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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.: 568, 12 mei 2002 

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

 

Onderwerpen: Afdelingsnieuws, Barbecue, uw e-mail adres, 

Demontabele HB9CV antenne voor de 2 meter amateur-band, 

Freeware log programma van N1MM, Zendamateur duinen op de 

Waddeneilanden, Satsite voor beginners, High power rack voor de 

19 set gevraagd, Even lachen. 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

17 mei 2002 - Onderling QSO 

De avond om al voorzichtig naar de vakantieplannen te kijken. 

Voor het bouwen van b.v. een nieuwe vakantie antenne heeft u nu 

nog ruim de tijd. Mogelijk heeft één van uw clubgenoten nog een 

mooi ontwerp? 

 

31 mei 2002 – De geplande IOTA avond gaat niet door wegens 

afzegging van de spreker. 

 

 

Barbecue: 

 

Heeft u zich al met familie of vrienden/vriendinnen opgegeven 

voor de barbecue? 

14-6-2002 - Laatste bijeenkomst eerste halfjaar BBQ-avond. U 

wordt verzocht om uiterlijk 31 mei aan de Dirk PA7DN door te 

geven dat u van de partij wilt zijn. 

Nog niet gedaan? Doe het dan nu... 

U bent niet de enige, er zijn er al een aantal u voorgegaan. 

Per e-mail kan ook: dirk.nieuwstraten(at)planet.nl 

Plaats: de zuivelboerderij in Gouderak. 

Er wordt een eigen bijdrage van (slechts) 3 Euro per persoon 

gevraagd. 

 

De afdelingsbijeenkomsten worden gehouden in de Zuivelboerde 

rij, 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. 

 

 

Uw e-mail adres: 

 

Heeft u, als afdelingslid, uw e-mail adres al aan de afdelings 

secretaris kenbaar gemaakt? Piet van Unen PE1NSW, e-mail: 

v.unen@hccnet.nl 

Reden: In de laatste jaarvergadering is de mogelijkheid 

geopperd om de volgende convocatie per e-mail te versturen. 

 



 

Demontabele HB9CV antenne voor de 2 meter amateur-band: 

 

In het Duitstalige blad Funk Amateur maart 2002 op de blz.’n 

394 en 395 beschrijft Ulrich DK4SX een gemakkelijk te 

demonteren en uiteraard te monteren HB9CV voor de 2 meter 

amateur-band. Voor de “boom” wordt gebruik gemaakt van 2 

lengtes aluminium U profiel en op ieder elementeinden is draad 

gesneden zodat de elementen met de nodigde moertjes aan het U 

profiel kan worden gemonteerd en het geheel een stevig aanzien 

geeft. De elementen kunnen ook van telescoop antennetjes 

gemaakt worden. Het is maar net wat uzelf wilt. De antenne 

connector is van het BNC type en er wordt gebruik gemaakt van 

een trimmer om een zo goed mogelijk aanpassing in te regelen. 

Het is een duidelijk artikel en voorzien van de nodige foto’s 

en tekeningetjes zodat nabouwen geen problemen kan opleveren. 

 

 

Freeware log programma van N1MM: 

 

In het Duitstalige blad Funk Amateur februari 2002 op de blz.’n 

126  en 127 beschrijft Eike DM3ML het log programma van N1MM en 

vertelt daarin ook zijn ervaringen met dit freeware programma 

in contesten. In zijn samenvatting zegt Eike dat het N1Mmlogger 

probleemloos functioneert, het kost niets. Is gemakkelijk 

toegankelijk en zodermeer aan te bevelen. Meer info is op het 

volgende internet adres te verkrijgen: 

http://groups.yahoo.com/group/N1Mmlogger 

 

 

Zendamateur duinen op de Waddeneilanden: 

 

Voor wie plannen heeft voor een vakantie op een waddeneiland en 

daarbij op 2 m of 70 cm QRV wil zijn is het handig om te weten, 

dat er zich op de eilanden Vlieland en Terschelling enkele hoge 

duinen bevinden die zeer geschikt zijn voor DX-en op deze 

banden. Op Vlieland is het hoogste punt, 35 m boven N.A.P., het 

Vuurboetsduin (vuurtorenduin). De vuurtoren is niet meer actief 

en het duin is nu een uitzichtpunt. 

Op Terschelling liggen meerdere duinen die toegankelijk voor 

toeristen zijn en waarop een uitzichtpunt (ballustrade en 

verrekijker) is aangebracht. Als je in de buurt van het dorp 

West Terschelling verblijft is vooral het meest noordelijke van 

de twee hoge duinen ten noordwesten van het dorp zeer geschikt. 

De hoogte is 31 m boven N.A.P. en het is toegankelijk vanaf de 

Duinweg. Het hek van houten balken om het platform is als het 

ware gemaakt om er tijdelijk een camping mastje met een kleine 

beam tegen aan te binden. Dicht bij op hetzelfde duin staat een 

huisje dat kennelijk gebruikt wordt door de lokale hams, gezien 

de diverse amateur-antennes. Op het andere hoge duin bij het 

dorp staat een stel schotelantennes, waar ik liever niet vlak 

naast zou gaan staan in verband met de kans op het veroorzaken 

van storing. Vanaf deze locatie zijn heel wat repeaters te 

werken en bij een beetje condities kom je al gauw een eind 

richting OZ. Boven zee ontstaat na een warme zomerdag al snel 

een duct waardoor je verrassend ver kunt komen. Schiermonnikoog 

heeft een uitkijkpunt op een oude Duitse bunker die weliswaar 

wat lager is, maar ook zeer geschikt is als /A QTH. 



Let wel: naar Vlieland en Schiermonnikoog mag de auto niet mee, 

naar Terschelling wel (maar dat is vrij duur). 

Nog enkele nuttige wenken: 

-Op de vuurtoren Brandaris (W-Terschelling) staat een sterke 

paging- of digitale selcall zender die op sets met weinig pré 

selectie zo nu en dan doorbreekt of zelfs blocking veroorzaakt. 

Neem een extra bandfilter mee. 

-Denk aan een flesje anti-muggenspul en een zaklampje als je 's- 

avonds QRV wilt zijn. 

-Als antenne is een demontabele HB9CV op een mastje van 

tentstokjes geschikt en zonder moeite in de reisbagage mee te 

nemen. Maak de antenne kantelbaar zodat je eenvoudig kunt 

kiezen tussen horizontale en vertikale polarisatie. 

-Als voeding is een gesealde 12 V gel-accu geschikt, ook i.v.m. 

de transporteerbaarheid in de bagage. 

-De onderlinge werkfrequentie voor de eilanders is 145,450 MHz 

FM. 

-Het IOTA (Island On The Air) nummer is voor alle Wadden 

eilanden hetzelfde namelijk EU-038. Je tegen station kan er 

naar vragen. 

-Wie een plugje mist kan dat kopen bij het Communicatiecentrum 

Terschelling aan de Burgemeester Mentzstraat. 

    Bron: Henk, PA0HPV (met hartelijke dank voor deze bijdrage, 

                                                   Piet PA0POS) 

 

 

Satsite voor beginners: 

 

De gevorderde schotelaar kan op heel wat sites terecht om meer 

aan de weet te komen over zijn hobby. Voor de beginnende schote 

laar is het aanbod kleiner, maar een prima startpunt is de 

pagina Satelliet radio en TV voor beginners: 

http://home.wanadoo.nl/sat.tv/ 

Op een heel heldere manier wordt hier uitgelegd wat de voor 

delen zijn van satelliet-TV welke apparatuur er voor nodig is 

en welke kosten daaraan verbonden zijn. Verder is er aandacht 

voor onder meer de plaatsing van de schotel, verschillende 

typen ontvangers en GSO-aansluitingen. Deze prima site voor be 

ginners is uitermate actueel en wordt op verschillende plekken 

nog uitgebreid. 

(GSO: Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst) 

            Bron: Satellite nr. 1, week 1/2, 5 t/m 18 jan. 2002 

 

 

High power rack voor de 19 set gevraagd: 

 

Pleun PA3CYS wil in februari 2003 de watersnoodramp van 1953 

herdenken door met een 19 set verbindingen te gaan maken. 

Edoch, PA3CYS heeft aan de lezers van dit RTTY bulletin een 

vraag. Om met meer vermogen in de lucht te komen dan de “kale 

19 set” kan leveren is Pleun op zoek naar een originele 

eindtrap, ook wel “high power rack” genoemd. Wie o wie kan 

Pleun de weg wijzen om aan het gevraagde te komen? 

Pleun wacht heel graag reacties in, hetzij schriftelijk hetzij 

via een andere weg. Pleun Groeneveld PA3CYS, Bermweg 40, 2906 

LC Capelle aan den IJssel, tel.:010-4503436. 

 

 



Even lachen... 

 

Het onderstaande zijn citaten uit brieven die mensen aan 

verzekeringsmaatschappijen stuurden. Dit is dus allemaal echt. 

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

 

Ik heb zoveel formulieren moeten invullen, dat ik veel liever 

had gehad dat mijn geliefde man helemaal niet was gestorven. 

 

Mijn motorfiets moest, net als ikzelf, vanwege ernstige schade 

weggesleept worden. 

 

Ik overreed een man. Hij gaf zelf toe schuldig te zijn, omdat 

hem dit al een keer eerder gebeurd was. 

 

Ik ben nog nooit van een ongeval weggevlucht. Integendeel. Ik 

moest altijd weggedragen worden. 

 

              Bijdrage van Arjan PA1AO waarvoor hartelijke dank 

 

 

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. 

 

nnnn 


