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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.: 560, 3 maart 2002 

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

 

Onderwerpen: Afdelingsnieuws, F/PA6F in de REF SSB contest in 

Noord Frankrijk, Vossenjacht bij Steenwijk op BVN-TV en 

internet, Lezing GSM in vogelvlucht, 7e Utrechtse vlooienmarkt 

op 14-7-2002, Link voor digimode liefhebbers, Een LPDA voor 2 

meter plus, Updating the W1FB 80 meter "Sardine Sender" 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

22 februari - Jaarvergadering 

De avond werd geopend door de voorzitter Wim PA0LDB die een 

ieder van harte welkom heette. Wim maakte gebruik van een 

versterker zodat een ieder van de aanwezigen geen woord hoefde 

te missen. Nadat een ieder van gratis koffie met een Goudse 

condensatorplaat (stroopwafel) was voorzien werd er snel 

begonnen. 

  Aangezien er geen ingekomen stukken waren werd het woord aan 

de secretaris gegeven die de notulen en vervolgens het jaar 

verslag van 2001 voorlas. Daarna volgde het jaarverslag van de 

penningmeester. Vervolgens kwam de kascontrole commissie aan 

het woord, de verantwoording van het VERON A-17 fonds leverde 

ook geen problemen of vragen op. De verkiezing kascontrole 

commissie stelden Fred PA1FJ en Piet PA3FGM zich beschikbaar. 

Voor de komende verenigingsraad wordt de afdeling ook door 

diverse afdelingsleden vertegenwoordigd. 

  Na enige mededelingen van het bestuur werd er pauze gehouden. 

Na de pauze werd het tempo er flink ingehouden. Als afdelings 

lid van het jaar werd Jaap PA4GF benoemd vanwege zijn inspan 

ningen voor de afdeling. Daarna kwamen de afdelingsactiviteiten 

aan bod en het gebruik van de PA6IMD en PA6F calls. De award 

commissie, bij monde van Piet PA3FGM, heeft dit jaar geen 

aanvragen voor het Gouda award gekregen. Piet PA0POS deed zijn 

jaarlijkse mededelingen m.b.t. PI4GAZ activiteiten. De 

bestuursverkiezing bleek ook snel te kunnen worden afgehandeld. 

Afdelingssecretaris André PA0PSA was aftredend en niet 

herkiesbaar. Piet PE1NSW was aftredend en herkiesbaar. Verder 

wordt het bestuur versterkt met Ruud PD0RBV en Jack PD1AOI. Wim 

nodigde daarna Ruud uit om achter de tafel plaats te nemen. Het 

bestuur bestaat nu uit de voorzitter Wim PA0LDB terzijde 

gestaan door Jan PA3GVG die als vice voorzitter zal optreden en 

de OM's Dirk PA7DN, Piet PE1NSW, Ruud PD0RBV en Jack PD1AOI. 

In de rondvraag werden vragen gesteld door Fred PA1FJ, Hugo 

PA7UP en Pim PA5PR. Hierbij kwam o.a. de vraag naar voren om 

meer lezingen in te plannen en de vermelding in Electron over 

een voorlichtingspakket. André PA0PSA legde e.e.a. uit en 

voegde eraan toe dat er een promotie CD ROM beschikbaar is waar 

de radiohobby in diverse vormen worden weergegeven. 

Vraag aan de leden: 



-Naar welke onderwerpen gaat de belangstelling uit om een 

lezing te organiseren? 

-De leden die een e-mail adres hebben worden verzocht dat 

persoonlijk per e-mail aan de secretaris kenbaar te maken. De 

mogelijkheid is niet uitgesloten dat de volgende convocaties 

dan per e-mail wordt toegestuurd. Zij die geen e-mail adres 

hebben zullen de convo gewoon per vertrouwde post toegestuurd 

krijgen. 

Als laatste bedankte de voorzitter Wim PA0LDB, deze avond 

bijgestaan door de vice voorzitter Jan PA3GVG, de aanwezigen en 

wenste een ieder voor het jaar 2002 veel radio plezier. 

Deze jaarvergadering was op tijd begonnen en was omstreeks 

21:30 uur afgelopen. Dit was de kortste jaarvergadering die we 

tot nu toe hebben meegemaakt. 

 

8 maart - Verkoping. 

Heeft u van de winter uw zolder opgeruimd, dan is het nu de 

gelegenheid om uw (X)YL blij te maken en daarmee ook uw 

medeamateur. U weet dat 10 procent van de opbrengst ten bate 

komt van de afdelingskas. 

 

22 maart 2002 - Onderling QSO. 

Deze avond staat onderling QSO op het programma en wordt 

mogelijk gecombineerd met een meetavond. 

 

5 april 2002 - Contesten hoe te doen. 

 

De afdelingsbijeenkomsten worden gehouden in de 

Zuivelboerderij, gelegen aan de Gouderakse Tiendweg 99 te 

Gouderak. U bent daar welkom om 20:00 uur. 

Weet u nog mensen die geïnteresseerd zijn in onze prachtige 

radiohobby? Introducés zijn van harte welkom. 

 

 

F/PA6F in de REF SSB contest in Noord Frankrijk: 

 

Na de jaarvergadering zijn André PA0PSA, Jan PA3GVG en Piet 

PA0POS afgereisd naar Noord Frankrijk. Onderweg hebben we ons 

oud lid Jaap PA4GF in Koewacht (Zeeuws-Vlaanderen) opgehaald en 

weer verder gereden naar André zijn stek in Chérie les Rozoy 

(departement de l'Aine) gereden. Aldaar 's nachts (zeg maar 

vroeg in de morgen) aangekomen en gelijk alles uitgeladen. 

Transceivers aangesloten en uitgeprobeerd. Alles functioneerde 

naar wens. Vervolgens hebben we van een welverdiende nachtrust 

genoten. 

  Het weekend 23 en 24 februari meegedaan met de REF contest. 

Vermeld dient te worden dat het behalen van een hoge plaats 

niet hoog op de verlanglijst stond. Tussen de bedrijven door 

boodschappen gedaan, want tenslotte moet er ook gegeten worden 

en in de omgeving gereden, enz. 

  Jaap met assistentie van Jan zorgden ervoor dat de inwendige 

mens niets tekort kwam. 

  De gebruikte transceivers waren van het merk Kenwood te 

weten: een TS-680, TS-820 en een TS-850. De antennes waren een 

GPA40, GP voor 10 meter en een dipool 2 x 10 meter. Voor het 

vastleggen van de QSO's werd gebruik gemaakt van TR log. De 

gemaakte verbindingen vonden op HF plaats. Op 160 meter(1 QSO), 

op 80 (33), op 40 (39), op 20 (29), op 15 (22) en op 10 zijn 22 



QSO's gemaakt. 

De totale score zal, als alles wordt goedgekeurd, 75960 punten 

bedragen. 

De geplande antenne proefjes zijn vanwege de koude en de regen 

niet doorgegaan. 

De deelnemers kunnen weer terugkijken op een gezellig weekend. 

Zowel de heen- als de terugreis zijn voorspoedig verlopen. 

 

 

Vossenjacht bij Steenwijk op BVN-TV en internet: 

 

Op 17 februari zijn er bij de 2 m ARDF vossenjacht bij 

Steenwijk opnames gemaakt door BVN-TV. Deze zijn tot een kort, 

maar positief stukje gemonteerd en uitgezonden in het programma 

onderdeel Studio NL op maandagavond 18 februari. Aan de VERON 

Vossenjachtcommissie is een kopie van de studioband of DVD 

beloofd. BVN-TV is een in samenwerking met Radio Nederland 

Wereldomroep en de VRT opgezette satellietzender voor 

Nederlanders en Vlamingen in het buitenland. Behalve via de 

ASTRA satelliet zijn de programma's ook via internet te volgen. 

  De Studio NL uitzendingen worden enkele maanden in digitale 

vorm bewaard en wie over een niet te trage internetverbinding 

en het (gratis) programma Real Player beschikt kan dit fragment 

opzoeken en afspelen. Ga naar: www.bvn-tv.nl en klik 

achtereenvolgens op de knoppen 'kijk op' en 'studio nl', 

vervolgens op het plaatje 'studio nl online' en kies de datum 

18 februari 2002. Het item over de vossenjacht is te vinden op 

25 minuten vanaf het begin en duurt 5 minuten. De eerste 20 

minuten zijn gemakkelijk over te slaan door het wijzertje boven 

in het venster van de Real Player te verslepen naar ongeveer 

2/3 van de schaal. 

            Bron: Henk PA0HPV, secr. VERON Vossenjachtcommissie 

 

 

Lezing GSM in vogelvlucht: 

 

De VERON afdeling Hoekse Waard meldt dat op 5 maart Edwin 

PA3GVQ en Rudolf PE1OKR een lezing zullen geven over de 

techniek achter het GSM netwerk. 

GSM maakt gebruik van complexe technieken. Het is dan ook niet 

mogelijk in een kort bestek alles te vertellen, vandaar in de 

aanvang "GSM in vogelvlucht". Er zal ingegaan worden op diverse 

ontvangst- en zendtechnieken, antennes enz. Ook zal aan de orde 

komen hoe men een landelijk dekkend netwerk kan maken. 

Belangstellenden zijn van harte welkom in het dorpshuis 

Concordia, Koetsveldlaan 17 te Westmaas. Dat ligt tegenover de 

witte molen "Windlust". Aanvang 19:30 uur. 

                                   Bron: Evert van Belle PA3FXY 

 

 

7e Utrechtse vlooienmarkt op 14-7-2002: 

 

De VERON afdeling Centrum organiseert de 7e Utrechtse 

vlooienmarkt op 14 juli 2002. Deze wordt gehouden in de 

veemarkthallen aan de Sartreweg 2 te Utrecht. 

De standkosten zijn 23.- euro. De entree bedraagt 5 euro. 

Er is 2000 vierkante meter hal met gratis parkeren. 

                                            Bron: Cyriel PD2WTD 



 

 

Link voor digimode liefhebber(s): 

 

Rob PA5AX vond, al surfend over het web, een internet adres. 

Leuk voor de liefhebbers van de digimode liefhebbers. Hier 

volgt het lange adres: 

http://slow.kwsi.vslib.cz/cgi-bin/slow/main.pl?ver=4&inf=355 

 

 

Een LPDA voor 2 meter plus: 

 

Zo luidt de kop van het artikel in QST van oktober 2001 waar op 

de blz.'n 42 t/m 46 een uitgebreide verhandeling om zelf een 

logper antenne te maken die het frequentie gebied van 130 - 170 

MHz bestrijkt. Het artikel bevat o.a. een bouwtekeningen, 

stralingsdiagrammen en 4 foto's van de lpda. 

 

 

Updating the W1FB 80 meter "Sardine Sender": 

 

Zo luidt de kop van het artikel in QST van november 2001. Op de 

blz.'n 54, 55 en 56 wordt een x-tal gestuurd CW zendertje 

beschreven. Het geheel is in een sardine blikje gebouwd. Alle 

onderdelen zijn op gaatjes board gemonteerd. Naast de nodige 

weerstandjes, condensatortjes en spoelen zijn er drie 

transistors in op genomen te weten 2 x MPS2222A en als 

eindtransistor de 2N3053. De geclaimde output bedraagt ruim 1 

Watt. Het geheel is low cost opgebouwd. Het artikel is van de 

hand van Erik NY9D. 

 

 

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 

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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