Jaargang 29 nummer 2, Februari 2002

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 1 februari 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 december
3. Binnengekomen stukken.
4. Bestuursmededelingen.
5. Discussie over eventuele voorstellen voor de verenigingsraad.
6. Rondvraag.
7. Sluiting van de vergadering.

Kijk ook eens op internet!!

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

Zo we hebben de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar alweer achter de rug. Dit was
uiteraard de nieuwjaars receptie, deze was gezellig, iedereen was in een onderling QSO
met elkaar bij een hapje en een drankje.
Ook deze keer heeft het bestuur weer gemeend iemand in het zonnetje te moeten zetten die
zich al langere tijd voor de afdeling verdienstelijk heeft gemaakt. Deze maal is het Wim
PA0WRC die alweer een paar jaar voor de afdeling de cursus begeleid en daarvoor elke
donderdag avond beschikbaar is om mensen op te leiden voor het examen C en D.
Helaas was Wim verhinderd om op deze avond de BRAC pluim in ontvangst
ontvangst te nemen, maar die heeft hij inmiddels ontvangen op vrijdag 11 januari in het
clubhuis tezamen met een oorkonde en een bloemetje voor zijn vrouw.
Dan wil ik jullie nogmaals er op attent maken dat de vlooienmarkt in zicht is.
We kunnen nog steeds hulp gebruiken bij de organisatie, dus wil ik die genen die zich nog
niet hebben opgegeven om te helpen vragen dit als nog te doen(bij wie, is iets verder op te
lezen)
Want zonder hulp van onze leden word het natuurlijk erg moeilijk om de zaak vlekkeloos te
laten verlopen, het is alleen vooral voor observatie en controle, en niet voor werkzaamheden
dus niemand word er moe van. Laat het vooral een gezellige dag worden waar we met plezier
op terug kunnen kijken.
`73

Jozef

PA3DZY

Excursie naar het amateur-museum
Vrijdag avond 14 dec. kwamen wij na even te hebben gezocht, (het was tenslotte donker) aan
bij het amateur-museum “Jan Corver”in Budel. Daar werden wij (8 man sterk) even over acht
uur verwelkomd door Cor Moerman, PA0VYL. Deze gaf ons een mooie rondleiding langs de
geschiedenis van het amateurisme, beginnende bij de eerste eigen bouwsels van diverse
amateurs, meestal op een houten plank en uiteraard met indrukwekkende onderdelen als grote
buizen en dikke condensatoren. Dan de in die tijd voor de meeste amateurs, onbetaalbare
professionele sets en de vele na de oorlog vrij gekomen dump sets, waar onder b.v. de
beroemde 19 set, waar veel oudere amateurs mee gestoeid hebben. Na de dump en de dan nog
steeds dure koopdozen(nou ja dozen? Zeg maar gerust kisten, hi.) kom je bijna
onvermijdelijk bij de zelfbouw van de Heathkit in alle soorten en maten en het is nog steeds
prachtig om te zien. Als je zoiets bouwde dan had je toch een professioneel ogend apparaat op
de plank staan en behalve zend en ontvangst apparatuur, kon je ook allerhande meet en regel
spullen kopen als bouwpakket. Toch jammer dat deze firma het niet heeft kunnen bolwerken
tegen de o.a. Japanse industrie die voor bijna de zelfde prijs een kant en klare set leverde. Na
de heathkit kom je al bij de voor de meeste amateurs, zelfs de jongeren onder ons bekende
apparatuur die nog steeds overal gebruikt word, waarbij ik niet wil zeggen dat er geen
amateurs meer zouden zijn die met veel genoegen nog gebruik maken van dump en zelfbouw
spullen. Tussen deze “lijn”van historie staan er een paar complete, nagebouwde shacks (maar
met de originele spullen) van bekende reeds overleden amateurs, o.a. die van PA0NP en
PA0JOB en van een amateur waarvan mij de call is ontschoten, maar die alles wat hij had
staan zelf had gebouwd, zenders, ontvangers en allerlei meet apparatuur.
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Wat zeker moet worden vernoemd is de hoek met de apparatuur die in de oorlog door het
verzet is gebruikt en waar amateurs met gevaar voor eigen leven verbindingen mee hebben
gemaakt met o.a de Engelsen.(Ook bij die gene die hierbij zijn omgekomen word stil gestaan)
Er zijn zeer vernuftige ontvangertjes te zien waar mee radio Oranje en de BBC waren te
ontvangen, alsmede spionage apparatuur van zowel de geallieerden als van de bezetters. Dat
men toen ook duidelijk roeide met de riemen die men had, getuige en stoommachine die een
generator aandreef om accu`s te laden. Deze stoommachine kon met alles wat voor handen
was worden gestookt.
Na alles te hebben bewonderd en de deskundige en soms humoristische uitleg van Cor te
hebben aangehoord, was er koffie en onder het genot van een bakkie troost werden er nog
diverse vragen gesteld en beantwoord. Hierna hebben we nog even in de opslag van Cor
gekeken en ons verbaasd over de grote hoeveelheid materiaal en apparatuur die daar nog
stonden om ten bate van het museum te worden verkocht.
Al met al een geslaagde avond en zijn we tevreden huiswaarts gekeerd.
Voor hen die het museum ook nog een keer willen bezoeken, het is elke 1ste en 3de zaterdag
van de maand geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer gegevens kijk ook eens op de
website: www.dse.nl/ws19/index.html

Van de redactie
Heeft u ook goede voornemens gemaakt voor dit nieuwe jaar? Ik hoop dat een van die
voornemens was om nu eindelijk dat artikeltje over uw knutsel, vakantie, of andere ervaringen
op te sturen naar de redactie. En zo u weet mag dit met e-mail, per brief of zelfs op een kladje,
we zijn overal blij mee.

Indienen voorstellen voor de Verenigingsraad
Beste Leden,
Ook dit jaar wordt weer de traditionele vergadering van de Verenigingsraad georganiseerd.
Iedere VERON afdeling kan voorstellen indienen, die tijdens deze vergadering in stemming
worden gebracht. Het is dus voor leden DE gelegenheid om invloed uit te oefenen op het
VERON beleid. Tijdens de huishoudelijke vergadering van 1 februari aanstaande kunt u, als
VERON lid, eventuele voorstellen indienen. We zullen deze dan bediscussiëren en eventueel
aanmelden bij het Centraal Bureau.
73 René PA3GPX
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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.
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
135 613 25. (antw. app.). Zie ook advertentie december 2001. De organisatie is niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook.
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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)

Informatie en oproep voor de L.R.V. 2002
Op 9 maart a.s. gaan we voor het derde jaar de Landelijke Radio Vlooienmarkt houden in de
hal “ExpoDome” van het Autotron te Rosmalen. Inmiddels is er de nodige ervaring opgedaan
en er zullen ook dit jaar weer enkele verbeteringen in de organisatie aangebracht worden. Als
we het goed doen merkt u er niets van. Wijzigingen zijn oa aangebracht in ons milieuplan en
in het feit dat we de parkeerplaats van de standhouders tijdens de markt gaan sluiten. Vooral
het eerste thema, het milieu plan, is er op gebaseerd om het afvoeren van afval niet meer door
ons te laten betalen, maar door eenvoudig weg de afval door de standhouders zelf weer mee
terug te laten nemen (gedeelde smart).
De aan- en afvoer van het verkeer naar de A50 blijft echter een zorgenkindje en totdat deze
weg wordt gereconstrueerd zal hier niet zoveel aan te doen zijn. Echter het comfort en
faciliteiten van de hal geven toch voor zeer veel mensen de voorkeur boven de hallen van de
Brabanthallen.
Dit grootste amateur evenement van ons land kan echter alleen werken als we voldoende
medewerking krijgen van de leden van afd. ‘s-Hertogenbosch, let wel het is een evenement
van de afdeling, u allen bent hier ook een beetje voor verantwoordelijk. Er zijn wel enkele
mensen die de zaak regisseren maar zonder assistentie van uw kant gaat dit niet.
Ook dit jaar zijn weer een groot aantal mensen nodig voor assistentie. Bij deze wil ik dan
ook een beroep op u doen, met het verzoek indien u in de gelegenheid bent, te assisteren,
zich hiervoor beschikbaar te stellen. Als Uw YL, XYL, QRP’s of evt. bekenden mee
zouden willen werken, zullen we dit graag in dankbaarheid aanvaarden. De voorwaarden
zijn zoals andere jaren, alleen afd. leden, tenzij hier van tevoren overleg met ons over is
geweest. En er zitten ook weer enkele privileges aan vast, zoals parkeren en U bent de eerste,
we houden u vrij. Als we voldoende medewerkers krijgen is het werk voor niemand een
belasting en hebt u ruim de gelegenheid zelf rond te kijken.
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we van de ca 50 mensen er nog zeker 15 mensen
nodig. Ik moet toegeven het lukt ieder jaar maar wat u ook moet weten is dat ik een indeling
moet maken en dat kan niet op het laatste moment, dus als u zich wilt opgeven wacht hiermee
niet en doe dit meteen.
U kunt zich opgeven bij ondergetekende, de voorkeur is dit te doen per E-mail
pa0ste@amsat.org.
U kunt natuurlijk ook bellen of dit doorgeven aan een van de organisatoren.
Samen maken we er weer een groot feest van, maar we hebben uw hulp daarbij wel nodig.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Best 73,
Commissie Radio Vlooienmarkt
(Voorz. Stichting BRAC) Paul, PA0STE
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Start nieuwe cursus
Er is weer een nieuwe cursus zendamateur gestart onder leiding van Wim PA0WRC
Mensen met enige vooropleiding kunnen zich mogelijk nog aanmelden voor de examen
training die half januari is gestart.
Informatie bij Jan PA0JFM .
Dit kan per email (pa0jfm@amsat.org) of tel:073-6213757
Het examen is op woensdag 10 april en u kan zich nog aanmelden t/m 31 januari 2002

PACC Contest
9 en 10 Februari is er weer de pacc contest, waar ook dit jaar uiteraard het clubstation
PI4SHB weer aan zal deelnemen. Het zal weer gebeuren van af de locatie op de wielerbaan in
Nieuwkuijk nabij de Emmamolen.
Vermoedelijk zal er vrijdagsmiddags al worden begonnen met de opbouw van het station en
word dit weer op zaterdagochtend voltooid.
Mensen die willen helpen met opbouwen zijn altijd welkom, want zoals een ieder weet
maken vele handen licht werk en er is genoeg te doen voor het station de lucht in kan. Dus
heeft u interesse om te helpen meld u zich dan even bij Mark PA0MW of een van de andere
bestuursleden. Ook kunt u daar terecht voor eventuele deelname, maar realiseert u zich wel
dat PI4SHB mee doet in de CW mode en dat dit toch wel redelijke ervaring in deze mode
vereist.
Mocht u niet willen deelnemen maar bent u wel nieuwsgierig naar hoe het er aan toe gaat dan
bent u tijdens de contest natuurlijk van harte welkom, en ik kan u verzekeren dat het hoogst
interessant is om te zien hoe deze amateurs bijna professioneel met hun hobby om gaan en
misschien word u ook wel met het virus besmet.
Nu hoeft u dat weekend van 9 en 10 februari niet werkeloos te gaan zitten toekijken u kunt
altijd ook vanaf thuis onder uw eigen call meedraaien en dat hoeft niet perse in CW maar kan
ook in SSB of een mix van deze twee.
Eigelijk zou ik u willen oproepen om dit eens te doen, er is lekker veel activiteit op de
banden, met de mogelijkheid om vreemde landen en zeldzame call`s te werken. En als u mee
doet en een log instuurt dan komt de afdeling ook nog eens wat hoger in het
afdelingsklassement te staan. Wilt u van dit gebeuren meer weten kijk dan op onze club site
en voor de regels in de Electron van februari.
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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
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uiterlijk inleveren:
12 februari
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