Jaargang 29 nummer 7, September 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 6 september 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 juni
3. Binnengekomen stukken.
4. Bestuursmededelingen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting van de vergadering.

Hierna volgt traditie getrouw de verkoping per opbod.

Voor het laatste nieuws
Kijk op internet!!

www.qsl.net/pi4shb
Regelmatig nieuwe foto`s en onderwerpen.
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.

1

Van de voorzitter
Zend en luisteramateurs , de vakantie zit er weer op .
Ik heb jullie, wegens omstandigheden geen prettige vakantie kunnen wensen vorige maand.
Ik hoop wel dat iedereen een plezierige vakantie gehad heeft en gezond en wel thuis gekomen
is en vooral goed uitgerust is.
Zoals jullie weten beginnen we in september weer aan de tweede helft van dit jaar , en zoals
gebruikelijk beginnen we weer met de afdelingsverkoop zoals ieder jaar , dus de amateurs
onder ons die de zolder eindelijk eens op willen ruimen hebben de kans om overbodige
spullen van de hand te doen.
Dan volgen in deze tweede helft van dit jaar een aantal lezingen die als zeer interessant te
betitelen zijn , maar jullie worden daar nog bijtijds over geïnformeerd.
verder wil ik een oproep doen betreft de bosche ronde, wij kunnen een aantal
enthousiaste netleiders gebruiken, hoe meer hoe liever .
In de vakantie is de ronde niet door gegaan door verschillende omstandigheden, en ik
persoonlijk was niet in staat om het te doen. Met wat meer netleiders zou het makkelijker zijn
geweest , zodoende nogmaals de vraag en ik hoop daarop reacties te krijgen van onze leden.
Ik hoop jullie in de bijeenkomst van september in grote getallen te mogen begroeten , we
zullen er zeker een gezellige avond van zien te maken.
Groeten Jozef, PA3DZY

Verslag Huishoudelijke vergadering 7 juni 2002
Bij deze het verslag van de huishoudelijke vergadering van 7 juni 2002
•
•

•

•

Door privé omstandigheden is Jozef tijdelijk niet beschikbaar als voorzitter. René
PA3GPX vervangt hem zolang.
Er is geïnformeerd bij bibliotheken naar interesse voor Electron voor op de leestafel.
Enkele bibliotheken hadden al een abonnement, en de overige hebben alléén
belangstelling indien er vraag naar komt van leden.
We zullen informeren naar interesse bij scholen.
Kaarten dag voor de amateur.
Er kunnen weer kaarten voor de dag van de amateur van 12 oktober worden
aangeschaft in de voorverkoop. Deze kunnen op een vergadering, clubavond,
telefonisch, of via e-mail besteld worden bij René PA3GPX. Tijdens de huishoudelijke
vergadering van september moeten deze kaarten betaald worden (5 Euro p/s). Daarna
zullen de kaarten ( alléén die waarvoor betaald is ! ) worden besteld. Tijdens de
huishoudelijke vergadering van 4 oktober kunnen ze dan worden opgehaald.
Rondvraag :
Jan PA0JFM - De Helftheuvel is op 12, 19, en 26 juli gesloten. Er is dan dus ook geen
clubavond. Na 12 juli kunnen weer afspraken worden gemaakt voor de volgende
cursus voor N en C.
Frans PA3FEK - In juli en augustus zal Frans NIET in het clubhuis aanwezig zijn met
de QSL kaarten.
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•

Sjoerd PA0SHY - In Eindhoven (TU) is een voice over IP repeater geïnstalleerd. Deze
is met een porto aan te sturen op 70cm. Er zijn verbindingen over de hele wereld
mogelijk. De frequentie is nog niet bekend.
`73 René PA3GPX

Vossenjacht van onze afdeling op 2 juni j.l.
Op zondag 2 juni vond de grote vossenjacht plaats van onze afdeling. De weergoden waren
ons zeer goed gezind, het was prachtig weer. De vossenjacht werd gehouden in de bossen en
rond de vennen in Oisterwijk. Deze combinatie zorgde er voor dat het daar terplekke goed
druk was. Dus bleek het een goede keuze om de start- en finishplaats te leggen op een
parkeerplaats van het voetbalterrein van de plaatselijke voetbalvereniging “ Lissabon”
(achteraf bleek het ook daar drukker dan gepland).
De vossenjacht werd ook dit jaar gehouden op 2 meter, en er moest gejaagd worden op 4
vossen en op een kaartje dat bij het startformulier werd geleverd moest dmv een kruispeiling
aangegeven worden waar zich een bakenzender bevond. Het is altijd even duimen en
afwachten hoeveel deelnemers er komen. Er bleken in totaal 8 equipes jagers zich te melden
bij de startplaats. Om 13.00 uur gingen alle jagers van start.
Het was een z.g. no-nonsense jacht, dat betekent dat er naast puur jagen en de kruispeil
opdracht er geen opdrachten in de geest van vragen foto’s ed. in zaten. Het aantal goede
vossen en de tijd waarin, was maatgevend voor de einduitslag. De jacht bleek achteraf van een
behoorlijk pittig gehalte, want geen jager was in staat om alle vossen te vinden en tegelijk de
kruispeil opdracht tot een goed einde te brengen. Vos 1, in de nabijheid van de starter Frank
(PD1AAF) bleek door de meeste wel gevonden te zijn. Vos 2, Jan (PE1MQL) bleek van een
moeilijk gehalte. Een ingenieus waterdichte constructie was in het riet langs het water van een
van de daar aanwezige talrijke vennen geplaatst te zijn. De antenne hiervan was deels
afgeschermd met gecamoufleerd gaas, zodat aan de overkant van het water de vos zeer goed
hoorbaar was maar in de nabijheid niet of nauwelijks. Vos 3, Sjef (PA3ESD) was ook
voorzien van een soortgelijke waterdichte constructie als Jan (MQL) en was drijvend in het
water te vinden. Vele deelnemers wisten deze vos wel te vinden. Dit gold ook voor vos 4
(Thea de XYL van Sef (PA3ESD) met zoon Peter) deze vos bevond zich in een holle boom.
Alleen een opzichtig in de nabijheid opgestelde opberg (lege) kist met antenne, is wel door
een jager, en bijna door een tweede, als vos aangezien (nepper). Peter moest nog een sprintje
trekken om het kleinood te redden uit de handen van een overijverige boswachter. Van het
aangeven van de baken zender bij Paul (PA0STE) op een kaartje dmv een kruispeiling is niet
veel gebakken. Er bleken slechts weinig pogingen gedaan te zijn, waarvan het resultaat wel
heel ver uit de koers lag. Opvallend was wel dat één jager het plaats exact wist aan te geven.
Deze zender was op grotere afstand aangebracht en was voorzien van iets meer vermogen, u
kunt zich dan ook wel voorstellen dat ondertekende (bij deze zender), uiterst verbaast was dat
er plotseling een jager voor zijn neus stond, terwijl het niet de bedoeling was (zoals duidelijk
was aangegeven) om deze zender op te zoeken. Deze jager die achteraf de winnaar bleek te
worden, had wel de klacht dat hij last had van gloeiende voeten, wat ons niet verbaast als je
toch wel meer dan 5 Km’s extra moet afleggen.
De uitslag was als volgt :
1e Johan PA3HGU
2e Koen, PE1RCW
3e Kobus PE2LOJ
4e PA2SBA
5e Aart, PA3BJQ
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6e Eric, PA2ELS
7e Wilma en WIM (PD2WLM en PD2WAM)
8e Marco vd Ham en Edwin Smits (opgegeven)
Ergens rond 16.30 uur vond de prijsuitreiking plaats en werd de nieuwe vossenjacht
wisselbeker van VERON ’’s-Hertogenbosch uitgereikt aan Johan, PA3HGU (dit is de 4e maal
op een rij, wie remt deze man af ?, heel goed Johan).
De 1e, 2e resp. 3e prijs waren : Dremel met hulpstukken, universele snellader voor NCd en
NiMH batterijen en een luxe schroevendraaier set.
Alle betrokkenen hebben een prachtige vossenjacht gehad, pech voor die mensen die dit
hebben gemist, maar voor hen komt er volgend jaar weer een kans .
Paul, PA0STE

Aart, PA3BJQ in volle concentratie op jacht.
Voor mensen die meegedaan hebben, er zijn bij de redactie diverse foto`s van dit evenement aanwezig, oa van de
prijsuitreiking. Even een mailtje en ik stuur u uw foto(s) toe.
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MEDEDELING VAN DE SCHEMATHEEK
Tot mijn spijt moet ik jullie meedelen dat de SCHEMATHEEK tijdelijk weer op slot gaat in
verband met drukke QRL werkzaamheden.
Normaal ga ik op zaterdag afdrukken maken maar vanwege de drukte op het QRL hebben ze
een beroep op mij gedaan of ik me beschikbaar wil houden voor de diversen ritten.
Nou kan ik daar tegen in beroep gaan maar aangezien ik een WAO-er ben en blij moet zijn
met een baan doe ik dat liever niet zeker niet omdat ik nog geen vaste aanstelling heb.
Daar ik het werk zeer graag doe en ik er financieel wel op vooruit ga grijp ik deze kans maar
aan en laat ik de schematheek tijdelijk met rust.
Ik probeer ondertussen de achterstand van zo'n 3 maanden weg te werken indien de
werkzaamheden dit toelaten.
Dus ik hoop dat jullie allen hiervoor begrip kunt op brengen want ik had NOOIT gedacht dat
deze hobby zo uit zou lopen als het nu was, want amateurs uit binnen en buitenland weten mij
te vinden en dat brengt zeer veel werk met zich mee.
En om de kosten voor de amateurs laag te houden moeten jullie maar geduld hebben anders
moet ik commerciële prijzen in rekening gaan brengen wat natuurlijk de hobby niet ten goede
zal komen, denk maar aan de uitspraak van mijn XYL "CENTENAMATEURS " HI!!
73' van Toine, PDøMHS
e-maill: pd0mhs@amsat.org

De openbare verkoping op 6 september
Na de vergadering op vrijdag 6 sept., zal zoals ondertussen gebruikelijk bij de eerste
vergadering na de vakantie periode er weer een openbare verkoping plaats vinden. Als
veilingmeesters zijn weer Jan PA0JFM en Hans PA3DVK bereid gevonden deze klus te
klaren, dus dat is weer in goede handen.
Dus kijk eens rond in de shack of op zolder wat er allemaal overcompleet is, maar waar een
andere amateur nog best iets aan kan hebben. Goed moment om eens echt schoon schip te
maken, de xyl weer blij, en u weer euro`s in de knip om weer nieuwe zaken te kopen,
misschien wel op de zelfde avond.
Enkele aandachtspunten:
• U kunt uw spullen voor de vergadering eventueel uitstallen, zodat ze alvast bewonderd
kunnen worden.
• Zorg wel dat deze voorzien zijn van uw naam en eventuele minimum prijs zodat de
verkoping vlot kan doorstromen
• Heeft u complete apparatuur, geeft dan ook even aan of deze werkt of dat er
mankementen aan zijn, wel zo netjes tegen over uw mede amateur en het voor komt
gezeur en scheve gezichten achteraf.
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Helmondse radiomarkt
Heeft u vrijdag goed verkocht en leek de shack bij thuis komst wel erg leeg dan kunt u gelijk
de zaak weer aanvullen, want:
Op zaterdag 7 sept. organiseert de afdeling Helmond voor de 18e maal zijn radiomarkt.
Dit zal zijn in het muziekcentrum `t Anker Pater Vogels straat 39 Beek en Donk.
De toegang is € 2,- en de markt is open van 9.00 tot 14.30 uur en er zal vanaf 8.00 uur een
inpraat station actief zijn op 145.400 Mhz.
Kijk voor meer gegevens in de Electron van augustus (pagina 342)
En heeft u achteraf gezien toch weer niet het goede onderdeel gekocht of word het nu toch
wel weer erg vol, volgend jaar zullen we vast weer een verkoping hebben in
“de helfsheuvel”

Van de redactie
De meeste van u zullen de vakantie ondertussen wel achter de rug hebben, hopelijk zonder
problemen en mankementen en zit u nu thuis de gemaakte foto`s te sorteren en komen de
herinneringen weer boven? Misschien zit er wel een verhaal in voor Bracnieuws, b.v. over
die toevallige ontmoeting met die buitenlandse zendamateur, die vreemde antenne installatie
waar u langs reed, of uw eigen experimenten met antenne`s op de camping.
Schroom niet en zet uw ervaringen eens op papier of op email en zend het naar bracnieuws
ter lering en vermaak van uw medeamateurs.(zie voor kopij de colofon)

Divisie Telecom heet per 22 juli jl. Agentschap Telecom.
Deze nieuwe naam is een direct gevolg van de toevoeging van deze divisie aan het
ministerie van Economische Zaken.
Naast divisie Telecom is ook het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post aan dit
ministerie toegevoegd.
Bovengenoemde wijzigingen zijn een direct gevolg van het strategisch akkoord van 3 juli
jl., met als titel "Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken". In dit akkoord wordt
uiteengezet dat, gelet op de grote invloed van informatie- en communicatietechnologie op
de samenleving en het belang voor de economische ontwikkeling, een geïntegreerde
beleidsaanpak noodzakelijk is.
Voor de klanten van Agentschap Telecom heeft de toevoeging aan het ministerie van
Economische Zaken geen gevolgen. De vergunningen zullen ongewijzigd blijven gelden.
Het Agentschap zal hetzelfde post- en bezoekadres houden en blijft telefonisch bereikbaar
via het Call Center: 050 - 587 7444.
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Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Jozef Requisizione, PA3DZY
Bulkseweg 31 a, 5331 PK Kerkdriel
Tel: (0418)551751
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 PE2LOJ 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 PE2LOJ, 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 PE2LOJ

0416 662734

Frank PD1AAF 073-52214604

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

Kopij voor het Oktober nummer
uiterlijk inleveren:
15 September
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