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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 12.30 uur op 3,580 MHz met PSK31 

               Aflevering no.: 523, 1 april 2001 

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

 

Onderwerpen: Silent Key, Afdelingsnieuws, SP-DX contest, Een 

Nederlandse zendamateur in Duitsland (deel 2), PA0LDB CW les 6 

 

 

Silent Key: 

 

Op dinsdag 27 maart bereikte mij het droevige bericht dat 

Gerrit Dekker, PA3CIW, wonend te Gouda, op 79 jarige leeftijd 

in de nacht van zondag op maandag is gestorven. 

  Gerrit was in vroegere dagen werkzaam in de elektra branche 

en later als zelfstandig ondernemer, met een compagnon, een 

technisch bureau in de CAI-techniek. 

  Naast zijn werk bleef de elektronica hem boeien wat zich 

uitte in het behalen van zijn zendmachtiging. In zijn vrije 

tijd was hij vele uren actief met zijn transceiver op HF in cw 

en phone want dat was zijn lust en zijn leven, kontakten leggen 

met andere hobby genoten dichtbij en elders op de wereld. 

  Gerrit was een van de trouwste leden die de afdelingsbijeen 

komsten heeft bezocht. Met het stijgen der jaren werd het wat 

moeilijker om ’s avonds zelf achter het stuur plaats te nemen. 

Er was altijd wel een ander afdelingslid die Gerrit dan ging 

ophalen om toch de afdelingsbijeenkomst te kunnen blijven 

bezoeken. Dat heeft hij altijd zeer op prijs gesteld. 

  Op vrijdagmiddag om 14:00 tot 14:30 was er in de Monuta 

stichting aan het Aalberseplein 1 in Gouda gelegenheid voor 

condoleance en afscheid nemen. Om 15:15 uur is Gerrit in het 

bijzijn van familie leden, kennissen en diverse radiozend 

amateurs, op de algemene begraafplaats IJsselhof te Gouda 

gecremeerd. 

  Gerrit blijft in onze herinnering achter als een rustig en 

trouw afdelingslid, die zich als het even kon in de Goudse 

ronde op 145.475 MHz inmeldde, zo ook afgelopen zondag, en die 

er graag bij wilde zijn en daar dan ook, op zijn manier, zijn 

persoonlijke invulling aangaf. 

  De VERON afdeling Gouda wenst zijn XYL Wil, kinderen en klein 

kinderen veel sterkte toe met dit plotselinge verlies. Namens 

de afdeling: Piet PA0POS 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

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 radio hobby 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 



 

In verband met besmettingsgevaar aangaande mond- en klauwzeer 

gaat de bijeenkomst bij de Zuivelboerderij niet door. Tot nader 

orde zullen de afdelingsbijeenkomsten worden gehouden in de 

bovenzaal van Café Restaurant ‘Huis den Hoek’, Hoogstraat 126 

in Haastrecht. 

 

 

SP-DX contest: 

 

Frits PA5FH heeft een aantal Poolse vrienden die in de contest 

van 7 en 8 april meedoen. Een van hen is Zbyzek SP9IEK. Men zal 

het zeer op prijs stellen om stations uit regio 17 te werken. 

Meer info vindt u in Electron april nummer op blz. 161. 

 

 

Een Nederlandse zendamateur in Duitsland (deel 2): 

(Wim Maarse, vervolg van RTTY bulletin afl. 522) 

 

Daarna heb ik heel veel van mijn nieuwe vrienden geleerd. 

In technisch opzicht zijn ze tot heel veel in staat, mede 

dankzij hun (voor)opleiding. In de DDR werden jongeren als het 

ware voorbereid op een militaire c.q. paramilitaire carrière in 

de GST (“Gesellschaft für Sport und Technik”). Hier kon men 

gratis leren zeilen, sporten beoefenen en ook andere hobby’s 

leren. Omdat Amateurfunk in die tijd thuis nauwelijks mocht 

worden beoefend, was de GST de aangewezen weg om de 

radioamateurhobby te bedrijven. Morse vormde daarvan een 

onderdeel en ik vond het dan ook heel bijzonder, de groepen van 

5 te “nemen” en op te schrijven in een boekje van de GST. Wat 

ook heel belangrijk was voor hun technische vaardigheden, was 

dat zij, anders dan in West-Duitsland of West-Berlijn, hun 

apparaten zelf in elkaar moesten knutselen (“basteln”). 

In sociaal opzicht hebben Rineke en ik van hen geleerd dat 

Berlijn nog steeds een gespleten stad is. De Wessis komen over 

het algemeen niet of nauwelijks in Oost-Berlijn en voor de 

Ossis geldt het omgekeerde in West-Berlijn. Men accepteert 

elkaar niet en men “ruikt” op afstand of men van de andere 

partij is. Buitenlanders, helaas mits niet gekleurd, hebben 

daar geen last van en terwijl het ons Nederlanders zeer 

gemakkelijk valt, contacten met Ossis aan te knopen, valt onze 

buurvrouw, echtgenote van een uit Bonn afkomstige directeur- 

generaal van het Duitse ministerie van justitie meteen uit de 

boot. Beide partijen spreken hier over een kloof, die naar hun 

mening binnen 20 jaar nog niet zal zijn overbrugd. 

 

Wat mij bijzonder is opgevallen, is dat het afdelingsleven 

totaal anders is dan in Nederland. Elke maand, op de eerste 

dinsdag, komt men bijeen in een restaurant. Tot eind vorig jaar 

was dat de Berliner Schankstube in de Petersburger Strasse. Een 

kroeg, waar mijn echtgenote een keer is geweest tijdens een 

“Kerstdiner”, waarvan zij constateerde dat in elk geval alle 

schaarse, in de ingrediënten nog aanwezige vitaminen zorgvuldig 

waren weg gekookt en dat de soms tamelijk tot zeer gezette D17- 

leden het presteerden, tweemaal een “Eisbein” met spiegeleieren 

te eten. Het grote aantal rokers (vooral van gesmokkelde 

goedkope sigaretten uit Polen) en de beperkte ventilatie 

vergrootten haar weerzin tegen dit etablissement. Inmiddels is 



dit etablissement in een “Puff” (= bordeel) omgezet en heeft de 

afdeling haar heil noodgedwongen in een Grieks restaurant 

gezocht. 

Afdelingsvergaderingen beginnen ’s middags om 17.00 uur. Men 

heeft zich daarvoor omgekleed en wie nog met een stropdas 

binnenkomt, wordt raar aangekeken. Soms voert de voorzitter in 

het begin het woord om enkele mededelingen te doen en voor het 

overige wordt de avond doorgebracht met wisselende, onderlinge 

QSO’s. 

Het bijzondere van de afdeling D17 Berlin-Mitte is dat zij over 

2 stations beschikt. Een vast station, DB0BLM, en een fieldday 

station, DF0BLM. Voor deelneming aan dit laatste station moet 

men extra betalen (DM 25 per maand). Dit station bevindt zich 

ongeveer 25 km ten zuidoosten van Berlijn, in een natuurgebied 

op een complex, dat ooit aan de HVA, de inlichtingendienst 

buitenland van de DDR, behoorde. Dit voormalige 

communicatiecentrum van deze HVA bevindt zich in een inmiddels 

afgesloten bunker onder de heuvels van het complex en op de 

heuvels treft men tal van geërodeerde barakken, vergaderruimten 

en andere gebouwen aan. 

DF0BLM heeft inmiddels voor een vriendenprijs de beschikking 

over enkele kamers in een van de volgens mijn echtgenote 

naargeestige flatgebouwen gekregen en deze kamers worden thans 

ingericht tot een kwalitatief hoogwaardig zendstation. De 

condities zijn, met veel meren en weinig storende factoren in 

de buurt, buitengewoon gunstig en het spreekt bijna vanzelf dat 

de opzichter van het complex, overigens een ex-medewerker van 

de “Stasi”, die zich doorgaans bezighoudt met het ontvangen van 

veelbusladingen, waaronder aanmerkelijk veel Nederlandse, heel 

trots op deze ontwikkeling is. 

Over enkele maanden moet het station klaar zijn en gaan we 

concurrentie met West-Berlijn en de rest van Duitsland aan. We 

verliezen zeker op de punten van apparatuur en vermogen, maar 

onze inventiviteit is groot, onze ligging is uniek en ons 

enthousiasme kent geen grenzen. 

 

Tot slot. Het is erg plezierig in een omgeving te wonen en te 

werken, waar men geheel wordt geaccepteerd. Het is nog leuker 

te constateren dat, wat je hobby betreft,  andere leden van de 

afdeling altijd voor je klaar staan om je te helpen. Problemen 

met Packet Radio, APRS, UIView, Sky Sweeper (wat een 

fantastisch programma van onze Finse vrienden!) of de 

programma’s die de TH-D7E2, de NRD545 of de TS2000 moeten 

sturen: je hoeft maar te roepen en ze zitten naast je bij je 

thuis om e.e.a. op te lossen. 

Dat geldt in het bijzonder ook voor het leren van morse. Na de 

gebruikelijke zondagronde gaat een klein groepje in CW-QSO en 

dat is prima voor de ontwikkeling. Helaas ben ik nu zo ver 

gevorderd dat het mij moeite zal kosten, het Duitse examen te 

halen. Dit gaat uit van ofwel 5 wpm ofwel 8/5 wpm (Farnsworth) 

en dat is wel erg langzaam. Naar ik van Aad Nijholt heb 

begrepen, wil men in Nederland op 10/5 overgaan. M.i. een 

absoluut minimum. Zelf haal ik nu 15/8. Maar wie ben ik? 

 

Met hartelijke groeten aan alle zendamateurs in Gouda en 

omgeving en in hoopvolle afwachting van commentaar, 

 

Wim Maarse, DO1KWM  maarse@okay.net  www.d17.org 



 

 

PA0LDB CW les 6: 

Deze oefeningen vinden plaats op 28.160 MHz. De eerste oefening 

begint om 11:15 uur en de tweede om 11:30 uur. 

 

De pa0ldb. Oefening 6. 8 wpm. 

In het algemeen behoort men de gegevensuitwisseling altijd 

automatisch op diskette of op de harde schijf op te slaan of 

tenminste bij het gebruik van een terminal in plaats van een 

computer in ieder geval de printer direct te laten afdrukken 

als men met de mailbox verbinding zoekt. Daarmee heeft men 

alles direct zwart op wit om het rustig na te lezen en behoeft 

men niet vijfmaal dezelfde informatie op te vragen omdat het te 

snel over het beeldscherm scrollt. Als men een computer met een 

geschikt terminalprogramma gebruikt en direct de gegevens 

opslaat, is er de mogelijkheid om later alleen te printen wat 

men werkelijk belangrijk vindt. 

De pa0ldb. Qrx voor oefening 6. 12 wpm. 

 

De pa0ldb. Oefening 6. 12 wpm. 

Het is niet nodig om eerst door de helpteksten heen te 

worstelen, de beschrijvingen van de gangbare mailbox systemen 

voor packet radio worden in diverse literatuur uitgebreid 

beschreven. De mailbox voorziet verder in bakenuitzendingen 

waarin wordt verteld voor wie er nieuwe berichten zijn 

ontvangen. Iedere uitzending van de mailbox, van 

begroetingstekst en uitvoering van de ingetoetste commandos tot 

de meldingen van het systeem zelf worden altijd door een soort 

-ben er klaar voor- tekst afgesloten. De  prompt, bekend bij 

computergebruikers, eindigt in het algemeen met een –groter da- 

teken en betekent, dat de mailbox met de uitvoering van de 

huidige commandos gereed is en klaar staat om nieuwe commandos 

te ontvangen. Belangrijk is het om een commando altijd maar 1 

keer in te voeren en op een antwoord van het systeem en de 

daarop volgende prompt te wachten. Ook als er bij verbindingen 

over grote afstanden of  by slechte condities kennelyk niets 

gebeurt, dient men te wachten, een antwoord komt er zeker 

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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