Jaargang 28 nummer 7, December 2001

Verenigingsblad van de Veron afdeling :`s-Hertogenbosch

Convocatie
De VERON afdeling `sHertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bij wonen van de
maandelijkse bijeenkomst op 7 december in het Sociaal Cultureel Centrum”De
Helftheuvel”Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973
(Tevens is er gelegenheid om uw QSL kaarten te halen en te brengen.)
Aanvang 20.00 uur
De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag ledenvergadering van november
3. Binnengekomen stukken.
4. Bestuursmededelingen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting van de vergadering.

Kijk ook eens op internet!!

www.qsl.net/pi4shb
Nu o.a. met foto’s van de vlooienmarkt, de pacc en wpx contest en shacks
van amateurs uit de regio en de verslagen van de vergaderingen.
Nu ook met foto`s van de CQWW contest.
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Van de voorzitter

Voor de mensen die het nog niet gehoord of gelezen hebben; om BRAC nieuws te kunnen
blijven ontvangen, of via de post of via elektronische weg kunnen dit altijd melden bij Kobus
PD0LOJ.
Dus wil ik aan de leden vragen geef het door, geef het door!!!
Dit omdat er toch nog mensen blijken te zijn die er ondanks dat het al enige maanden in
bracnieuws heeft gestaan, het op de vergaderingen is gemeld en ook in de zondag ochtend
ronde is gezegd niet op de hoogte blijken te zijn.
Dit in verband met toch nog talrijke telefoontjes die ik hier over heb gekregen.
Verder wil ik jullie nog even op attent maken op de op 14 december te organiseren excursie
naar het radio museum in Budel, wat toch heel interessant is om eens naar toe te gaan. Voor
deelname kunnen jullie je melden bij: Frank PA5RDA. (pa3rda@amsat.org) Bij niet genoeg
belangstelling word de zaak afgeblazen. Probeer je tijdig aan te melden.
Over de berichten in verband met een nieuw clubhuis kan ik mededelen dat het al vorm begint
te krijgen, daarover horen jullie ter zijner tijd meer.
Groetjes, Jozef PA3DZY

Verslag Huishoudelijke vergadering 2 november 2001
Bij deze het verslag van de huishoudelijke vergadering van 2 november 2001.
André PE1RDW en Jan PA0JFM hebben zich afgemeld.
•

•

•

Verslag vorige vergadering
Eddy PD1ACC - Een aantal leden van de packetcommissie hebben zich voor
voorgaande ledenvergaderingen wel degelijk afgemeld. Bovendien geldt niet voor álle
leden van de packetcommissie dat ze slecht- of niet bereikbaar zijn.
Waarvan acte.
Binnengekomen zaken
- Bevestiging van de gemeente 's-Hertogenbosch dat de BRAC als ruimtezoekend is
ingeschreven.
- Aankondiging van de Stichting Radio Contest Groep Assen dat op 3 november de
jaarlijkse Radio Onderdelen Markt wordt gehouden in Assen.
- Uitnodiging van de afdeling Helmond voor de regionale bijeenkomst op 19
november 2001
Stichting/Vereniging
Jozef PA3DZY vertelt dat er overeenstemming is over de constructie verenigings- en
stichtingsbestuur. De vlooienmarktgroep zal als een commissie in de vereniging
functioneren. De leden van deze commissie zijn ook bestuurslid van de Stichting
BRAC om de inmiddels bekende redenen.
Paul PA0STE benadrukt dat voornaamste doelstelling van de stichting is de
vereniging te ondersteunen. In de statuten van de stichting is een verandering
aangebracht die er voor zorgt dat het stichtingsbestuur niet alleen uit bestuursleden
van de vereniging- maar ook uit "gewone" leden van de vereniging kan bestaan.
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•

•
•

•

•

•

Clubhuis
Er is een redelijke kans dat er een nieuw clubhuis gevonden is. Het gaat om een lokaal
bij Scouting Den Bosch Noord. Jozef is er al geweest en is behoorlijk enthousiast. Er
is de mogelijkheid om antennes te plaatsen en te knutselen. De kosten zijn €12,50 per
avond. Jozef zal nog een keer teruggaan met meer mensen waarna een beslissing zal
worden genomen.
Met dank aan Eddy PD1ACC voor de "gouden" tip !
Glasfibermast aangeschaft
Er is een glasfiber mast aangeschaft voor gebruik tijdens contesten en velddagen en
dergelijke. Hij is 15 meter lang met tuischotels. De kosten waren DM400,Packet Station
Eddy PD1ACC vertelt dat de packetnode, en de link met Eindhoven weer operationeel
zijn. Paul PE1LXX is tot de packetcommissie toegetreden, en er wordt hard aan
gewerkt om de boel weer volledig te laten draaien.
De status tot nu toe :
- Node draait stabiel, met full duplex link naar Eindhoven.
- Er zijn Patches op het OS gezet die de stabiliteit bevorderen.
- Er is een remote reset geïnstalleerd, die ervoor zorgt dat de pc remote kan worden
gereboot via een GSM (!!) Wie heeft nog een telefoonkaart van FL10,- ??
- De mailbox werkt nog niet. Deze zal in de aankomende week getest worden.
Forwarding is nog niet ingeschakeld.
- Er zullen twee pc's worden geïnstalleerd die elkaars functies kunnen overnemen.
Klasse jongens !!
Excursie Amateur-museum
Voor excursie naar het amateur-museum zijn nu 4 aanmeldingen. Men kan nog
opgeven bij Frank PA5RDA. Indien er niet meer aanmeldingen komen wordt de boel
afgeblazen !
CQWW contest
Mark PA5MW vertelt dat de CQWW contest een groot succes is geworden. Na 700
QSO's in de WPX contest in mei zijn er nu maar liefst bijna 1700 QSO's gemaakt ! De
shack was nu een bouwkeet ipv de nogal tochtige garage. Er werd voor het eerst
gebruik gemaakt van een multiplier station. Dit was een gouden greep. Ten eerste
omdat dit station veel mooie extra multipliers heeft gewerkt, en ten tweede omdat het
een goede gelegenheid was voor nieuwe/onervaren amateurs om kennis te maken met
contesten zonder direct "in de hitte van de strijd" te springen. Ook de briefing op de
avond vóór de contest is goed ontvangen en bleek nuttig. Ging er dan niets mis ?
Jawel, het netwerkje tussen de twee pc's bleek niet te functioneren terwijl dit tijdens
alle vorige tests vlekkeloos werkte. Murphy keek dus toch mee. Door inzetten van een
vervangende pc werkte alles later toch ok. Verder wil men voor een volgende contest
een andere call aanvragen omdat PI4SHB vaak moeilijk te nemen is. (en de doos met
qsl-kaarten dan ??). De "gouden" band bleek 10 meter te zijn. 20 meter is vrijwel de
hele nacht opengebleven richting noord- en zuid Amerika. Zomaar condities tijdens
een contest ?!
Om een lang verhaal kort te maken : een geslaagd evenement en voor herhaling
vatbaar ! Tnx Mark !
Rondvraag :
Hans PA3DVK : Vindt de standhuur en toegangsprijs voor de VM erg hoog.
Paul PA0STE : De kosten zijn erg gestegen.
Eddy PD1ACC : Zijn er al prijsafspraken voor de volgende jaren ?
Paul PA0STE : Nee, daarover moet nog onderhandeld worden.
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Twan PD3ATB : Wat is de status van de repeater ? Wordt er CTSS gebruikt ?
Albert PA3GCO : Alles is getest en werkt ok. Men wacht op een bliksembeveiliging
die wellicht komende week wordt geinstalleerd.
CTSS wordt gebruikt : Zonder CTSS toon krijgt men een hoge squelchdrempel en
géén hysteresis. Mét CTSS toon krijgt men een lage squelchdrempel en wél hysteresis.
Eric PA2ELS : Is er al een housewarming party gepland voor het nieuwe clubhuis ?
Antwoord - NEE daar hebben we geen geld voor, het leven is al duur genoeg !
Jan PE1MQL : Is er voldoende bergruimte in het nieuwe clubhuis ?
Jozef PA3DZY : Er zijn (afsluitbare) kasten beschikbaar. We moeten nog
inventariseren of we alle spullen kwijt kunnen.
Mark PA5MW : Tijdens de JOTA waren weer een aantal Bossche amateurs actief bij
lokale scoutinggroepen. De zondagronde kwam uit Cromvoirt. Let op de website voor
foto's. http://www.qsl.net/pi4shb
De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op 7 december 2001 om 20:00 in de
helftheuvel.
73 René PA3GPX

Landelijke Radio Vlooienmarkt 2002.
Op zaterdag 9 maart 2002 organiseert de Stg. BRAC van de VERON afd. 's-Hertogenbosch
haar 27e Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den Bosch) van 9.00
tot 15.30 uur.
Wegens de vele positieve reacties is opnieuw voor deze locatie gekozen.
In de 26 voorafgaande jaren groeide deze markt uit tot een grote internationale happening
voor elektronica hobbyisten. Ook in 2001 ontvingen we weer meer dan 4500 bezoekers. Naast
uitgebreid rondsnuffelen naar zeldzame zaken bij de meer dan 300 standhouders is dit
natuurlijk ook de gelegenheid om "iedereen" weer eens te ontmoeten in een stimulerende
omgeving.
U kunt zich als standhouder opgeven door € 40,- (Nlg 88,15) per tafel (4 x 1 m.) over te
maken op:
1). Postrekening 76.66.451, of op
2). Bankrekening 552 590 789 (ABNAMRO) t.n.v. Stichting BRAC te Best, onder
vermelding van: VM02, het aantal tafels, het aantal extra deelnemersbadges en evt. een
parkeerkaart. Geef ook uw telefoonnummer op. Als u ook per E-mail te bereiken bent laat het
ons weten, u ontvangt sneller bericht. Per inschrijving kunt u maximaal drie tafels bestellen
en een parkeerkaart ad € 3,75 (Nlg 8,25). Per tafel ontvangt u standaard twee
deelnemersbadges. U kunt max. twee extra badges per tafel bijbestellen ad € 5,- (Nlg 11,-) per
stuk. Tijdens het opbouwen van de markt zullen geen deelnemersbadges meer worden
verkocht.
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De stands zijn snel uitverkocht en het aantal inschrijvingen heeft een maximum. Helaas
hebben we ook het afgelopen jaar weer belangstellenden die te laat reageerden moeten
teleurstellen. Reserveer dus zo spoedig mogelijk.
U bent pas geplaatst nadat uw betaling is ontvangen. De volgorde van ontvangst is bepalend.
Na ontvangst van uw overmaking krijgt u direct per E-mail of per post bericht of u geplaatst
bent. Later, ca. eind februari, ontvangt u uw standnummer en verdere gegevens.
Uitsluitend gebruikte apparatuur mag worden aangeboden. Onderdelen, antennes,
meetinstrumenten en hobbygereedschappen mogen wel nieuw zijn. Het doel van de
vlooienmarkt is het bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica
hobbyist. De verkoop van illegale apparatuur is verboden. Alle geldende wettelijke regels zijn
van kracht. Tevens gelden eigen voorwaarden.
De 27e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 9 maart 2002 in het Autotron zal, als
vanouds, weer een geweldige happening worden. We rekenen ook nu weer op uw komst.
Tot ziens als bezoeker of standhouder!!
Voor de laatste informatie kunt u terecht op Internet: www.qsl.net/PI4SHB/ , klik
Vlooienmarkt, of per E-mail naar PI4SHB@AMSAT.org of bellen met tel.: 06 120 80 077
Namens de Stg. BRAC, met vriendelijke groeten:
E. Elstrodt, PA2ELS, secretaris.

Van de redactie
Nou, dit is hem dan, het bracnieuws in de nieuwe vorm. Eigelijk is er niet zoveel veranderd,
alleen is alles nu op A4 formaat en hoeft er maar ongeveer een tiende deel van te worden
gedrukt, wat een behoorlijke kosten besparing (plusminus twee derde van de vroegere
kosten)voor de club oplevert.
Ondanks dat de eerste aankondiging van de op handen zijnde verandering al in het bracnieuws
van Juli is vermeld, waren er toch verschillende mensen die meenden dat de laatste oproep in
het November nummer de eerste keer was.Maar zo als de voorzitter al melde in zijn
voorstukje, al u van mensen hoort “Ik heb nog geen bracnieuws ontvangen”laat ze dan
reageren aan mijn adres en het word als nog geregeld.
Als laatste nog maar een keer een oproep om kopie, willen we het bracnieuws leeswaardig
houden, dan zal er toch wat meer in moeten staan dan het verslag van de vergadering want dat
is per slot van rekening ook wel te lezen op onze site.Heeft u iets gezien, gehoord, gelezen,
meegemaakt of misschien wel iets uitgevonden schrijf of mail het ons. Ook al is het nog zo
simpel, een ander kan daar nu juist op zitten wachten.

Oproep !!! Oproep !!! Oproep !!! Oproep !!! Oproep !!! Oproep !!!
Op zaterdag 9 maart organiseren we weer de Landelijke Radio Vlooienmarkt, de trots van
de afdeling Den Bosch, Om dit evenement gladjes te kunnen laten verlopen is er veel hulp
van de leden nodig. Dus bij deze een oproep aan alle amateurs die lid zijn van de afd. Den
Bosch meld u aan als medewerker.
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Aanmelden kan bij Paul PA0STE of een van de andere leden van de L.R.V. commissie.
(Ook eventueel bij het bestuur)Wacht niet te lang, want als dit rond is dat alweer een hele
zorg minder voor de organisatoren en die hebben het toch al druk genoeg met het hele
evenement.
Laten we er met zijn allen weer voor een geweldige happening zorgen.

Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Jozef Requisizione, PA3DZY
Bulkseweg 31 a, 5331 PK Kerkdriel
Tel: (0418)632005
Secretaris:
Rene Voortwist, PA3GPX
N.B.C.laan 23, 5462 GA Veghel
Tel. (0413)351438
Penningmeester:
Frank Theunis, PA5RDA
Gheert van Calcarplein 43,5212RP`sHertogenbosch.
Tel. (073)
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling 's-HERTOGENBOSCH te
`sHertogenbosch.
Leden:
Andre van Schayk, PE1RDW
Tullensstraat 27, 5256 KG Heusden.
Tel. ( 0416)665029
Mark van Wijk, PA5MW
`sHertogenbosch email:pa5mw@amsat.org
Clubhuis:
Jan PA0JFM, Sjef PA3ESD, Kobus PD0LOJ en Gerard PD0MHY
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond
(knutselen, experimenteren, onderling QSO)
Adres clubhuis: Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" ;
Helftheuvelpassage 115; 5224 AC den Bosch; tel. 073 - 6217973.
Verenigingsraad:
twee bestuursleden
Vossenjacht:
Paul PA0STE, Sjef PA3ESD en Frank PD1AAF
Kascontrole:
Jan PA3DOW en Hans PA3DVK
Ontvangst nieuwe leden: Jan PA0JFM, en het bestuur
Vlooienmarkt:
Stichting BRAC
Afdelingsstation:
PI4SHB 80 m: PA0SHY. 2 m: PA0JFM,PA3DZY,PA5MW en PE1RDW
QSL-manager:
Frans PA3FEK.(geen afdelings actieviteit)
Cursusbegeleiding:
Jan PA0JFM, Wim PA0WRC. Inlichtingen bij
Jan PA0JFM tel. (073) 621 37 57.
Packet Radio:
Henk PA0HCT (sysop) , Twan PE1NHL, Eddy PD1ACC en Ruud PD2RSS.
Contest:
Sjoerd PA0SHY, Henri PA3DUA en Mark PA5MW.
70 en 23 cm repeater:
Albert PA3GCO, Hans PA3DVK, Twan PE1NHL en Marco PE1PUW
BRAC-nieuwsredactie:
Kobus PD0LOJ, Frank PD1AAF,
Advertentie manager:
Günter PA/EL2AJ

Uitzendingen van PI4SHB
Iedere zondagmorgen om 11.30 Nederlandse tijd is de verenigingszender te beluisteren. De uitzendingen zijn te ontvangen
in de 2 meter band op 145.250 Mhz, in de 70 cm band op 430.2375 Mhz (PI2SHB) en in de 80 meter band op 3.750 Mhz (+ QRM). Om 12.00 uur, na de berichten, kan men zich in melden voor onderling QSO. Berichten kunnen worden doorgegeven
aan PA0STE 073-594 13 11, aan de afdelingssecretaris PA2ELS 0411-60 17 37, via Packet Radio PI4SHB@PI8SHB,
144.925 of 430.662,5 Mhz
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Redactioneel
U kunt uw kopij deponeren in de kopijbus in het clubhuis, per (elektronische) post versturen naar een hieronder vermeld
adres of persoonlijk overhandigen aan één van de redactieleden.
Redactie BRAC-nieuws
p/a van Asbeckstraat 20
5256 KN Heusden (gem.Heusden)
E-mail: pd0loj@amsat.org
Kobus PD0LOJ

0416 662734

Frank PD1AAF 073-52214604

De website van de afdeling:www.qsl.net/pi4shb

Kopij voor het januari nummer
uiterlijk inleveren:
9 december

BRAC-nieuws is een uitgave van de VERON, afdeling 's Hertogenbosch
Gratis voor leden van A25. Voor anderen geldt een abonnementsprijs van 10 gulden per jaar.
Overname van artikelen uit dit blad is toegestaan, mits met volledige bronvermelding.
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