
ZCZC 

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

                 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 12.30 uur op 3,580 MHz met PSK31 

              Aflevering no.: 520, 11 maart 2001 

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

 

Onderwerpen: Afdelingsnieuws, Nieuws uit afdeling A-37, 

Storingen digitale TV niet voor rekening consument, 

Documentatie voor de Condor 3000 en meer, Meer internet 

adressen voor de radioamateur, FT-1000MP, PA0LDB CW-oefening 3. 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen 9 maart 2001 was er in de afdeling een verkoping. Er 

was leuke en bruikbare apparatuur aangevoerd. Zoals een Condor 

omgebouwde mobilofoon naar de 2 meter band, portable FM trx 

portofoon model, diverse computers o.a. een Atari, diverse PC 

kaarten en vele andere dingen. Er is duidelijk zo links en 

rechts vast een begin aan de opruiming gemaakt. Gezien het 

aantal aanwezigen was de belangstelling erg goed te noemen. 

Onze afslager Wim PA0LDB heeft de gehele avond zijn best gedaan 

om alles aan de man te brengen. Echter we moeten constateren 

dat de meeste van ons ruim voorzien zijn van de nodige 

spulletjes, want zelfs tegen bodemprijzen tot gratis toe, bleek 

soms geen belangstelling. De geboden bedragen waren dan ook, 

voor verreweg de meeste artikelen, namelijk minimaal. Kortom, 

niet alles is verkocht. De kas is er weer iets beter van 

geworden en de aanwezigen hebben weer een gezellige avond 

achter de rug. Laat in de avond, of beter gezegd zeer vroeg in 

de morgen gingen de laatste aanwezigen huiswaarts. 

 

23 maart 2001: Lezing over de techniek achter de GSM. 

Vanavond zal Rob Glas, PA3DTM, u het een en ander over GSM- 

techniek vertellen. Geen andere ontwikkeling gaat zo snel en 

beïnvloedt ons leven zo veel. Daarnaast is de GSM-techniek 

mogelijk morgen te vinden in onze amateur-apparatuur. Mis dit 

niet. 

 

6 april 2001: Onderling QSO 

Heeft u nog bouwsels of andere brouwsels dan wordt u verzocht 

dat gewoon eens mee te nemen om het uw mede radiohobby-genoot 

te laten zien. Denkt u ook nog even aan de freeware voor de 

radiohobby? Ook dat graag meenemen. 

 

20 april 2001: EMC en storingen door Piet PA0POS 

 

Alle bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagavond in De 

Zuivelboerderij, gelegen aan de Gouderakse Tiendweg 99 te 

Gouderak (iets ten zuiden van Gouda). De aanvang van de avonden 

is steeds om 20.00 uur. 

 

 

Nieuws uit afdeling A-37: 



 

Lezing amateur museum Jan Corver bij de VERON Rotterdam. 

 

De VERON afdeling Rotterdam wil alle zend- en luisteramateurs 

uitnodigen om op 15 Maart de lezing bij te wonen verzorgd door 

de medewerkers van het amateur museum Jan Corver. 

  Cor Moerman PA0VYL en medewerkers zullen u het een en ander 

komen vertellen over het museum zelf en het groot aantal 

lopende projecten. Denk hierbij aan de Teletron T813, Bosch 

KF161, Nokia telefoons, maar natuurlijk ook de zeer recente 

ombouw van de RS9044 ex-ATF2-zendontvangers. 

Plaats van samenkomst: het Lagelandsepad 47 in scouting gebouw 

"De Alexandrijn". Het Lagelandsepad is een zijstraat van de 

Boszoom, tussen de Hoofdweg en de Prinsenlaan. 

PI4RTD is op de beide Rotterdamse relaisstations QRV om u 

binnen te praten. Luister uit naar PI4RTD op 145.6125 en 

430.300 (71.9 Hz subtoon). 

Meer informatie kunt u vinden op de homepage van de afdeling 

Rotterdam A37: www.qsl.net/pi4rtd. 

                                             Bron: Edwin PA3GVQ 

 

 

Storingen digitale TV niet voor rekening consument: 

 

De winnaar van de te houden “schoonheidswedstrijd” voor de 

etherfrequenties van digitale radio en televisie, moet de 

kosten betalen voor het verhelpen van de storingen die de 

frequenties veroorzaken op televisie. 

Dat heeft het kabinet onlangs besloten. Daarmee is de veiling 

van de frequenties waarop staatssecretaris De Vries (Verkeer en 

Waterstaat) had ingezet, definitief van de baan. 

Staatssecretaris Van der Ploeg (Media) gaf de voorkeur aan een 

“beauty contest”. Eén van de eisen die de overheid stelt, is 

dat de winnende marktpartij consumenten compenseert voor de 

storing die digitale televisie kan veroorzaken op de gewone 

televisie. In de start kunnen in de regio Almere, Amsterdam en 

Haarlem 800000 huishoudens last krijgen van een storing. In 

heel Nederland gaat het om 1,8 miljoen huishoudens. Die storing 

kan worden opgelost door nieuwe coaxkabels en stekkers te 

kopen. Premier Kok wil niet dat deze kosten voor rekening van 

de consument komen. 

                     Bron: Elektro Retail Magazine januari 2001 

 

Opmerking op het bovenstaande stukje: 

Alleen door nieuwe coaxkabel te kopen is men er niet. De 

“nieuwe coaxkabels” dienen 100 procent HF dichte afscherming te 

hebben en de connectors dienen het liefst van metaal te zijn 

zodat er sprake is van 100 procent HF dichte afscherming van 

het begin tot het einde in de radio en TV keten. Dus al die 

haakse en in-line plastic connectors kunt u gevoeglijk 

weggooien. 

Nu maar afwachten hoe een en ander in de praktijk zal gaan 

verlopen.(Piet PA0POS). 

 

 

Documentatie voor de Condor 3000 en meer: 

 

Voor geïnteresseerden is documentatie over de mobilofoon SE- 



550, PTT met de naam Condor 3000, door een e-mail te sturen 

naar 

se550cd(AT)hotmail.com  U krijgt antwoord met gegevens. De 

kosten bedragen f 10,- 

  PA3EKI heeft interessante home pages onder 

http://www.worldonline.nl. In de zoekmachine intypen PA3EKI en 

u kunt kiezen. 

Dit was een bijdrage van Frans PE1LQS en daarvoor hartelijke 

dank. 

 

 

Meer internet adressen voor de radioamateur: 

 

Hugo PA7UP heeft een abonnement op het Deense amateur-blad OZ. 

Hierin stonden een tweetal berichten uit februari 2001 nummer. 

  Er is een landgenoot die een website heeft, zijn call is 

PA3BWK. http://www.morsecode.dutch.nl 

Hier vind je CW links, Morse Code doctor, Art pages, Morse Code 

clubs, CW fax enz. Volgens het blad OZ heeft hij al meer dan 

100.000 bezoekers gehad. 

  Ene Jess Laursen OZ3FN is beroepshalve bezig met de 

vervaardiging van print- en frontplaten/plaatjes. Hij is ook op 

het web onder  www.lautronoc.dk bereikbaar. 

Hoewel het in de eerste plaats voor professionals is, kunnen 

volgens OZ3FN ook amateurs aan hun trekken komen. Het merendeel 

is in het Engels. Zij zijn op het moment bezig met het 

gereedmaken van nieuwe meerkleurige frontplaten/borden van een 

slijtvast geanodiseerd aluminium in diktes van 0,3 - 3 mm. 

Bedankt Hugo voor deze bijdrage. 

 

 

Oostenrijk met OE75 prefix in 2001: 

 

Gedurende het hele jaar 2001 mogen de Oostenrijkse amateurs de 

prefix OE75 gebruiken. De prefix houdt verband met het 75-jarig 

bestaan van de ÖVSV, de Oostenrijkse radioamateurvereniging. 

           Bron: VHF Bulletin, 38e jaargang nr. 5, 20 feb. 2001 

 

 

FT-1000MP: 

 

In het Duitstalige blad CQ-DL van december 2000 staat op de 

blz’n 869 t/m 873 een uitgebreid testverslag van deze Yaesu HF 

transceiver type FT-1000MP. Het verslag is samengesteld door de 

OM’s: Hans-Hellmuth DL2CH en Ulrich DK4SX (metingen), Mathias 

DL2FJ (praktijktest) en van Jürgen DH9JS (tekst) 

 

 

PA0LDB CW oefening 3: 

 

De pa0ldb. Oefening 3. 8 woorden per minuut. 

Regen op titan. 

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat het regent op 

titan, de grootste maan van Saturnus. 

Titan heeft een dichte atmosfeer die lijkt op de onze. Daardoor 

krijgt ze nogal wat aandacht van de astronomen. De regen 

bestaat wel uit vloeibaar aardgas. Water is namelijk op deze 

afstand van de zon in de vorm van ijs aanwezig. Het is hier 



overdag –178 graden. Uit onregelmatigheden in het infrarood 

spectrum van de atmosfeer leiden ze af, dat er kleine wolken 

ontstaan die condenseren tot enorme druppels die dan met de 

snelheid van een sneeuwvlok omlaag zweven. De wolken bereiken 

een hoogte van 25 kilometer. Het proces heeft een dagelijkse 

gang. De motor van het proces is de warmte die uit het 

binnenste van de maan omhoog lekt. Het wetenschappelijk 

vermoeden is dat ook op de aarde vroeger zo leven ontstaan is. 

De pa0ldb. Qrx voor 12 woorden per minuut. 

 

De pa0ldb. Oefening 3. 12 wpm. 

Verband malaria en broeikaseffect angstmakerij. 

Een van de gevolgen van opwarming van de aarde is volgens 

diverse instanties het weer naar het noorden uitbreiden van 

malaria. Specialisten op dit gebied, die niet zijn geraadpleegd 

door het ipcc, trekken deze stelling in sterke mate in twijfel 

en menen dat achter deze leugen de gedachte schuil gaat dat 

bang maken tot actie leidt. Dat is kort samengevat wat een 

kenner op dit gebied, entomoloog Paul Reiter, meent. De reden 

van het oprukken van malaria is in geen enkel van de door 

anderen genoemde gevallen verbonden met een opwarming van de 

aarde. Zo is malaria geenszins een ziekte die gerelateerd is 

aan tropische warmte. Deze eeuw nog zijn malaria-epidemieen 

uitgebroken die tot aan de poolcirkel huishielden en malaria is 

doodgewoon geweest in europa en noord-amerika. Het terugdringen 

tot tropische gebieden heeft niets met klimaatveranderingen te 

maken en het oprukken evenmin. 

Wat de onderzoeker niet begrijpt is dat er zoveel waarde wordt 

gehecht aan de uitspraken van het ipcc, terwijl de echte 

specialisten niet eens zijn geraadpleegd. 

Men baseert zich op slechts 6 onderzoeksrapporten en doet 

vervolgens gewaagde, vergaande uitspraken over de toekomst. 

De pa0ldb pse sk 

 

 

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. 
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