
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.: 574, 30 juni 2002 

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

 

Onderwerpen: Afdelingsnieuws, Uw e-mail adres, Nogmaals de 

Moxon rectangle, DE UTRECHTSE EUROPESE RADIOVLOOIENMARKT OP 14 

JULI 2002, Op vakantie en Nederland direct bellen oftewel 

"Collect Call", Even lachen, Yaesu FC-700 antenne tuner, 

Laatste uitzending van het eerste halfjaar. 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

Er is geen afdelingsnieuws te vermelden. Het wachten is op de 

nieuwe convocatie die eind augustus is te verwachten. 

 

Uw e-mail adres: 

(herhaling) 

 

Heeft u uw e-mail adres al aan de afdelingssecretaris kenbaar 

gemaakt? Piet van Unen PE1NSW, e-mail: v.unen(AT)hccnet.nl 

Reden: de mogelijkheid is aanwezig dat de volgende convocatie 

per e-mail wordt verzonden. 

 

 

Nogmaals de Moxon rectangle: 

 

In het PI4GAZ RTTY aflevering 555 d.d. 20-01-2002 heeft e.e.a. 

over het artikel uit QST van juni 2000 (staat op de blz. 38 t/m 

42) te weten de Moxon rectangle antennes gestaan. 

  In Radcom van januari 2002 wordt op blz. 91 ook een stukje 

geschreven over deze antenne. W4RNL heeft van 1,6 mm diameter 

blank koperdraad de Moxon rectangle antenne gemaakt voor 10 t/m 

40 meter. De maten wil ik u niet onthouden en volgen hierna met 

de "telex tekening" en een stukje tekst herhaling en enige aan 

vullingen. Let u op dat de Amerikaanse 40 meter amateur-band 

groter is dan in Europa. 

  Het gaat hier om draad antennes bestaande uit een stralende 

halve golf dipool en reflector. Beide "elementen" zijn voor een 

deel haaks gespannen, eventueel tussen palen opgehangen. Het 

voedingspunt V is 50 ohm. Het verdient aanbeveling om daar een 

"choke" in op te nemen of een 1:1 balun asymmetrisch naar 

symmetrisch. Hieronder volgt een tekeningetje voorzover dat 

gaat en daaronder een tabel waar de afmetingen zijn 

weergegeven. 

 

-------------------------A--------------------------- 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV  VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

X                                                   X 

X                  stralende element                X 

X                                                   X  B 



X                                                   X 

X                                                   X 

                                                       C 

E(=B+C+D)            E 

X                                                   X 

X                                                   X 

X                                                   X 

X                                                   X  D 

X                     reflector                     X 

X                                                   X 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

A is de lengte van een deel van de dipool 

B is de lengte van het haakse deel van de dipool evenzo is dat 

D voor het reflector deel 

C is de opening tussen de einden van de dipool en de reflector 

E is de totale lengte van B, C en D 

Het gebruikte draad is 14 AWG hetgeen neerkomt op 1,63 mm 

 

Afmetingen van de draad Moxon rectangle antenne van 80 – 10 

meter: 

In de kolommen A, B, C, D en E zijn de afmetingen in meters 

weergegeven 

 

Band     QRG      A       B       C       D       E 

        in MHz 

 40      7,15  15,10    2,75    0,405   2,93    5,73 

 30     10,12  10,66    1,71    0,305   2,07    4,08 

 20     14,17   7,62    1,22    0,219   1,48    2,92 

 17     18,12   5,96    0,94    0,180   1,16    2,28 

 15     21,20   5,00    0,80    0,158   0,99    1,95 

 12     24,94   4,33    0,67    0,140   0,84    1,66 

 10     29,50   3,79    0,59    0,125   0,74    1,45 

 

Bovenstaande afmetingen heeft W4RNL middels het EZNEC 

programma. In de vrije ruimte wordt een gemiddelde gain 

opgegeven van 5,8 dBi en een voor/achterverhouding van beter 

dan 30 dB. Alle maten gelden voor een monoband draadbeam. 

 

Wil men meer "elementen" voor meerdere banden op dezelfde 

constructie maken van veranderen de maten van het gebruikte 

koperdraad. In het artikel in Radcom geeft men aan dat meerdere 

banden op één constructie niet eenvoudig is. Men roept daarom 

amateurs op die het wel met succes hebben geprobeerd hoe hun 

afmetingen zijn uitgevallen en hoe de ervaringen zijn. 

In Radcom heeft Peter Dodd G3LDO het artikel van W4RNL 

overgenomen. Peter is op het web voor commentaar te bereiken 

http://web.ukonline.couk/g3ldo 

Het originele artikel is zoals al aangegeven van L.B. Cebik 

W4RNL die op het web is te bereiken voor commentaar enz. 

http://www.cebik.com 

 

 

De Utrechtse Europese Radiovlooienmarkt op 14 juli 2002: 

 

De VERON afdeling centrum R08 organiseert op zondag 14 juli 

2002 een groots opgezette radiovlooienmarkt in de 

veemarkthallen aan de Sartreweg 2 te Utrecht Noord. 

De markt is geopend 10:00 tot 15:00 uur. Het is de zevende keer 



dat er in Utrecht, door en voor zend- en luisteramateurs een 

radiovlooienmarkt georganiseerd wordt. 

U kunt zich als standhouder opgeven door 23,00 Euro per stand. 

Over te maken op: Postbanknummer 1507500 t.n.v. Penningmeester 

VERON afd.Centrum Postbus 10132 3505 AB Utrecht onder 

vermelding van “Vlooienmarkt 2002” vermeld s.v.p. ook uw 

telefoonnummer. 

U ontvangt per stand 2 deelnemerskaarten. De stands worden in 

volgorde van de ontvangen bedragen uitgegeven. De laatste 

informatie over de standplaats met de deelnemerskaarten 

ontvangt u eind Juni. 

Bezoekers betalen 2,50 Euro entree 

De markt wordt gehouden in de Tuindorphal op ongeveer 2000 m2. 

Er is rondom de veemarkthallen voldoende gratis 

parkeergelegenheid aanwezig. Natuurlijk gelden alle wettelijke 

regels m.b.t. het verkopen van zendapparatuur aan daartoe 

gemachtigde personen. 

De veemarkthallen zijn te bereiken via: 

De A27 afrit Veemarkthallen 

Per openbaar vervoer, lijn 57 Utrecht C.S. richting Bilthoven. 

Het inpraatstation PI4UTR op 145.325 MHz en 430.125 MHz 

(PI2NOS). 

Voor meer informatie: 

Henny Fontijn PD0IIA, Bazeldijk 69, 4221 XZ Hoogblokland, 

tel. 0183-351646 PD0IIA(AT)hetnet.nl (s.v.p. tussen 19:00-20:00 

uur). 

 

 

Op vakantie en Nederland direct bellen oftewel "Collect Call": 

 

Velen hebben een GSM toestel ook wel mobieltje genoemd. Mocht u 

zo’n GSM toestel niet hebben of kwijt zijn geraakt, geen geld 

hebben en toch naar huis bellen dan kan dat door zgn. "Collect 

Call" te bellen. U draait een daarvoor bestemd nummer, krijgt 

een telefonist aan de lijn. Het thuisfront wordt dan gebeld en 

aan hen wordt gevraagd of u de gesprekskosten wilt betalen. 

Hierna volgen vanuit enkele bekende landen de nummers. 

Bemiddelingstarieven: 

Nederland direct: vanuit het buitenland via Nederlandse 

operator                                      3,00 euro 

Nationaal collect                             2,50 euro 

Berichtenservice                              2,00 euro 

 

LAND        tel nummer       bijzonderheden    kosten/min 

                                              in euro’s 

België      0800 10 031                        0,50 

Canada      18 00 36 34 031                    0,50 

Denemarken  80 01 03 31                        0,50 

Duitsland   0800 0800 031                      0,50 

Frankrijk   0800 99 00 31                      0,50 

Griekenland 0800 31 11       niet vanuit open- 

                             bare tel.cellen   0,50 

Hongarije   06 80 00 31 11                     0,50 

Ierland     18 00 55 00 31                     0,50 

Italië      17 200 31                          0,50 

Kroatië     0800 22 00 31    niet vanuit open- 

                             bare tel.cellen   1,00 

Luxemburg   800 200 31                         0,50 



Nederland   0800 0101                          0,25 

Noorwegen   0800 200 223                       0,50 

Polen       00800 311 11 31  lokaal tarief     0,50 

Portugal    800 800 310                        0,50 

Slowakije   0800 00 31 01                      1,00 

Spanje      900 990 031      niet vanuit open- 

                             bare tel.cellen   0,50 

Suriname    157                                1,50 

Tsjechië    00 42 00 31 01                     0,50 

Turkije     00800 31 11 77   niet vanuit open- 

                             bare tel.cellen   1,00 

Engeland 

(Cable en 

Wireless    0800 599 31 42                     0,50 

USA (MCI)   1800 432 00 31                     0,50 

USA 

(US sprint) 1800 473 88 24                     0,50 

USA 

(Worldcom)  1800 351 01 20                     0,50 

Zweden 

(Telia)     0207 957 31      lokaal tarief     0,50 

Zweden 

(Tele2)     0200 22 00 31    lokaal tarief     0,50 

Zwitserland 0800 55 00 31                      0,50 

 

Ook kunt u via een lokale operator collect naar Nederland 

bellen. 

Meer info: www.kpn.com/common/downloads/Nederland 

 

 

Even lachen: 

 

Het onderstaande zijn citaten uit brieven die mensen aan 

verzekeringsmaatschappijen stuurden. Dit is dus allemaal echt. 

 

 

- Ik dacht dat het raam openstond. Het was echter gesloten, 

hetgeen ik pas bemerkte toen ik mijn hoofd naar buiten stak. 

 

- Laat u het mij a.u.b. weten indien u deze brief niet heeft 

ontvangen. 

 

- Mij treft het ongeval geen enkele blaam. De oorzaak was die 

jonge dame in de minirok. Als u een man bent is een verdere 

verklaring overbodig; als u een vrouw bent, begrijpt u het 

sowieso niet. 

 

- Moet ik mijn man dan eerst ombrengen voordat ik het geld 

krijg? 

 

              Bijdrage van Arjan PA1AO waarvoor hartelijke dank 

 

 

Yaesu FC-700 antenne tuner: 

 

Wie kan Piet PA0POS helpen aan het schema/documentatie van de 

Yaesu FC-700 antenne tuner. Adres en e-mail adres onderaan dit 

bulletin te vinden. 



 

 

Laatste uitzending van het eerste halfjaar: 

 

Zoals in de afgelopen jaren gebruikelijk zullen er tijdens de 

maanden juli en augustus geen PI4GAZ uitzendingen plaatsvinden. 

De eerstvolgende PI4GAZ RTTY en de daarop volgende phone ronde 

begint op 8 september 2002. 

Namens het VERON bestuur afdeling Gouda wensen wij u allen 

een gezonde en zonnige vakantieperiode toe. 

              Operators van PI4GAZ: Piet PA0POS en Peter PE1NNH 

 

 

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 


