Voor info kunt u e-mailen naar PA3DGH (e-mail pa3dgh@dds.nl) 

Bron: Jack NL-12480 

 

 

RDR (Regio 38) met een Special Event station: 

 

Op 15 december is het 50 jaar geleden dat het station Nera te 

Nederhorst den Berg in dienst is gesteld. 

Om dat heugelijke feit te vieren zijn er plannen gemaakt om op 

9 en 10 december een special event station in de lucht te 

brengen. Het ligt in de bedoeling om met 3 stations 

activiteiten te ontplooien. Station nr.1 zal op 2 meter en 70 

cm verbindingen maken. Station nr.2 op 10, 15 en 20 meter en 

station nr.3 zal actief zijn op 40, 80 en 160 meter. Gewerkt 

zal worden in CW, SSB en PSK31 modes.De definitieve tijden 

zullen nog nader bekend worden gemaakt. Voorlopig wordt gedacht 

om station nr.2 en 3 zaterdag van 06:00 tot 24:00 uur en zondag 

van 06:00 uur tot 18:00 uur, alles lokale tijd. Er bestaat de 

mogelijkheid dat er een pauze wordt ingelast om op ons gemak de 

maaltijd te nuttigen en tevens zullen de nachtelijke uren 

worden benut om nieuwe QSO krachten te verzamelen om de zondag 

weer fris te kunnen QSO’n. Er is momenteel nog niet bekend met 

welke call dat zal plaatsvinden. Meer nieuws hoort u later. 

73, Piet PA0POS 

 

 

43e Jota: 



 

Dit jaar doen 2 zendamateurs uit de Goudse regio weer mee aan 

de 43e JOTA. Het zijn Fred PA1FJ en Pim PE2PR die aanwezig 

zullen zijn bij de Mr van Daalgroep in Boskoop. 

In Nederland doen er dit jaar 310 scoutinggroepen met dit 

evenement mee. 

De JOTA begint vrijdagavond om 20 oktober en duurt tot en met 

zondag. Geïnteresseerden die een kijkje willen nemen bij de 

Jota zijn van harte welkom op zaterdag 21 oktober in het 

clubhuis aan het Zwarte Pad 51 in Boskoop 

 

 

Wat biedt Linux voor de zendamateur: 

 

In het Duitstalige blad CQ-DL staat te lezen aangaande Linux 

software voor de zendamateur.Ik beperk mij tot het noemen van 

een aantal links waar men info van het internet kan ophalen: 

Linux Kernel Archiv: www.kernel.org 

Linux Hamradio Applications and Utilities Homepage: 

  http://radio.linux.org.au 

File watcher: http://filewatcher.org/cat/Ham Radio.html 

Bester Tracking Systems: www.bester.com 

Star Office: www.stardivision.de 

APRS: www.aprs.net www.aprs.org 

Eagle Print layout software: www.cadsoft.de 

LINRadio: www.linradio.com 

Inprise/Borland: www.borland.com/about/press/1999/linuxdev.html 

Vmware: www.vmware.com 

Mailing lists: linux-ham(AT)vger.rutgers.edu 

 

 

Gevraagd: 

 

Ger PA3GUF heeft als onderdeel van de radiohobby het sparen en 

zelf maken van seinsleutels. Wie heeft er een seinsleutel of 

meerdere op de plank liggen die hij/zij niet gebruikt. Gaarne 

dan Ger PA3GUF benaderen. Ook vindt Ger het leuk als iemand 

foto’s van antieke seinsleutels kan aanleveren. Gaarne een 

belletje naar tel.: 078-615 65 66 

 

 

U las nu het 
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van de VERON afdeling Gouda 

 

 

Tenslotte: 

 



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

18, 2851 VL Haastrecht. Ook kan men via e-mail een bericht 

sturen naar pa0pos(at)amsat.org of via packetradio een bericht 

voor PE1NNH achterlaten in de mailbox PI8WNO. 

PI4GAZ bulletin op Internet: www.veron.nl/afdeling/gouda 

 

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. 

 

nnnn 


