Jaargang 29 nummer 1, Januari 2002

Verenigingsblad van de Veron afdeling :`s-Hertogenbosch

Convocatie

De VERON afdeling `sHertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit
tot het bij wonen van de:

Nieuwjaars bijeenkomst
op vrijdag 4 januari 2002, in het Sociaal Cultureel Centrum”De
Helftheuvel”Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973
Aanvang 20.00 uur.
Ontmoet uw medeamateurs en wens hen in een “eyeball qso” het beste voor het nieuwe jaar
toe, onder het genot van een hapje en een drankje. Misschien ook een goede gelegenheid om
nu eens concrete afspraken te maken over die contest, waar u toch al eens gezamenlijk aan
wilde meedoen, maar waar het nooit van kwam. Of eens te informeren naar die “super”
antenne van deze of gene amateur, welke u best eens zou willen bouwen, maar waar het nooit
van komt.
Maar ook gewoon even bij kletsen zonder het ook maar over amateur zaken te hebben kan
natuurlijk ook.
Dus kom naar de “Helftheuvel” en laat zien dat u betrokken bent bij de afdeling.

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
Als jullie dit schrijven ontvangen is het jaar 2001 weer bijna om.
Ik kan zeggen dat het afgelopen jaar voor het nieuwe bestuur best een moeilijk jaar is
geweest,
alles was nog nieuw en onwennig. Maar een ding is zeker, wij hebben er met ons allen flink
ons best op gedaan. Het is natuurlijk niet zo gemakkelijk om met vijf verschillende mensen,
met evenzoveel verschillende meningen tot een goed resultaat te komen, maar ik denk toch
dat het redelijk gelukt is. Ik hoop dat jullie mijn mening zullen delen, wat ook wel een beetje
bleek uit de afgelopen bestuursverkiezing, waar Andrè en Frank aftredend waren en zonder
tegen kandidaten herkozen werden. We zullen dan ook proberen op de zelfde voet, of nog
beter, verder te gaan.
Hierbij wil het bestuur jullie allen weer uitnodigen voor de nieuwjaars receptie op vrijdag 4
januari 2002. Waarbij onder het genot van een hapje en een drankje gezellig kan worden
gekletst en plannen voor diverse activiteiten kunnen worden gesmeed.
Zoals gewoonlijk worden er ook weer mensen in het zonnetje gezet die zich op diverse
manieren voor de club verdienstelijk hebben gemaakt.Dus hoop ik op een grote opkomst.
Zoals u op de december vergadering heeft kunnen horen (en in het verslag van de secr. kunt
lezen), zijn de onderhandelingen over een nieuw clubhuis vast gelopen en van de baan.
Daarvoor in de plaats is er een nieuw contract met het S.C.C.”de Helfsheuvel” gesloten
waarbij een lagere huur en het plaatsen van antenne`s zijn bedongen, mijn inziens een zeer
redelijk geheel, waar we het komend jaar mee vooruit kunnen.
Dus wil ik hierbij dan ook enkele vrijwilligers vragen om een handje te helpen bij het
opzetten van die antenne`s zodat we de HF set operationeel kunnen maken en er op
de vrijdagavond mee gewerkt kan worden.
Verder was de afgelopen lezing volgens mijn zeer geslaagd, er waren veel belangstellenden,
dus kunnen we in de toekomst nog meer van dit soort lezingen proberen te organiseren.
Tot ziens bij de nieuwjaars receptie.
`73 Jozef PA3DZY

Verslag Huishoudelijke vergadering 7 december 2001
Bij deze het verslag van de huishoudelijke vergadering van 7 december 2001.
Gunther EL2AJ/PA heeft zich afgemeld.
•
•
•

Verslag vorige vergadering
Wordt goedgekeurd.
Binnengekomen zaken
De Inspectie Verkeer en Waterstaat Divisie Telecom (RCD was toch een stuk
makkelijker...) heeft gratis muismatjes opgestuurd. Deze worden rondgedeeld.
Bestuursverkiezing:
Jozef legt uit dat er jaarlijks een bestuursverkiezing dient plaats te vinden. Volgens de
statuten van de VERON moet ieder jaar minstens 1/3 en maximaal 2/3 van de
bestuursleden aftreden. Ditmaal zijn André PE1RDW en Frank PA5RDA
aftredend/herkiesbaar. Aan het einde van de vergadering zal de verkiezing
plaatsvinden.
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Clubhuis
Helaas gaat het nieuwe clubhuis niet door. De eigenaar en voorzitter van de
scoutingclub Den Bosch noord bleek allesbehalve betrouwbaar over te komen.
Bovendien was de kans erg groot dat we binnen een jaar weer zouden moeten
vertrekken. We blijven dus in ieder geval dit jaar gebruikmaken van de faciliteiten van
de Helftheuvel. De zaalhuur is verlaagd, en bovendien hebben we de toezegging dat
we een antenne mogen plaatsen.
Repeater
De 70 cm repeater is nu operationeel en werkt bijzonder goed. Zelfs zo goed dat het
vermogen noodgedwongen wat is teruggenomen. Klasse ! Met dank aan allen die zich
hebben ingezet !
Excursie Amateurmuseum
De excursie gaat door op vrijdag 14 december. Iedereen die meegaat wordt verzocht
om 19:00 bij de helftheuvel te zijn. Men zal dan gezamenlijk naar Budel rijden.
Packet Station
Paul PE1LXX legt uit dat de node nu stabiel draait maar dat FBB (mailbox) nog niet
werkende is. Er is contact geweest met de afdeling Eindhoven. Paul is de afgelopen 5
weken afwezig geweest maar kan nu weer meehelpen e.e.a werkend te krijgen. Als er
iemand is die verstand heeft van FBB dan is zijn/haar hulp erg welkom !
LX-Peditie
Volgend jaar rond april/mei wil men met een aantal mensen naar Luxemburg.
Afgelopen keer is dit door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Aanmelden bij
Mark PA5MW of Jozef PA3DZY.
Elektronisch BRAC nieuws
Wat vond men van de eerste editie van het Elektronisch BRAC nieuws ? Over het
algemeen is men heel positief op wat schoonheidsfoutjes na (te weinig porto op de
papieren versie aiai...). We gaan zo door. Overigens is er nog steeds veel behoefte aan
kopij voor ons blaadje !
Bestuursverkiezing II
Aangezien zich geen tegenkandidaten hebben gemeld worden Frank en André
herkozen als bestuurslid.
Vaststellen commissies
De commissies zien er voor komend jaar als volgt uit :
Clubhuis : Jan PA0JFM, Sjef PA3ESD, Kobus PD0LOJ, Gerard PD0MHY
Vossenjacht : Paul PA0STE, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Frank PD1AAF (?)
Kascontrole : Twan , Hans PA3DVK
Ontvangst Nieuwe Leden : Jan PA0JFM, Bestuur
Afdelingsstation : 2m - Jan PA0JFM, Jozef PA3DZY, Mark PA5MW, André
PE1DRW 80m - Sjoerd PA0SHY, Willie PA0WMR
QSL Manager : Frans PA3FEK (is eigenlijk geen commissie maar mag best genoemd
worden)
Cursusbegeleiding : Jan PA0JFM, Wim PA0WRC
Packet Radio : Henk PA0HCT, Eddy PD1ACC, Paul PE1LXX, Ruud PD2RSS (?)
Contest : Sjoerd PA0SHY, Mark PA5MW, Henri PA3DUA (?)
Repeater(s) : Albert PA3GCO, Hans PA3DVK, Twan PE1NHL, Marco PE1PUW
BRAC redactie : Kobus PD0LOJ, Frank PD1AAF (?)
Advertentie Manager : Deze functie komt te vervallen ivm Elektronisch BRAC
nieuws.
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Rondvraag
Paul PA0STE - is er nieuws over de regionale bijeenkomst ?
Jozef PA3DZY - vond het weinig bijzonders, geen (schokkend) nieuws. Het gebak
smaakte goed :-)
Frans PA3FEK - zoekt nog steeds een vervanger voor de weinige keren dat hij
verhinderd is.
Sjoerd PA0SHY - Wordt er gedacht aan de VR ? Ja !
Paul PA0STE - De voorbereiding van de VM is weer in volle gang. Er hebben zich
reeds 200 standhouders aangemeld. Ieder wordt verzocht zich aan te melden als
medewerker.
Albert PA3GCO - is op zoek naar een RS4411 bandpassfilter. Wie-o-wie heeft nog
zo'n ding op de plank ?
Jan PA0JFM - Er kan weer aangemeld worden voor de nieuwe cursus. De mensen die
tijdens het laatste examen gezakt zijn kunnen meedoen aan een opfris-cursus. Een en
ander begint in Januari (bij voldoende aanmeldingen). Aanmelden vóór 20 december !
Jozef PA3DZY - we zoeken mensen voor het bouwen van antennes op de Helftheuvel.
Wie wil er meehelpen ??
In de maand januari is er geen vergadering maar de traditionele nieuwjaarsreceptie op vrijdag
4 januari om 20:00 uur in de Helftheuvel.
`73 René PA3GPX

Van de redactie
Om mee te beginnen wenst de redactie van Brac nieuws al zijn lezers een voorspoedig en
uiteraard een “radio actief ” 2002 toe.
Laten we hopen dat we allemaal snel aan de euro zijn gewend, dat de komende vlooienmarkt
weer een succes zal zijn en dat de redactie vooral veel kopij mag ontvangen.
Op de eerste per E-mail verzonden editie zijn verschillende reacties binnen gekomen, die
eigelijk allemaal positief waren. Een paar mensen hadden problemen met het lezen door dat
men geen “word” had, sorry gewoon vergeten dat er ook mensen met b.v. een “Mac” zijn,
maar voor dit geval is er dus ook weer een oplossing gevonden. Ook hierbij staat voor mij de
E van E-mail voor hetzelfde als de E in VERON(hi).
Deze tweede “digitale” word naar ongeveer 115 leden verstuurd, en zo`n 30 personen krijgen
hem nog per post en ik verwacht dat dit aantal nog wel zal stijgen.
`73 Kobus PD0LOJ

Landelijke Radio Vlooienmarkt 2002 in 's-Hertogenbosch.
Eindelijk, het is weer zover:
U wordt weer van harte uitgenodigd op onze 27ste jaarlijkse Landelijke Radio Vlooienmarkt
op zaterdag 9 maart 2002. De locatie blijft uitstekend bevallen en we zijn dan ook verheugd
dat we wederom in het AUTOTRON in Rosmalen (SHB) terecht kunnen. Aan de logistiek is
opnieuw gewerkt.
Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in
Nederland. Er zijn meer dan 320 stands en in 2001 hadden we meer dan 4500 bezoekers.
Uw afdelingssecretaris kan ook weer vooraf kaartjes bestellen. Hoe, staat op onze website.
Heeft hij geen Internet en u wel, help hem dan even.
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Het doel van de markt
Het doel van de markt is en blijft het bevorderen van zelfbouw. Dus alleen gebruikte
apparatuur. Aanbod van nieuwe onderdelen, meetinstrumenten, antennes en
hobbygereedschappen mag wel en is er dan ook in overvloed. Twijfelt u aan de werking van
een mogelijke aankoop, de RDR zal weer met apparatuur aanwezig zijn om u te helpen.
(Onder voorbehoud). Overigens met vragen over storingen of zendmachtigingen kunt u altijd
bij de RDR terecht.
De markt zelf
De afgelopen jaren is telkens weer gebleken dat de Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den
Bosch ook een echte dag voor de amateur is. Men komt om er iets te kopen natuurlijk, maar
ook om oude bekenden weer te ontmoeten of zomaar voor de gezelligheid. De 27ste Radio
Vlooienmarkt wordt weer oergezellig, maar behoudt wel het ware karakter van een
vlooienmarkt. Uit het buitenland blijft de belangstelling groeien. De zusterverenigingen over
onze grenzen zijn door ons geïnformeerd en in hun verenigingsbladen hebben ze ons de
nodige aandacht geschonken. We hebben dit jaar al weer vele buitenlandse standhouders
ingeschreven.
Entree en kassa's.
De vlooienmarkt is geopend van 9.00 - 15.30 uur. Parkeren kost € 3,75 (word niet door ons,
maar door het Autotron geheven) en de entreeprijs is € 5,- per persoon. De kassa's gaan al om
8 uur open, u kunt dan alvast het gebouw in. Er zal naast de normale kassa's ook weer één
voor gepast geld zijn en met een (vooraf gekocht) kaartje kunt u altijd zo doorlopen.
Naast horecafaciliteiten in de hal zijn in het Autotron meerdere gezellige restaurants en bars
aanwezig waar u ook wat kunt eten of drinken.
Route
Het AUTOTRON staat aangegeven op de borden op de A2 en de A50/N50 en is slechts 100
m van de N50 af. (De A50 loopt van Den Bosch naar Nijmegen). We zijn overdag het enige
evenement, er is een zeer goede parkeerplaats waar u pas bij het weggaan hoeft te betalen.
Per openbaar vervoer: per bus (90 of 161) van het station Den Bosch of per treintaxi.
We kunnen het helaas niet voorkomen, maar bij het wegrijden moet u even in de rij staan,
koop een versnapering om de tijd rustig door te komen..
Voor reservering van een tafel en verder alle informatie zie onze website:
www.qsl.net/PI4SHB, u kunt ons daar bereiken, via E-mail: PI4SHB@Amsat.org. of bel: 06
120 80 077. (antw. app.). Zie ook advertentie december 2001. De organisatie is niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook.
De afdeling Den Bosch verheugt zich er op u allen weer te kunnen begroeten en we wensen u
alvast een plezierige dag toe.
Tot ziens op 9 maart a.s.
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris Stg. BRAC.
(verder nieuws over de LRV is te lezen op de clubsite www.qsl.net/pi4shb)
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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.
Aanmelden kan bij Paul PA0STE (voorz.) of een van de andere leden van de L.R.V.
commissie.Dit zijn : Erik PA2ELS (secr.), Sjoerd PA0SHY (penn.) Jan PE1MQL (lid) en Sjef
PA3ESD (lid)
(Ook eventueel bij het afdelings 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.

Start nieuwe cursus
De cursus is bedoeld voor degenen, die een amateur zendmachtiging willen halen.
1. Opgeven voor welk examen N of C men op wil gaan .
Eventueel vooropleiding opgeven ,die van belang kan zijn voor de cursus!
2. Als men al een cursus heeft gevolgd en niet geslaagd is, kan men zich opgeven
voor een aanvullende cursus voor het examen in april 2002.
3. De cursus begint in jan. 2002 bij voldoende kandidaten.
4. Waarschijnlijk op een donderdag avond in Den Bosch of Drunen.
5. Opgeven bij PA0JFM voor 20 dec 2001.
Dit kan per email (pa0jfm@amsat.org) of tel:073-6213757
Jan, PA0JFM.

6

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, Jan PE1MQL en Frank PD1AAF
Kascontrole:
Hans PA3DVK en Twan PD3ATB
Ontvangst nieuwe leden: Jan PA0JFM, en het bestuur
Vlooienmarkt:
Stichting BRAC
Afdelingsstation:
PI4SHB 80 m:Willie PA0WMR, Sjoerd 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) , Paul PE1LXX, 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,
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 Jozef PA3DZY, aan Mark PA5MW, aan Andrè PE1RDW of via Packet Radio PI4SHB@PI8SHB, 144.925 of 430.662,5
Mhz
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 februari nummer
uiterlijk inleveren:
10 januari
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