Jaargang 30, nummer 1, januari 2003

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 10 januari in het Sociaal Cultureel Centrum”De Helftheuvel”
Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Deze keer geen vergadering maar de nieuwjaars bijeenkomst, een
gezellig ‘eyeball’ QSO onder het genot van een hapje en een
drankje, uiteraard zijn de Yl`s en de XYL`s van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws
Kijk op internet!!

www.qsl.net/pi4shb
Regelmatig nieuwe foto`s en onderwerpen.
Zoals b.v van shacks van amateurs uit de regio en de verslagen van de
vergaderingen.
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Van de voorzitter
In deze laatste BRAC beperk ik mij alleen tot deze komende feestdagen.
Ik wensen jullie natuurlijk prettige Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar en alles wat
wenselijk mag zijn,dat vooraf.
Hopelijk wordt volgend jaar een nog beter jaar voor onze vereniging dan afgelopen jaar.
Dit jaar was ook niet zo slecht maar had beter gekund.
Dan wil ik jullie natuurlijk attenderen op de nieuwjaarsreceptie komende 10 januari.
Ik hoop iedereen te mogen begroeten en dat het een geslaagde avond mag zijn,iedereen is
welkom en mag ook introducés mee brengen.
Ik hoop op een grote opkomst van onze leden.
Groeten van Jozef PA3DZY

Verslag Huishoudelijke vergadering 6 december 2002
Bij deze het verslag van de huishoudelijke vergadering van 6 december 2002
•

•

Bestuursverkiezing
Mark is aftredend en niet herkiesbaar. Jozef en René zijn aftredend en wel herkiesbaar.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, worden Jozef en René herkozen. Er blijven
nu vier bestuursleden over. Omdat een even aantal bestuursleden niet toegestaan is
volgens de statuten treedt André terug. Het overgebleven aantal bestuursleden is nu
drie.
Mark en André : namens bestuur en leden, ontzettend bedankt voor jullie inzet in de
afgelopen twee jaar !
Vaststellen commissies
De samenstelling van de diverse commissies voor het komende jaar is als volgt :
Clubhuis :

Jan PA0JFM
Sjef PA3ESD
Kobus PD0LOJ
Gerard PD0MHY

Vossenjacht :

Paul PA0STE
Sjef PA3ESD
Jan PE1MQL
Frank PD1AAF

Vlooienmarkt :

Paul PA0STE
Sjef PA3ESD
Jan PE1MQL
Sjoerd PA0SHY
Eric PA2ELS

Kascontrole :

Jan PE1MQL
Sjef PA3ESD
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Afdelingsstation :

Willie PA0WMR
Sjoerd PA0SHY
Jan PA0JFM
Jozef PA3DZY
Michel PE1NWF

QSL Manager :

Frans PA3FEK

Cursusbegeleiding :

Jan PA0JFM
Wim PA0WRC

Packet Radio :

Henk PA0HCT
Paul PE1LXX
André PE1RDW
Ruud PD2RSS

Contest :

Sjoerd PA0SHY

Repeater :

Albert PA3GCO
Hans PA3DVK
Twan PA8TWN
Marco PE1PUW

BRAC Redactie :

Kobus PD0LOJ
Frank PD1AAF

Frans PA3FEK heeft aangegeven dat hij wil stoppen met het QSL-manager-schap. Er wordt
dus dringend gezocht naar een vervanger.
• Bestuursverkiezing in Juni
Jozef brengt het idee naar voren om de bestuursverkiezingen voortaan in Juni te
houden in plaats van december. Dit is een stuk gemakkelijker voor nieuwe
bestuursleden in verband met bijvoorbeeld het financieel verslag in maart.
Dit wordt door de leden goedgekeurd.
• Regionale bijeenkomst
Frank en Jozef zijn naar de regionale bijeenkomst in Helmond geweest. Bij deze een
korte samenvatting van de zaken die daar zijn besproken :
- Een aantal HB leden zullen hun functie in de komende tijd neerleggen. Er wordt
naarstig gezocht naar vervangers.
- Het aantal VERON leden is in het afgelopen jaar met 3.1% afgenomen. Deze afname
lijkt een trend te zijn.
- In verband met het feit dat het HB tijdens de laatste VR door de leden is opgedragen
om een fusie van de VERON en de VRZA te onderzoeken heeft de VERON een
enquête gehouden onder 500 VERON leden. 340 hiervan hebben overwegend positief
gereageerd. Een eventuele fusie zou de VERON weinig of niets opleveren.Er zouden
ongeveer 500 extra leden toetreden. Over de financiële situatie van DE VRZA bestaat
geen duidelijkheid. Het HB heeft vooralsnog geen plannen om het VRZA bestuur te
benaderen.
- Een criterium om een gouden speld uit te delen is dat een lid zich minstens acht jaar
verdienstelijk heeft gemaakt voor de VERON en/of een afdeling van de VERON. Dat
betekend bijvoorbeeld commissielid, bestuurslid, of qsl manager zijn.
- De nieuwe uitgave van Electron is, uitgezonderd het eerste nummer, goed ontvangen
door de leden. Er wordt gezocht naar een nieuwe eindredacteur. Ook is de wens geuit
om meer eenvoudige artikelen te plaatsen.
- Een aantal mensen in den lande hebben de PI4 call in het buitenland gebruikt.
Aangezien de PI4 call géén CEPT machtiging is, is dit niet toegestaan.
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- Vanaf Januari 2003 is het niet meer mogelijk om via de VERON een kortdurende
apparatuur/ongevallen verzekering af te sluiten. De AMEV heeft deze verzekeringen
uit het pakket geschrapt. Afdelingen moeten zelf naar een nieuwe verzekeraar
uitkijken.
- De VERON contributie is verhoogd met 3,7 %. In verhouding met andere Europese
landen is dit aan de lage kant.
- Het kapitaal van het VERON fonds is flink gestegen. Doelgroepen van dit fonds zijn
jeugd, onvermogende en gehandicapten. Het project rond PI4FUN zal voor een deel
worden gefinancierd uit dit fonds.
- De IARU conferentie werd uitgebreid belicht door de algemeen secretaris Jan Hoek.
Een verslag zal in Electron verschijnen.
•

•

•

•

•

VR Voorstellen
De voorstellen die door de afdelingen kunnen worden ingediend voor de VR van 2003
moeten op 1 februari zijn ingediend. Aangezien we in januari een nieuwjaarsreceptie
hebben, en de februari vergadering ná 1 februari plaatsvindt, kunnen alléén tijdens de
vergadering van vanavond voorstellen worden ingediend en besproken. Er zijn géén
voorstellen.
PI4FUN
Het HB wil, naar Engels voorbeeld, een vrachtwagentje/bus inrichten met
zendapparatuur en antennes om daarmee langs bijvoorbeeld scholen gaan om jeugd te
enthousiasmeren voor het zendamateurisme. De call PI4FUN zou dan worden
gebruikt. Zijn er mensen in de afdeling die zich bijvoorbeeld één week per jaar willen
inzetten om deze bus te bemannen ? En willen deze mensen dat dan ook blijven doen ?
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een bestuurslid.
Contest locatie bij PA0WMR
PA0WMR wil een locatie ter beschikkin stellen om te contesten. Het gaat hier om een
boot in het Litse ham. Antennes en eten/drinken zijn beschikbaar. Namens bestuur en
leden bij voorbaat bedankt voor dit mooie gebaar ! Is hier belangstelling voor en wie
zou "de kar willen trekken" ?
PC voor clubhuis
De clubhuis commissie wil graag een nieuwe PC aanschaffen. De oude pc zou dan
doorschuiven naar de Packet Commissie. Door de leden wordt aan de
clubhuiscommissie gevraagd om een gefundeerde aanvraag te maken. Aan de hand
van deze aanvraag zal een beslissing worden genomen.
Rondvraag
René PA3GPX : Er zal een clubhuiscontest worden gehouden. Deze zal lopen van de
eerste vrijdag na de nieuwjaarsreceptie tot de nieuwjaarsreceptie van 2004. Het is de
bedoeling om vanuit het clubhuis, onder de clubcall PI4SHB, zoveel mogelijk landen
te werken. Mode en band zijn onbelangrijk. Logs kunnen naar René PA3GPX worden
gestuurd die een ranglijst zal bijhouden. Er zullen drie categorieën worden gehanteerd.
(1) N- en géén machtiging (2) C machtiging (3)A machtiging. De winnaars zullen een
prijs en eeuwige roem verwerven.
Albert PA3GCO : Er is een fout in de kerstpuzzel in Electron geslopen. Een goede
versie is te vinden op de VERON Website.

73 René PA3GPX
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De veiligheid in de shack,
Die vaak wel wat te wensen overlaat. Aanbevelingen voor het verhogen van de veiligheid.
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik voor de wandcontactdozen in de shack een aparte groep.
Monteer een 2-polige veiligheid(trek)schakelaar met signalering voor WCD shack
groep.
Zorg dat iedere huisgenoot bekend is met deze schakelaar.
Alle metalen delen met elkaar verbinden, en verbind ze met de vereffeningsleiding.
Monteer een overspannings beveiliging;
*Zend ontvanger (TX/RX).
*Voor de antenne.
*Telefoonaansluiting.
*Computer.
*RS232 voor packet modem.
Gebruik een 10/30 mA aardlekschakelaar.
Maak een hoogfrequent aardverbinding minimaal met een 1 meter lange in de grond
gedreven koperen buis. en hou deze aarding galvanisch gescheiden van de andere
aardverbindingen.
Plaats een goede brandblusser.
Kleine EHBO-doos in de shack.
Ook in de shack aanwezig een tube antiseptische crème b.v. Savlon.
Netaansluitingen niet langer dan nodig.
Zorg voor goede HF-contact verbindingen.
Gebruik leidingen van voldoende dikte. Vooral bij 12 Volt en hogere stromen is dit
van belang.
Monteer altijd veiligheden bij gebruik van batterijen.
Gebruik alleen verlengkabels met contactstop en koppelcontactstop.
Zorg voor een veiligheidsaarde bij gebruik van een portabele 220 volt
energievoorziening. ( Velddagen)
Nooit brandstof bijvullen bij een nog draaiend aggregaat.
Zorg dat er geen corrosie kan optreden in verbindingen, lak ze anders af.

Geplukt van internet zonder duidelijke auteur aanduiding.

Landelijke Radio Vlooienmarkt 2003 in 's-Hertogenbosch.
De VERON, afdeling Den Bosch, nodigt U weer van harte uit op onze 28ste jaarlijkse
Landelijke Radio Vlooienmarkt op zaterdag 8 maart 2003. De locatie blijft uitstekend
bevallen en we zijn dan ook verheugd dat we wederom in het AUTOTRON in Rosmalen
(SHB) terecht kunnen.
Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in
Nederland. Er zijn meer dan 320 stands en in 2002 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.
Nieuw: Dit jaar kunt u met uw kaartje en voor € 1,- óók het museum bezichtigen.
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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
Meer en meer blijkt 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 28ste 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, de entreeprijs is € 5,- per persoon.
Autotron heeft ruime parkeergelegenheid (betaald). 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.
(Kaarten in de hal te koop).

Per openbaar vervoer: per bus (90 of 161) van het station Den Bosch of (beter) 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
1356 1325. (antw. app.). Zie ook advertentie december 2002. 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 8 maart a.s.
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris Stg. BRAC.
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Algemene oproep !!! Algemene oproep !!!
Aan alle leden van afdeling 25
***************************************************************************
Paul PA0STE zoekt nog vele medewerkers voor de vlooienmarkt op 8 maart 2003, was u toch
al van plan er naar toe te gaan ? Gratis binnen en als iedereen meewerkt, tijd genoeg om rond
te kijken.
Dus, wacht niet langer en meld u aan bij Paul, als de zaak rond is, is dit voor hem weer een
zorg minder. Aanmelden kan via email(zie bovenstaand artikel), op vrijdag avond in het
clubhuis, zondag s`morgens tijden de bossche ronde, aan een bestuurslid of iemand van het
stichtingsbestuur.

****** MELD U AAN *****
Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Jozef Requisizione, PA3DZY
Bulkseweg 31 a, 5331 PK Kerkdriel
Tel: (0418)632005
Rene Voortwist, PA3GPX
N.B.C.laan 23, 5462 GA Veghel
Tel. (0413)351438
Frank Theunis, PA5RDA
Gheert van Calcarplein 43,5212RP`sHertogenbosch.
Tel. (073)
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling 's-HERTOGENBOSCH te
`sHertogenbosch.

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:
Jan PE1MQL en Sjef PA3ESD
Ontvangst nieuwe leden: Jan PA0JFM, en het
bestuur
Vlooienmarkt:
Stichting BRAC
Afdelingsstation:
PI4SHB 80 m:Willie PA0WMR, Sjoerd PA0SHY.
2 m: PA0JFM,PA3DZY en PE1NWF
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, en Ruud PD2RSS.
Contest:
Sjoerd PA0SHY,

70 en 23 cm repeater:
BRAC-nieuwsredactie:

Albert PA3GCO, Hans PA3DVK, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
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, Jan PA0JFM, Michel PE1NWF of via Packet Radio PI4SHB@PI8SHB, 144.925 of 430.662,5 Mhz
Redactioneel
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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:
15 januari
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