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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) 

               Aflevering nr.: 990, 2 maart 2014 

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

 

Onderwerpen: Afdelingsnieuws, HB9DHS (ex: PE1BKV) SK, 

Waarschuwing van AT: Agentschap Telecom vraagt niet om 

factuur- of rekeningnummers, Twee gele kaarten zijn 

uitgedeeld, Eind oktober stopt de verkoop van Windows 

7-systemen voor consumenten, Lachen met het vogeltje. 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

Afgelopen 21 februari hield de VERON afdeling Gouda weer haar 

jaarlijks terugkerende jaarvergadering. Na een ruim Gouds 

halfuurtje waarin een ieder van de aanwezigen was voorzien van 

een kop koffie werd de agenda uitgereikt door de afd. secr. 

Ruud PD0RBV. Vervolgens opende de afdelingsvoorzitter Jan PA3F 

de vergadering en heette een ieder hartelijk welkom. Dat was 

punt 1 van de agenda waarna in een zeer vlot tempo de volgende 

agenda punten de revue passeerden: Ingekomen stukken t.b.v. de 

jaarvergadering waren niet ingediend, notulen jaarvergadering 

2013 opgesteld door de afd. secr. Ruud PD0RBV. Een ieder heeft 

deze in concept op de afdelingswebsite. Er waren geen reacties 

dus kon verder gegaan worden met het financieel jaarverslag 

van de penningmeester John PD0NKO waaruit bleek dat de afd. 

kas er positief uitzag. Na een enkele toelichting was ook dit 

punt gepasseerd. Ad PE1BOL deed namens de kascontrole 

commissie verslag met de mededeling dat alles gecontroleerd en 

in orde was bevonden. Voor de verkiezing afgevaardigden VR 

voor 12 april a.s. zullen Jan PA3F en Albert PE1IYU fungeren. 

Afdelingsamateur van het jaar werd Ruud PD0RBV die als afd. 

secretaris jarenlang zijn functie heeft verricht en als blijk 

van waardering een ingelijste herinnering kreeg. Aangezien 

alles in een vlot tempo verliep is het agendapunt pauze 

overgeslagen en voortvarend verder gegaan met punt 10. Dit 

betrof de afdelingsactiviteiten waarin Fred PA1FJ als 

bestuurslid een ieder van de aanwezigen opriep om eens na te 

denken voor een volgend project. Fred vertelde dat de afd. 

Zoetermeer belangstelling had om mee te doen met een vorm van 

antenne velddag waarin een ieder weer zijn antenne kan maken 

c.q. uitproberen. Verslag award commissie in de persoon van 

Piet PA0POS die vertelde dat ook dit jaar geen aanvraag voor 

het regio 17 award. Het verslag van de repeater commissie/ 

stichting SARG vertelde Pim PA5PR e.e.a. Voor het verslag van 

de verenigingszender PI4GAZ vertelde Piet PA0POS de stand van 

zaken m.b.t. het gemiddelde aantal inmelders, hoeveel 

afdelingsuitzendingen, enz. PE1IKN deed verslag als afd. QSL 

manager en deelde o.a. mee dat veel landen geen eigen QSL 

bureau meer hebben en vaak QSL kaarten weer geretourneerd 

worden wat eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Ton 

adviseerden om als er wat vraagtekens zijn om de VERON website 

of op QRZ.com te kijken of het betreffende land wel of geen 



QSL bureau heeft. Dat spaart ook weer porto uit voor het QSL 

bureau. Ook het agendapunt bestuursverkiezing was geen 

probleem. Ruud PD0RBV was als afd. secr. aftredend en Ton 

PE1IKN was bereid gevonden zijn taak over te nemen. Voor de 

verkiezing kascontrole commissie staan Vincent PD0VK en Piet 

PA0POS op de rol met als reserve Albert PE1IYU. In de 

rondvraag vertelde Jan PA3F dat Fred PA1FJ op het Schoonhovens 

college informatie lessen had gegeven aan 12 en 13 jarigen 

m.b.t. het radio zendamateurisme en hij er mee gaat stoppen. 

 Ad PE1BOL is bereid gevonden dat voort te zetten. Dit vindt 

in de regel plaats op een donderdagmiddag. Verder is de afd. 

secr. geautoriseerd om op de VERON website in te loggen om te 

zien hoeveel mensen er lid zijn van de afdeling. Hiermee was 

Piet PA0POS zijn vraag beantwoord en was ook de rondvraag 

verleden tijd. Vervolgens sloot de afd. voorzitter Jan PA3F de 

jaarvergadering. 

Opgemerkt kan worden dat dit de snelste jaarvergadering was in 

jaren namelijk drie kwartier. De opkomst was zeer goed te 

noemen. 

 

7 maart 2014 - Vossenjacht 80 meter 

 

Deze avond staat inmiddels weer de bekende 80 m vossenjacht in 

de planning. Ter info: Achter de schermen wordt druk gewerkt 

aan een nieuwe set vossen om op te jagen. 

Lekker een frisse neus halen en nog bezig zijn met de hobby 

ook, wat wil een radio amateur nog meer? 

Gezond en leuk, maar de 'thuisblijvers' zijn ook welkom om in 

onderling QSO de avond door te brengen. 

 

21 maart 2014 - Verkoopavond 

 

Deze avond weer een 'gouwe ouwe', de verkoping. Altijd weer 

een leuke en vaak hilarische avond om te zien wat er allemaal 

wordt ingebracht. Alle hobby gerelateerde spulletjes kunnen 

weer op zoek naar een nieuwe eigenaar. Onze voorzitter Jan 

PA3F zal weer optreden als veilingmeester en proberen van dat 

alles een 

mooie prijs te maken. Tevens is zoals gebruikelijk 10% voor de 

afdeling, wat uiteraard weer naar alle leden terugvloeit, 

zoals gebruikt bij o.a. zelfbouw en andere projecten. Voor de 

goede orde nog maar eens: niet verkochte spullen moet men zelf 

weer afvoeren. 

 

4 april 2014 - Lezing Rob PE1ITR 

 

Rob PE1ITR komt deze avond alles vertellen over de 70 MHz band 

en wat er allemaal mogelijk is. 

Hij zal het ook over de verschillende soorten yagi's voor deze 

band hebben en met simulaties en geluidsfragmenten e.e.a. 

laten zien en horen. Voor velen wellicht onbekend terrein, 

maar beslist de moeite waard om bij te wonen. 

 

18 april - 2014 Goede vrijdag (geen bijeenkomst) 

 

Vanwege Goede Vrijdag hebben we geen bijeenkomst op deze avond. 

 

Voor de laatste informatie kunt u het beste de afdelingssite 



bezoeken. De afdelingssite is te vinden op de VERON website: 

http://www.veron.nl daarna kunt u kiezen naar diverse VERON 

onderwerpen. Je kunt er ook direct heen met dit URL: 

http://a17.veron.nl 

 

 

Jan HB9DHS (ex: PE1BKV) SK: 

 

Ons oud afdelingslid Jan Furrer HB9DHS (ex: PE1BKV) is op 19 

januari 2014 op 65 jarige leeftijd overleden. Dit bericht 

deelde zijn dochter Caroline aan mij mee via een e-mail 

bericht. In de periode dat Jan In Reeuwijk woonde heeft hij 

o.a. meegedaan met de afdeling Gouda met een special event 

station onder de call PA6LIB in het Zuid-Hollands 

verzetsmuseum te Gouda. Dat was in 1985 en 1990 ter 

herinnering aan 40- en 45 jaar bevrijding na de tweede 

wereldoorlog. Daar hebben we, als afdeling Gouda, verbindingen 

gemaakt op HF, VHF, UHF en o.a. heeft Jan PE1BKV samen met 

Frits toen PA0FHG (nu PA0F) een verbinding gemaakt via een 

OSCAR satelliet en dat allemaal met relatief eenvoudige 

middelen. 

 

 

Waarschuwing van AT: 

Agentschap Telecom vraagt niet om factuur- of rekeningnummers. 

 

De afgelopen periode hebben wij signalen gekregen over 

mogelijke oplichting. Personen die zich voordoen als 

medewerkers van Agentschap Telecom bellen klanten met de vraag 

of zij mee willen doen aan een prijsvraag. Hiervoor hoeft 

alleen het factuurnummer van de laatste factuur van Agentschap 

Telecom gegeven te worden. 

  Agentschap Telecom waarschuwt hier niet op in te gaan. Wij 

zullen u nooit benaderen met het verzoek uw factuur- of 

rekeningnummer door te geven. 

  Mogelijk dat deze informatie wordt gebruikt om hier misbruik 

van te maken. In dit geval zou het kunnen dat de oplichter 

later een betalingsherinnering stuurt met daarbij het 

factuurnummer, zodat de klant het bedrag overmaakt naar de 

verkeerde rekening. 

  Indien u benaderd wordt met een dergelijke vraag uit naam 

van Agentschap Telecom, zouden wij het zeer op prijs stellen 

wanneer u hierover contact opneemt met ons. Dit kan 

telefonisch, 050 5877444 of info(AT)agentschaptelecom.nl 

                 Bron: Agentschap Telecom site, 6 februari 2014 

 

 

Het volgende bericht gelezen in de PI4EDE nieuwsbrief nr. 252: 

 

De eerste gele kaarten van dit jaar zijn verstuurd naar twee 

gebruikers van de amateur repeater van Amsterdam, PI3ASD op de 

frequentie 145,775 MHz. 

De overtreding betrof het niet of onvoldoende noemen van de 

radioroepnaam. Dat moet eenmaal aan het begin, vervolgens 

iedere vijf minuten en aan einde van een QSO. 

Het toezichtswerk op de amateurbanden, zo meldt AT verder, kan 

door iedere inspecteur van AT worden gedaan. 

Ook het Landelijk Meetnet van Agentschap Telecom werkt is 



hierbij betrokken. 

Gele kaarten worden niet uitgereikt, maar via aangetekende 

post aan het bij AT bekende adres van de betreffende 

zendamateur gestuurd. Een gele kaart leidt niet tot een straf 

of sanctie, maar is bedoeld om de aandacht van de amateur te 

vestigen dat hij/zij zich niet aan de voorwaarden houdt, en 

dat dat verbetering behoeft. Agentschap Telecom vindt een 

goede werkwijze op de amateurbanden door amateurs belangrijk, 

omdat zendamateurs zich hiermee onderscheiden van 

vergunningsvrije gebruikers en tevens omdat zendamateurs in de 

enquête van 2013 een duidelijk signaal hebben gegeven zelf ook 

veel waarde te hechten aan juiste omgangsvormen op 

amateurfrequenties. 

Het noemen van radioroepnamen is een belangrijk element in dit 

juiste gebruik. Hierdoor is het voor iedereen (ook 

luisteraars) helder welke radiozendamateurs in verbinding zijn 

met elkaar. Wordt een amateur voor de tweede keer opgemerkt, 

dan krijgt hij een rode kaart, met in elk geval een regulier 

opsporingsonderzoek, en mogelijk ook een boete. 

 

 

Eind oktober 2013 stopt de verkoop van Windows 7-systemen voor 

consumenten: 

 

Op 31 oktober 2013 stopt de verkoop van consumentencomputers 

met Windows 7, zo heeft Microsoft bepaald. De verkoop stopt 

daarmee een jaar na het schrappen van de Retail versie. 

Computerfabrikanten kunnen nog wel Windows 7 Professional op 

zakelijke pc's blijven verkopen. 

  Microsoft heeft de end-of-sales-datum voor Windows 7 Home 

Basic, Home Premium en Ultimate op 31 oktober 2014 gezet. Dat 

betekent dat computerfabrikanten na die datum geen 

consumentensystemen meer met Windows 7 mogen uitrusten en 

verkopen. 

  De Retail verkoop werd al op 31 oktober 2013 geschrapt. Voor 

vrijdag moest de einddatum voor de verkoop van systemen waar 

Windows 7 op voor geïnstalleerd stond nog bepaald worden. 

Sommige bedrijven maken nog gretig gebruik van de mogelijkheid 

om de voorloper van Windows 8 en 8.1 te installeren, zoals HP. 

Microsoft maakte onlangs bekend 200 miljoen Windows 

8-licenties verkocht te hebben, maar Windows 7 zou ook nog 

goed verkopen. De algemene ondersteuning van Windows 7, met 

beveiligings- maar ook andere updates, stopt op 13 januari 

2015, maar de uitgebreide ondersteuning, waaronder de 

noodzakelijke beveiligingsupdates, stopt op 14 januari 2020. 

  Windows 7 Professional-systemen mogen ook na 31 oktober nog 

verkocht worden. De reden hiervoor is dat veel bedrijven nog 

bezig zijn met overstappen naar het besturingssysteem, meldt 

Microsoft aan ZDNet. Traditioneel zijn bedrijven relatief laat 

met een overstap naar een nieuw OS, om er zeker van te kunnen 

zijn dat een migratie geen problemen oplevert. 

Meer informatie op: https://tinyurl.com/na5ctsy 

                                             Bron: Tweakers.net 

 

 

Lachen met het vogeltje: 

 

Een 49 jarige man is in Mexico City (Mexico) opgepakt en in de 



cel gezet wegens rijden onder invloed. Tot zover geen 

wereldnieuws, ware het niet dat de man is verraden door zijn 

papegaai. De man werd aangehouden tijdens een routine 

controle, waarna de agenten iemand in de auto 'hij is dronken. 

Hij is dronken' Hoorde roepen. Dit bleek de papegaai van de 

man te zijn. Na de blaastest kon de man direct naar de cel. 

Gelukkig mocht de papegaai mee. Nu maar hopen dat het beest 

niet de hele tijd 'Hij ontsnapt' Hij ontsnapt' Gaat roepen. 

                          Bron: Panorama nr. 4, 22-29 jan. 2014 

 

 

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. Alias e-mail pa0pos(AT)veron.nl 

 

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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