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Jaargang 30, nummer 3, Maart 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 7 maart 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.)

Deze avond zal in het teken staan van de Landelijke Vlooienmark met een
briefing voor de medewerkers, dus zal er geen vergadering zijn.
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.
Nu ook eigen E-mail adres: pi4shb@tiscali.nl

Oproep aan alle medewerkers van de Landelijke Radio
Vlooienmarkt:
Kom allen naar de briefing op 7 maart, daar krijgt u de laatste instructies
en de eventuele bescheiden (zoals button,parkeerkaart(indien nodig),wisselschema
en consumptiebonnen) uitgereikt. Hier is s`morgens op de markt geen tijd
meer voor.
Help mee om de zaak soepel te laten verlopen, we rekenen op u.
AANVANG BRIEFING: 20.00 uur
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Van de voorzitter
Beste radio zend en luister amateurs,zoals jullie weten is de volgende bijeenkomst
vrijdagsavonds voor de vlooienmarkt en zal daarom geheel in het teken staan van deze radio
vlooienmarkt.
Het bestuur zal zich beperken tot belangrijke mededelingen, als die er zijn.
Dan gaat het woord naar Paul PA0STE voor de briefing over de vlooienmarkt.
De vorige bijeenkomst was zeer vruchtbaar, dat schrijf ik niet voor de leden die aanwezig
waren maar voor de afwezige leden.
Punt een,we hebben een nieuwe qsl manager,en dat is Hans PA3BZR, Frans PA3FEK was
genoodzaakt te stoppen na 14 jaar onafgebroken qsl manager te zijn, zodoende neemt Hans
het over en wij wensen hem veel succes en plezier met deze taak.
Punt twee,na lang zoeken naar een netleider om met minimaal vier man te zijn( jullie weten
vele handen maken licht werk)hebben wij Willie PA3DRL bereid gevonden netleider voor de
Bossche ronde te worden,wij wensen Willie ook veel plezier en succes met deze taak.
Nu nog een belangrijk punt namelijk het aanmelden van twee leden voor het bestuur,dit wordt
opgelost in juni,dan zijn er bestuursverkiezingen,ze mogen nu al meelopen om ervaring op te
doen. We hebben in feite drie kandidaat bestuursleden op de lijst staan, want Andre PE1RDW
stond al op de lijst. ( zie ook het verslag van de secretaris )
Verder wil ik bij deze nog vragen om helpers voor de vlooienmarkt ,we komen nog steeds
mensen te kort, MENSEN GEEF U OP !!!
Ik hoop iedereen weer te zien vrijdag 7 maart in het clubhuis.
Groeten Jozef PA3DZY

Verslag Huishoudelijke vergadering 7 februari 2003
Bij deze het verslag van de huishoudelijke vergadering van 7 februari 2003.
•

•

•

PC voor Clubhuis
De clubhuiscommissie heeft een overzicht gemaakt van de zaken waarvoor ze een
nieuwe computer willen aanschaffen. Het aankoopbedrag zal niet boven de 800 Euro
komen. De vergadering keurt dit goed. De PC kan aangeschaft worden.
Vlooienmarkt 2003
Paul PA0STE vertelt dat de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn. De
indeling is klaar. Er zijn 309 stands verhuurd. Dit is minder als vorig jaar. Het
VERON verkoopbureau zal op de VM het nieuwe vademecum introduceren voor een
gereduceerde prijs. De entreeprijs blijft hetzelfde. Omdat op het terrein van het
Autotron (nog) geen parkeerautomaten zijn geplaatst blijft ook het parkeergeld nog
gelijk aan vorig jaar. Er heeft zich een redelijk aantal medewerkers gemeld. Extra
mensen zijn welkom ! De briefing vindt plaats op vrijdag 8 maart. De vergadering van
maart komt daardoor te vervallen ! Over 2 jaar zal de 30e VM plaatsvinden.
Financieel verslag
De kascontrolecommissie heeft een controle van de kas uitgevoerd ten huize van onze
penningmeester. Alles klopte tot op de cent.
Frank PA5RDA Presenteert het financieel verslag over 2002 en de begroting voor
2003. beide worden goedgekeurd door de vergadering.
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•

Sociaal verslag
De secretaris René PA3GPX leest het sociaal verslag over 2002 voor. Dit wordt
goedgekeurd door de vergadering.
• Kaartjes Vlooienmarkt.
Leden die de VM willen bezoeken kunnen bij René PA3GPX in de voorverkoop
kaartjes bestellen. Deze zal de kaartjes op donderdag 13 februari bestellen bij de
secretaris van de stichting BRAC en vervolgens tijdens de VM briefing meenemen.
• Zelfbouwavond tijdens mei vergadering
Het plan is om tijdens de mei vergadering een zelfbouwtentoonstelling te organiseren.
Iedereen wordt uitgenodigd om zijn zelfgebouwde spullen mee te nemen.
• Nieuwe bestuursleden
Aangezien het bestuur nu slechts uit drie leden bestaat, is er behoefte aan nieuwe
mensen. Kobus PE2LOJ en jaap PA8DX (nieuw lid !!) melden zich aan ! Zij zullen
voorlopig meedraaien. Tijdens de juni vergadering kunnen de leden kiezen wie
uiteindelijk tot het bestuur zullen toetreden. André PE1RDW, Kobus PE2LOJ, en Jaap
PA8DX zijn kandidaat.
• Vervanging QSL manager
Frans PA3FEK legt zijn functie per juni neer. Hans PA3BZR meldt zich aan als
nieuwe QSL Manager ! FB !
• Bossche ronde
Er is behoefte aan een extra kracht voor de Bossche ronde. Willie, PA3DRL meldt
zich aan en zal eens in de maand een zondagochtendronde gaan verzorgen.
• Rondvraag
Frans PA3FEK - hoelang duurt de VM briefing ? - Ongeveer een uur.
Sjoerd PA0SHY - PI4SHB zal dit weekeinde weer meedoen aan de PACC contest.
Mark PA5MW heeft meegedaan aan de CQWW 160m contest en zal waarschijnlijk
bij de eerste 10 wereldwijd eindigen.
Zoals gezegd valt de volgende ledenvergadering samen met de briefing voor de VM en
vervalt. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 4 april.
73 René PA3GPX

Landelijke Radio Vlooienmarkt
8 maart 2003.
De VERON, afd. Den Bosch (Stg. BRAC) nodigt u uit voor de 28e jaarlijkse Landelijke
Radio Vlooienmarkt op zaterdag 8 maart 2003 in het AUTOTRON te ROSMALEN.
Ook dit jaar is de markt weer grootser dan ooit met meer dan 300 stands boordevol met
elektronica.
Nieuw.
Dit jaar kunt u ook de Autotron tentoonstelling bezichtigen op vertoon van ons kaartje en € 1,extra,.
Locatie.
Het AUTOTRON is goed bereikbaar, slechts 100 m van de A50/N50. Volg de
bewegwijzering Autotron op de borden. De vlooienmarkt is daar het enige evenement en er is
een zeer ruime parkeerplaats waar u pas bij het weggaan betaalt. Met openbaar vervoer komt
u er per bus (90 of 161) vanaf het station Den Bosch of per treintaxi.
Het doel van de markt.
Er mag uitsluitend gebruikte apparatuur worden aangeboden. Nieuwe onderdelen,
meetinstrumenten, antennes en hobbygereedschappen mogen wel.
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Het doel van de radiovlooienmarkt is het bevorderen van de zelfbouw. Uiteraard mag illegale
apparatuur niet worden verkocht.
Entree en kassa's.
De entree is ruim en overdekt en de
kassa's gaan al om 8 uur open voor
toegang tot het restaurant.
De hal met stands is voor de bezoekers
geopend van 9.00 - 15.30 uur. De
entreeprijs is € 5,- per persoon.
Er is ruim voldoende
parkeergelegenheid. U toont pas bij het
verlaten van Autotron een kaart, die u
bij een aparte kassa kunt kopen.

Algemeen.
Voor alle elektronicahobbyisten is deze
markt, de grootste in zijn soort en er zijn meer dan 300 stands -, een waar paradijs om eens
lekker rond te snuffelen op zoek naar dat zeldzame onderdeel of om nu eens goedkoop aan
allerlei apparatuur, vaak van hoge kwaliteit, te komen.
Velen gebruiken deze markt ook als ontmoetingspunt met werkgroepen of met gewoon oude
bekenden. Ze zijn er allemaal weer. En de autotentoonstelling in het Autotron is er ook nog
om in alle rust te bezoeken.
Er is een leuk restaurant en er zijn diverse terrasjes waar u gezellig kunt bijpraten.
N.B.: De hal is verwarmd.
Meer informatie en de laatste stand van zaken vindt u op onze website: www.qsl.net/pi4shb
(klik vlooienmarkt), u kunt ons bereiken via E-mail: pi4shb@amsat.org , of via ons antwoord
apparaat Tel.: 06 1356 1325.

Deze 28e Landelijke Radio Vlooienmarkt wordt weer een grootse
happening.

Tot ziens op 8 maart !
PI4SHB in de PACC contest 2003
Na onze afwezigheid in 2002 heeft ons clubstation op 8- en 9 februari jongsleden weer
meegedaan aan de PACC contest. Ondanks het mooie aanbod van Willie PA0WMR om
gebruik te maken van zijn QTH en antennepark (waarvoor nogmaals dank Willie), werd
besloten om toch weer naar de traditionele contest QTH in Nieuwcuijck te trekken. De reden
daarvoor was eigenlijk dat het opbouwen van het conteststation net zo bij een contest hoort als
het maken van de verbindingen, en de activiteit alleen maar leuker en waardevoller maakt.
Blijkbaar was dat een goede keus, want Murphy had blijkbaar besloten om ons dit jaar maar
eens met rust te laten. We begonnen om ongeveer 9:15 uur op zaterdagochtend met opbouwen
en om 12:00 uur, een uur vóór de contest, was alles up and running. Stel je dat eens voor, alles
werkte in een keer. Zelfs de 80 meter vertical hoefde niet nog een of twee keer naar beneden
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maar stond meteen goed afgestemd. Omdat Mark destijds op het lumineuze idee kwam om
kippengaas in plaats van losse aard radialen te gebruiken, was deze antenne in een krap half
uurtje klaar. Toen we nog radialen moesten uitrollen besteedden we daar een groot deel van
de vrijdagmiddag aan.
Ook tijdens de contest hebben we alléén wat problemen gehad met de contest laptop die een
keer of drie spontaan in zijn setup sprong. Blijkbaar was de hoeveelheid HF toch wat teveel
van het goede. Het arme apparaat wordt ook al een dagje ouder..... Verder zakte de kraan dit
jaar niet langzaam naar beneden, en bleef de eindtrap het doen. Ondanks dat de condities
duidelijk minder waren als twee jaar geleden werden er in totaal toch een ruime 1400 qso's
gemaakt, wat een prima aantal is. Het aanbod van aanroepende stations bleef tot aan de laatste
5 minuten voor het einde goed. In het verleden waren we gewend dat het een uur voor het
einde wat slapjes werd. Het aantal multipliers viel wat tegen, maar dat gooien we maar op de
het teruglopende aantal zonnevlekken... Top banden waren dit jaar 20 en 40 meter. De 2
elements 40 meter beam heeft zijn werk weer prima gedaan. Er werd zonder problemen ZL,
W6, W7, LU, JA, en VK mee gewerkt. Een hele verbetering ten opzichte van de vertical die
voorheen werd gebruikt.
Ook het afbreken van het station op zondag verliep zonder problemen. In precies één uur
waren we kant en klaar !
Nog even wat cijfers :
BAND

QSO

PTS/Q

COUNTRIES

160
66
1.0
16
80
337
1.0
39
40
332
1.0
51
20
341
1.0
64
15
187
1.0
50
10
146
1.0
38
-------------------------------------Totaal 1409
1.0
258 =
363522

Operators waren : PA3DUA, PA3GPX, PA1MRK, PA1RI, PA0SHY
Met speciale dank aan de supportcrew zonder wie een activiteit als deze niet mogelijk is :
PE1MQL, PA3ESD, PE2LOJ, PA0WRC voor het regelen van de lokatie, en PA3FGA en
Claudia voor het brengen/uitlenen van de PA.
73, René PA3GPX
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Het grootste gedeelte van de crew(operators en helpers), o.a. Rob PA1RI ontbreekt(hij is de maker van de foto)

25 JAAR FRIESE RADIO MARKT
Via onze secretaris ontving het verzoek deze aankondiging in het Bracnieuws te publiceren en
gezien mijn afkomst(hi) zou ik de laatste zijn dit te weigeren. Daarbij kom ik zelf al vele jaren
op deze middelgrote, gezellige markt en kan hem van harte aan bevelen. Ik kom er ook ieder
jaar diverse amateurs uit regio 25 tegen, ondanks dat het niet naast de deur is.

Zaterdag 31 mei 2003 vindt van 9.00 tot 15.30 voor de 25e maal de Friese Radio Markt plaats
in en rondom het dorpshuis 'De Buorskip', Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. De organisatie van
dit evenement is in handen van de VERON afdeling De Friese Wouden.
Beetsterzwaag is gelegen in een prachtige bosrijke omgeving en in het dorp zijn diverse leuke
winkeltjes en goede restaurants te vinden. Dit kan dus en reden zijn om met het gehele gezin
er een dagje op uit te trekken...voor iedereen wat wils!
Ongeveer honderd handelaren en particulieren zijn op de Friese Radio Markt aanwezig, die
zowel nieuwe als tweedehands (radio)apparatuur, elektronica onderdelen en computer
(accessoires) voor aantrekkelijke prijzen verkopen. Hiernaast verzorgen enkele personen en
bedrijven/instellingen op deze dag diverse demonstraties met radio-, packetradio-, computer-,
satelliet- en telexapparatuur.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u weer gezellig bijpraten met de vele
(circa 2500) radiozendamateurs, die aanwezig zijn. Het restaurant is de gehele dag geopend,
waar u de koffie, frisdrank en de diverse snacks tegen de geldende lage prijzen kunt
verkrijgen.
Op het podium in de grote zaal wordt de stand van de VERON afdeling De Friese Wouden
weer opgebouwd met diverse interessante informatie over de VERON en het radio- zend en
luister amateurisme. Bij de Friese QSL-manager kunt u uw postzaken met betrekking tot de
QSL-kaarten afhandelen. Voor het podium treft, het VERON servicebureau. Hier kunt u
natuurlijk weer terecht voor de nieuwste (leer)boeken, cassettes, bouwpakketten, etc.
25 jaar FRM in Beetsterzwaag wordt dit jaar uitbundig gevierd, daarvoor is de markt
uitgebreid om ruimte te maken voor leuke demo stands. Zo zal er o.a. een volledig uitgeruste
GMC verbindingswagen te bezichtigen zijn met werkende zenders.
Tevens is er vanaf de ingang van het FRM terrein op de vlaslaan een gezellige braderie met
nieuwe waren en leuke attracties die vrij toegankelijk is. Een leuk uitje voor het hele gezin.
Het entreebewijs van Euro 2,= voor de FRM is tevens een lot, waarmee weer leuke prijzen
zijn te winnen. Dit lot dient u volledig ingevuld te deponeren in de daarvoor bestemde bussen.
De trekking van de verloting vindt plaats om 15.45 uur in de grote zaal, alwaar de
prijswinnaars de prijzen dan direct kunnen incasseren.
Beetsterzwaag is gelegen aan de autosnelweg A7 (Heerenveen-Groningen). U verlaat de
autosnelweg bij afslag (28) Beetsterzwaag - Nij Beets. Hierna rijdt u in de richting
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Beetsterzwaag, waarna met gele borden duidelijk wordt aangegeven hoe u in het dorp moet
rijden. Er zijn ruime gratis parkeer mogelijkheden. Volgt u de aanwijzingen ter plaatse op.
Komt u met het openbaar vervoer dan neemt u vanaf NS station Heerenveen de ARIVA
buslijn 10 Heerenveen - Drachten - Leeuwarden. Een bushalte is op loopafstand (200 meter)
van de radiomarkt.
Mocht u van ver komen dan is er de mogelijkheid om in de buurt van Beetsterzwaag te
overnachten. Er zijn goede en betaalbare mogelijkheden:

Op slechts 2 kilometer afstand:
Restaurant hotel het Witte Huis
v Harinxmaweg 20
9246 TL Olterterp
(0512) 38 22 22
Op ± 8 Km in Drachten:
Hotel Marathon
Eikesingel 64
9203 PA Drachten
(0512) 54 35 55
Voor diegenen onder u, die de weg naar Beetsterzwaag nog nooit hebben ondervonden,
kunnen gebruik maken van ons inpraatstation PI4EME dat actief is via de repeater
Heerenveen op 145.700 MHz.
Voor overige inlichtingen kunt u contact opnemen met: Weit Lap (PA3ESF)
Bou ekers 40, 9247 AR, URETERP
telefoon (0512) 30 27 02 (dagelijks tussen 18:00 en 19:30 uur)
of surf naar :
http://www.frm.a63.org
Wilt u een kraam huren op de 25 Friese Radio Markt? Informeer naar de mogelijkheden:
PE1MIP, Izaak Landman
Westfriesestraat 20
9076 AE ST. ANNAPAROCHIE
Telefoon (0518) 40 13 50 of (06) 512 03 858
E-mail: frm@a63.org
U komt dit jaar toch ook?
Tot ziens op de FRM 2003
Weit, PA3ESF, E-mail: voorzitter@a63.org
Internet : www.veron.a63.org

PA2JJC/9H1JJ terug van weggeweest
De meeste jonge lezers weten het waarschijnlijk niet, maar er is nog een lid van de afdeling
25, die woont in Malta en die naast de call PA2JJC de call 9H1JJ voert.
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Ik ben in 1976 begonnen met de studie voor de licentie en in 1979 behaalde ik via PE0JJC de
fel begeerde A machtiging.
Sinds ik gepensioneerd ben is er weer tijd voor de hobby.
Het afgelopen jaar heb ik gewerkt met de Yaesu FT 847 en een mobiel sprietje.
Deze week zal ik een dipool G5RV ophangen. Ben er nog niet uit of ik zo nodig een enorm
bouwwerk wil met Yagi etc. Met mijn mobiele sprietje werk ik ook daar waar de condities
zijn. Ik overweeg een tweede G5RV onder 90 graden te hangen en dan heb ik praktisch de
cirkel rond...Verder blijf ik dan verticaal actief op 80 m.
Verder ben ik bezig mijn morse weer wat op te krikken. Andere modes die ik graag gebruik
zijn RTTY en SSTV. Op dit moment gaat 15 meter erg goed binnen Europa.
Een zeer populaire band in Malta is de 6 meter. De condities voor 6 meter gaan naar beneden,
maar ik zal toch proberen op 6 te DXen.
Je ziet het plannen genoeg en wat nog mooier is ook tijd genoeg om het realiseren !
Ik kan dit jaar niet op de Vlooienmarkt komen en hoop dat voor volgend jaar beter te plannen.
Op zondag 2 februari heb ik mij ingemeld in de ronde met mijn porto FT 23 van Yaesu en na
de ronde nog een paar cq's gegeven. Geen reactie, nou nou, het amateurisme is echt zo dood
als een pier is het niet ?
Verder wil ik het eens hebben over iets nieuws, waar ik tegenaan gelopen ben en dat is
Echolink.
Wat is dat nu weer zult U zeggen. Ik verwijs naar de website www.echolink.org . Hier wordt
alles uitgelegd. Bovendien kun je hier de software downloaden.
Je moet allereerst registreren met je callsign. Die callsign wordt gecheckt en dan word je
geautoriseerd om echolink te werken. Met de computer kun je inloggen en chatten maar je
kunt ook via je trx connecten.
Het was nog niet mogelijk om als 9H1JJ te registreren en je zult mij dus vinden onder
Nederland met PA2JJC. Ik hoop dat spoedig recht te zetten.
De enige in Malta op dit moment is 9H5LE.
Dus als ik gelinkt ben vind je me in de lijst in Nederland en kan je me dus werken.
Je kunt de software als single user zetten of als sysop.
Als sysop kun je je station als L link of als R repeater zetten.
Er is in Italie op Sicilie een repeater op 145.637.5 met Echolink en die kan ik rechtstreeks aan
door de lucht. Via die repeater werk je dan met de rest van de wereld, dus het signaal gaat via
Internet naar een gelinkt station of een andere repeater en dan werk je b.v. een Amerikaan
mobiel !
Ik zie het al voor me dat ik binnenkort kan deelnemen aan de zondagmorgen ronde op twee !
Hoef ik mijn porto niet meer mee te nemen naar Nederland !
Ik blijf natuurlijk een directe verbinding, het liefst op twee of zeventig, het mooiste vinden.
Maar toch is het weer zo een ontwikkeling waar je in 1976 nooit aan gedacht zou hebben en
het is best handig voor stand-by als je directe verbindingen wilt uitproberen.
Ik stond verbaasd van de kwaliteit van de stream, het was zonder horten en stoten.
Het enige probleem, dat ik heb ondervonden is het interfacen, want je moet enkele poorten in
je Windows programma een nummer geven, maar dat wordt super duidelijk in de helpfiles
stap voor stap uitgelegd.
Nou dat was eens wat uit Malta. Ik hoop jullie op de band aan te treffen dan wel via het
internet.
73 de Jan PA2JJC/9H1JJ

Nu op onze website:
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De foto`s van de afgelopen PACC contest.
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:
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN 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, Jan PA0JFM, Michel PE1NWF 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 redactie of bestuursleden.
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 E-mail : pi4shb@tiscali.nl

Kopij voor het april nummer
uiterlijk inleveren:
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17 maart

