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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.: 773, 21 oktober 2007 

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

 

Onderwerpen: Afdelingsnieuws, Nieuwe afdelings-QSL manager, 

Niet de eerste de beste, De dag voor de radioamateur 2007, 

Nieuwe afdelings-QSL manager gezocht, JOTA/JOTI 2007 voor de 

vijftigste keer, Nieuws uit een andere radiozendamateur hoek, 

Friese 11 Steden contest 2007, Frequentie uitbreiding van de FT- 

897 en 857D, Elecraft K3 vernieuwde transceiver. 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen vrijdagavond, 19 oktober, stond er een vossenjacht 

gepland. Gezien het JOTA/JOTI weekend waaraan ook afd. leden 

aan meedoen, herfstvakantie e.d. waren er weinig afd. leden 

aanwezig. Henk PA2HJM heeft desondanks voldoende materiaal 

meegebracht om een korte voordracht aan de aanwezigen te geven 

met welke spullen er een vossenjacht gedaan kan worden en 

enkele mogelijkheden met diverse type antennes. Zo demon 

streerde Henk een wel heel erg simpel peilantennetje met 

daaraan gemonteerd een LED. Wanneer je dichtbij de vos zat 

begon het ledje licht te geven en naarmate dichter bij de 

zender gaf het meer licht. Al demonstrerend ging het ledje op 

een gegeven moment uit. De energie bleek dichtbij de zender 

teveel voor het ledje te zijn. Resultaat: ledje kapot als teken 

wel heel erg dichtbij de zendantenne te zijn. Verder vertelde 

verder over de vossenjachten, het zelf bouwen van ontvangertjes 

en antennes en wat er zoal verder de mogelijkheden zijn. 

De kans is groot dat Henk deze avond nog eens zal herhalen als 

er wat minder activiteiten en dus meer afdelingsleden de 

bijeenkomst kunnen bezoeken. 

 

2 november 2007 - Lezing Fred PA1FJ 

 

Na het afdelingsproject met de Z-match en de daarbij behorende 

lezingen heeft Fred PA1FJ diverse HF antennes uitgeprobeerd 

onder verschillende omstandigheden (waaronder de HF velddag). 

Fred wil zijn ervaringen graag met ons delen en hiermee de 

belofte inlossen die hij bij de uitreiking van de "Amateur van 

het jaar" heeft gedaan. 

 

16 november 2007 - Onderling QSO 

 

Gewoon zo'n avond waarop we allen weer eens lekker kunnen bomen 

over van alles wat ons boeit onder het genot van een lekker kop 

koffie, een frisdrankje of een biertje. 

 

 

30 november 2007 - Video/Filmavond 

 



Deze avond willen we weer een hobby gerichte film vertonen. 

Welke film het gaat worden is nog een verrassing, we proberen 

weer een leuke film uit te zoeken. 

Ook hier geldt uiteraard, hou de berichtgeving op de website en 

het RTTY bulletin in de gaten. 

 

 

14 december 2007 - Kerstviering 

 

 

Al gekeken op de website afdeling Gouda aangaande mogelijke 

wijzigingen/aanvullingen en wat er nog meer voor de afdeling 

belangrijk kan zijn? Zie de website: 

http://www/veron.nl/afdeling/gouda en dan 'activiteiten' 

aanklikken. 

 

Let op: e-mail adres van de afdelingssecretaris is vervangen 

door pi4gaz(AT)veron.nl 

 

 

Nieuwe afdelings-QSL manager gezocht: 

 

De huidige eerste QSL manager Dirk PA7DN heeft te kennen 

gegeven met het QSL managerschap te willen stoppen. Het afd. 

bestuur doet nu een oproep voor een geïnteresseerde. De 

gedachte gaat naar een afdelingslid die regelmatig de afdeling 

bezoekt, want om dat laatste en belangrijke gaat het namelijk 

ook zodat de bezoekende afdelingsleden regelmatig hun QSL- 

kaarten kwijt kunnen. Geïnteresseerden kunnen zich bij het 

bestuur aanmelden of even een e-mailtje naar de afd. secr. 

pi4gaz(AT)veron.nl. 

 

 

Niet de eerste de beste: 

 

De Secretaris Generaal dr. Hamadoun Touré van de ITU heeft op 8 

oktober 2007 zijn amateur-examen gedaan en is nu HB9EHT. Meer 

info hierover op www.veron.nl 

                                            Bron: VERON website 

 

 

De dag voor de radioamateur 2007: 

 

3 november 2007 - Het volledige programma van de Dag voor de 

Radio Amateur 2007 is nu beschikbaar op het www.veron.nl 

                                            Bron: VERON website 

 

 

JOTA/JOTI 2007 voor de vijftigste keer: 

 

Ook dit weekend van de 20 en 21 oktober wordt er weer de 

jaarlijkse JOTA/JOTI gehouden. Vanuit de afdeling Gouda zijn er 

weer enkele zendamateurs in Boskoop, Waddinxveen en Zoetermeer 

actief aanwezig. 

Hieronder enkele berichten m.b.t. de JOTA/JOTI die ik van hun 

website heb gehaald. (Piet PA0POS) 

 

JOTA Berichten 



Dit jaar is er geen sluitingsuitzending op zondagmiddag. Er 

werd te weinig naar geluisterd en ook uit de enquête bleek dat 

er niet voldoende belangstelling meer was. 

Daarvoor in de plaats is er op 80 meter een Jota-ronde op 

zondagochtend vanaf 10:00 uur lokale tijd. PA50JAM/J zal de 

ronde leiden en alle JOTA-stations zijn van harte uitgenodigd 

in deze ronde in te melden en hun belevenissen te delen. 

De JOTA-ronde zal zijn op 3650 KHz +/- QRM. 

Deze ronde is ook te beluisteren op het internet via de 

shoutcast stream van de JOTA-JOTI: 

http://stream1.jota-joti.nl:8000/listen.pls 

 

Eigen website PA50JAM/J. 

Wij van de landelijke JOTA-JOTI organisatie kijken altijd met 

veel plezier naar alles wat jullie maken en beleven. 

Maar ja, wij maken ook van alles mee. Wij bouwen ook een JOTA- 

station op. Weliswaar niet met een mooie gepionierde toren want 

dat lukt niet in een middag met vier personen, maar toch een 

mooi JOTA-station. 

Voor velen van jullie is het belangrijk ook met het station van 

de landelijke JOTA-JOTI organisatie een verbinding te maken. 

Zeker dit jaar met de speciale call PA50JAM/J ter gelegenheid 

van het 50-jarig jubileum van de JOTA. Maar jullie hebben geen 

idee hoe wij er bij zitten. Daarom hebben we een kleine website 

gemaakt van ons station. Wil je er kijken? Volg dan de volgende 

link: website van het landelijk station PA50JAM/J . 

 

 

Nieuws uit een andere radiozendamateur hoek: 

 

Aanstaande 14 November gaat een grote groep DLZA-cursisten een 

poging doen het fel begeerde papiertje te halen en we hebben 

ondertussen weer een grote groep nieuwe aanmelders maar 

eventuele nieuwe aanmelders zijn van harte welkom. We hebben 

deze promotie tekst gemaakt die mogelijk voor u allen als hulp 

kan dienen om deze DLZA cursus te promoten. 

 

DLZA promotekst 

Er zijn overal in het land mensen die graag zendamateur willen 

worden maar een goede cursusleider, cursuslokaal, of een cursus 

locatie is schaars, er is al sinds langere tijd weinig nieuwe 

aanwas in het amateurisme dus een reden te meer om hier iets 

aan te doen. 

Er zijn immers meerdere middelen voorhanden om aan dit probleem 

een einde te maken, en het internet samen met het Voice over IP 

programma TEAMSPEAK kunnen we de tegenhangers van de digitale 

communicatie laten zien dat er veel meer mogelijk is. Het 

initiatief van zendamateurs en TEAMSPEAK is een  van die 

middelen die het mogelijk maakt om de cursisten die verspreid 

over het gehele land zijn mee te laten doen aan deze nieuwe 

opzet. 

Het was regelmatig zo dat cursisten vooraf afhaakten omdat ze 

meerdere  kilometers moesten afleggen om bij een cursus 

aanwezig te kunnen zijn, de reistijd die voorheen verloren ging 

kan nu gebruikt worden om mee te doen aan deze DLZA-cursus. Als 

je net even 20 minuten beschikbaar hebt om iets  aan de cursus 

te doen dan kan dat nu, gewoon de computer aan en via  internet 

de cursus volgen. Geen e-mailtje sturen voor huiswerk 



controle, nee gewoon 100% mondelinge ondersteuning op de 

TeamSpeakserver met een van de docenten. 

Weer of geen weer, je kan gewoon lekker thuis met je eigen 

koffie en koek de cursus volgen vanuit je eigen luie stoel 

achter je eigen  computertje. Zo heeft elke cursus opzet voor 

en nadelen maar van deze opzet blijken de voordelen wel erg 

veel naar voren te komen. Een ander voordeel van deze DLZA- 

cursus is dat deze cursus geheel gratis is, geen boeken kopen, 

geen bijkomende brandstof kosten maar als nadeel wel een 

internetaansluiting. 

De docenten zullen je op de voet volgen bij het maken van de 

lessen, ze kunnen ook zien welke lessen je al wel of nog niet 

hebt gelezen, ze controleren de antwoorden en ook je eventuele 

voortgang. Maak je onnodig veel foutjes dan zullen ze op de 

TeamSpeak server van de Delta-India-Golf DX Groep graag aan je 

uitleggen wat een betere aanpak is, gaat alles goed dan luister 

je gewoon lekker mee in de Studeerkamer op de TeamSpeak 

server, alleen de cursisten en docenten kunnen in die 'room' 

een praatje  maken, alle andere doen dat in een van de vele 

andere beschikbare kamers. 

Ook is het mogelijk om met de docenten gewoon even privé te 

gaan in een van de beschikbare privé kamers, daar kun je dan 

ongestoord je probleem uitleggen, of gewoon vrijelijk praten 

over je antwoord keuzes zodat andere cursisten dit niet mee 

kunnen horen. Kortom mogelijkheden te over om allemaal in dit 

promotieverhaaltje samen te pakken. 

De cursus is al beproefd en kent al twee groepen geslaagden die 

je op de amateur-banden al kan horen, sommige hadden echt nul 

ervaring met  elektronica of een andere cursus en lopen nu met 

het zogenaamde fel  begeerde papiertje rond. 

Het probleem van nieuwe drukkosten is ons onbekend, al moeten 

we vermelden dat vele cursisten wel de nodige inktpatronen 

gebruikt hebben om de cursus uit te printen. Wil je mee doen? 

Dat kan, lees dan de Aanmeldingsprocedure A t/m Y die op de 

hieronder vermelde website te vinden is onder DLZA, daar wordt 

duidelijk uiteengezet wat je moet doen. Voor meer informatie: 

http://www.delta-india-golf.com 

                        Met vriendelijke groeten het DLZA-Team. 

 

 

Friese 11 Steden contest 2007: 

 

Zondag 18 november is het weer zo ver; Friese 11 steden contest 

2007. 

Henk PA3FHZ, email: pa3fhz(AT)amsat.com, coördineert de 

organisatie. Dus wil je ook eens een stad bezetten, neem dan 

contact op met Henk. 

Radioamateurs in Friesland, bestaande uit de afdelingen 

FRAG,VRZA Friesland en VERON afdelingen A14, A62, A63 doen weer 

hun best om alles in gereedheid te brengen. 

In het reglement staat alles wat je moet weten. Iedereen is van 

harte uitgenodigd om mee te doen. 

Namens de gehele groep veel plezier gewenst. 

VERON afdeling Friesland-Noord, Peter PE1CDA. 

 

 

Frequentie uitbreiding van de FT-897 en 857D: 

 



In het Duitstalige blad CQ-DL van juni 2007 vertelt Peter DD9PS 

hoe de Yaesu FT-897 en 857D op 40 meter naar de nieuwe 

frequentie uitbreiding van 7,100 naar 7,200 MHz. Na deze 

ingreep hebben de transceiver op alle banden een ruimere 

frequentie bereik gekregen. De nieuwe QRG's zijn in een 

tabelletje samengevat. 

 

 

Elecraft K3 vernieuwde transceiver: 

 

In QST van juli 2007 toont de firma Elecraft op een reclame 

pagina een vernieuwde K3 HF plus 6 meter transceiver. De modes 

zijn: SSB/CW/AM/FM/data modes Het meest in het oog springend is 

het LC-Display waarop naast een duidelijk S-meter ook betere 

informatie van andere parameters worden weergegeven zoals ALC. 

Tevens kunnen er voor de hoofd- en de (optional)subontvanger 

een 5 tal roofing filters worden gebruikt tot 200 Hz. Overigens 

is de als optie verkrijgbare subontvanger identiek aan de 

hoofdontvanger. Naast een goede sub-ontvanger worden ook 

innovatieve nieuwe toepassingen toegepast zoals variabele 

banbreedte, DSP tracking. Volledig 'geïsoleerde' soundcard 

interface, ingebouwde PSK31/RTTY voor data mode QSO's met of 

zonder gebruikmaking van de PC. De standaard versie is een 10 

watt uitvoering die 'upgradadable is naar 100 W. 

In de USA is de 10 watt versie HF plus 6 m transceiver in kit 

vorm verkrijgbaar. De 10 watt versie kost dan 1399 US dollar. 

De 100 watt versie geassembleerd en getest kost 1989 US dollar. 

Meer nieuws op de site van Elecraft: www.elecraft.com 

 

 

Tenslotte: 

 

Kopij kan worden gestuurd naar P.C. van der Post, Spechtstraat 

18, 2851 VL Haastrecht. Ook kan men via een briefje een 

berichtje sturen. Telefoneren kan ook. Alias e-mail piet- 

pa0pos(at)veron.nl 

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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