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Jaargang 30, nummer 6, Juni 2003

Verenigingsblad van de Veron afdeling :`s-Hertogenbosch

Convocatie
De VERON afdeling `’s-Hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bij wonen van de
maandelijkse bijeenkomst op 6 Juni 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. Binnengekomen stukken.
3. Bestuursmededelingen.
4. Bestuursverkiezingen
5. Rondvraag.
6. Sluiting van de vergadering.

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
Heren luister en zendamateurs.
de vorige bijeenkomst stond in het teken van afdelings tentoonstelling zelfbouw en wie het
mooiste gebouwd had, en dat alles onder leiding van onze secretaris Renè PA3GPX alles liep
volgens de plannen van Renè. Aan de zelfbouw was gekoppeld een stukje operator practice
per computer en met alles erop en eraan, het was in ieder geval een succes.
Nu iets over de komende bijeenkomst van juni.
Zoals jullie weten staat die in het teken van de bestuursverkiezingen, Frank,PA5RDA treed af
en er moet dus een nieuwe penningmeester worden gekozen, even als nog twee nieuwe
bestuursleden om er weer een vijftal van te maken.
Dus de leden van onze afdeling zijn van harte uitgenodigd voor deze gebeurtenis.
Dan wil ik u erop attenderen dat de juni bijeenkomst tevens ook de laatste van het voorjaar is
en beginnen we weer in september zoals altijd met de afdelings vlooienmarkt.
Ik hoop jullie in grote getale te mogen begroeten op de juni bijeenkomst.
Groeten Jozef PA3DZY

Bestuursverkiezingen
Tijdens de komende vergadering zullen er bestuurs verkiezingen zijn.
De huidige penningmeester Frank PA5RDA is aftredend en niet herkiesbaar
Henk PA3GHT is bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de penningmeesterfunctie.
Daar het bestuur momenteel nog maar uit drie leden bestaat is er naarstig gezocht naar nieuwe
kandidaten en zijn er een paar leden bereid gevonden zich beschikbaar te stellen als kandidaat
: Jaap PA8DX en Kobus PE2LOJ, ook is uiteraard André PE1RDW steeds kandidaat voor een
bestuursfunctie.

Uitslag zelfbouwwedstrijd / contestlogwedstrijd
Zoals eenieder wellicht weet is tijdens de laatste maandelijkse bijeenkomst een
zelfbouwwedstrijd gehouden. Er deden in totaal 35 zelfbouwprojecten mee. De uitslag was als
volgt :
1e prijs : HF Transistor eindtrap gebouwd door Ad, PA3BFJ
2e prijs : 80-20 TRX gebouwd door Hans, PA3BZR
3e prijs : Superreg ontvanger door Frans PA0FMY
De winnaar(s) van harte gefeliciteerd, en alle mensen die een of meerdere items hadden
meegebracht zeer bedankt. Ik vond het een zeer geslaagd evenement !
Tevens werd door (slechts) vier mensen deelgenomen aan de contestlog wedstrijd. De uitslag
hiervan was als volgt :
1e prijs : Jaap PA8DX
2e prijs : Eric PA2ELS
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3e prijs : Chris PE1DZX
4e prijs : Leo PA3HFP
Eric had één verbinding méér gelogd als Jaap, maar maakte helaas ook een fout wat hem
puntenaftrek opleverde.
Jaap, van harte gefeliciteerd ! Ik hoop volgende keer op iets meer deelnemers. Het is echt heel
erg leuk om te doen !
best 73, René PA3GPX

PI4SHB gefeliciteerd !
We hadden al wat horen fluisteren in de wandelgangen, maar nu staat het officieel in de
Electron. PI4SHB is tweede geworden in de PACC contest. Na een jaar afwezigheid zo terug
komen dat is klasse.
En ook Eric PA2ELS heeft het prima gedaan, 12de in zijn klasse en de enigste die de afdelings
eer hoog heeft gehouden. (hoeveel afdelingleden zijn er ook alweer?)

Bericht van de SCHEMATHEEK
Er kunnen diverse cd-rom’s besteld worden OA:
Cd-rom met Servicemanuals & Instruction manuals
Deel 1 Advance > Hioki
Deel 2 HP > James
Deel 3 kethley > Techtools
Deel 4 Textronix > Wiltron
Deel 5 Hewlett Packerd test Equipment
Info van deze cd wordt op aanvraag toe gezonden.
Deze zijn allemaal 700MB en kosten 5 Euro p/s EX verzending.
De volgende 2 kosten 10 Euro p/s Ex verzending
PH-GM-Deel -1-------------------------------------------------GM2308.ZIP GM2315.ZIP GM2317.ZIP GM2851.ZIP GM2877.ZIP GM2881.ZIP
GM2882.ZIP GM2883.ZIP GM2883-2893.ZIP GM2886-01.ZIP GM2889-02.ZIP GM289150.ZIP GM2893.ZIP GM4144.ZIP GM4531.ZIP GM4561.ZIP GM5601.ZIP GM5602.ZIP
GM5603.ZIP GM5654.ZIP GM5655-03.ZIP GM 5656.ZIP GM5666.ZIP GM6004.ZIP GM
6008.ZIP GM6009.ZIP GM6010.ZIP GM6014.ZIP
PH-GM-PE Deel -2- Dir`s Monitoren en scanners
-------------------------------------------------------GM6020.ZIP PE1500.ZIP GM6058.ZIP PE1504.ZIP GM7630.ZIP
GM7633.ZIP PE1507.ZIP GM7635.ZIP PE1509.ZIP PE1512.ZIP
PE1643.ZIP PE1645.ZIP PE1647.ZIP PE1649.ZIP PE4804.ZIP
PE4806.ZIP PE4817.ZIP PE4818.ZIP PE4822.ZIP PE1646.ZIP
PE1644.JPG PE1646.ZIP PE1648.JPG
Bestelling kunnen worden gedaan per post aan de
Schematheek Postbus 4228 5604 EE Eindhoven.
Of per emial: PD0MHS@AMSAT.ORG

PE1505.ZIP
PE1612.ZIP
PE4805.ZIP
PE1642.JPG
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Antenneregister online
Het nationaal Antennebureau heef het Nationaal Antenne register online gebracht. Via de site
van het Nationaal Antennebureau is het mogelijk om een postcode in te geven om op te
vragen welke antenne`s er in de buurt staan. Het register bevat o.a. informatie over de hoogte
van de masten en het aantal antenne`s. Het antenneregister is te benaderen via
www.natiolaanantennebureau.nl
(Over genomen uit het blad verbinding april 2003.)

Otterjacht 22 juni
Lijkt het vossenjagen u wel iets maar houd u niet zo van dat lopen, ga dan eens naar de
Otterjacht. Deze word gehouden in het prachtige natuurgebied “De Weerribben” in N.W.Overijssel.Vertrek vanuit het plaatsje Kalenberg.
Hier word gejaagd vanuit een kano of als u het helemaal rustig aan wilt doen met een
(elektrisch aangedreven) fluisterboot.
Meer over dit gebeuren kunt u vinden op de volgende website`s: home.introweb.nl/~pa3fdc of
op www.veron-meppel.atvrepeater.com

Record afstand mobiele verbinding
30 jaar na de lancering is op 22 januari j.l. het radiocontact met de ruimtesonde Pionier 10
voorgoed verbroken. De Pionier 10 is op 2 maart 1972 gelanceerd en was de eerste
ruimtesonde die de planetoïdengordel tussen de banen van de planeten Mars en Jupiter
doorkruiste en de eerste die de reuzenplaneet Jupiter een bezoek bracht. Dit was in december
1973 in 1983 kruiste de Pionier 10 de baan van de planeet Pluto. Bij het verbreken van het
radiocontact was de sonde op ruim 12 miljard kilometer afstand van de aarde. Een record
afstand voor een mobiele verbinding, die niet snel zal worden overtroffen.
(Over genomen uit het blad verbinding maart 2003.)

Spoetnikjacht VERON- afd. Oss 6 juli 2003
De VERON-afdeling Oss nodigt u van harte uit om op zondag 6 juli deel te nemen aan onze
recreatieve 2 meter spoetnikloopjacht. Het terrein is zowel geschikt voor minder valide als
ook mobiele jagers. De zenders zijn via verharde paden per rolstoel bereikbaar.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Nationale Comité
in het kader van het Europees Jaar van mensen met een handicap 2003.
Het belooft een gezellige familiejacht te worden.
Verzamelpunt : Eeterij ’t Bomenpark De Hooge Vorssel
Vorsselweg 3, Heesch (N.Br.)
Start : 14.00 uur
Inschrijving : vanaf 13.30 uur
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Inpraatfrequentie : 145.212.5 MHz
Deelname : gratis
De route naar het jachtterrein "De Hooge Vorssel" van de snelweg A50 - afslag Oss-Oost nr.
16 wordt met witte vosjes aangegeven.
Er zijn een beperkt aantal peilontvangers tegen een kleine vergoeding te huren. Beschikt u
zelf niet over een peilontvanger en wilt u er zeker van zijn dat er een peilontvanger voor u
beschikbaar is, reserveer deze dan tijdig: tel. 0412-639213 of mail ons even:
pd2wlm@amsat.org
Voor meer informatie: surf naar www.veron.nl en kijk bij de afdeling Oss.

GSM peiling onbetrouwbaar
Toen net bekend werd dat de mogelijk was om aan te geven waar iemand met zijn GSM
gebeld had, werd dit als bewijsmiddel door officieren van justitie dankbaar aangegrepen. In
verschillende rechtszaken werd het feit dat een mast had gehad met een mobieltje dat op naam
staat van een verdachte, als bewijsmiddel opgevoerd. Enkele geruchtmakende zaken waren de
vuurwerkramp in Enschede, de Franeker koffieroof en de Deventer moordzaak. In alle
gevallen werd door de Officier van Justitie aangevoerd dat de verdachte op de plek des
onheils was geweest omdat er met zijn telefoon van die plek contact was geweest met een
mast. De verdachten voerden aan dat zij hun telefoon hadden uitgeleend of dat ze van een veel
grotere afstand contact met de mast hadden gehad. Dat laatste punt is voor ons van belang.
Aanvankelijk werden dergelijke beweringen niet door de rechtbank geaccepteerd. Maar nu er
wat meer bekend is over de manier waarop radiogolven zich bij GSM in zeer uitzonderlijke
situaties kunnen gedragen, word een dergelijk verweer wel degelijk toegelaten. Een bizar
voorbeeld hiervan is:
De Deventer moordzaak.
In het programma Zembla van 06-02-2003 werd aandacht besteed aan de Deventer
moordzaak. Een rijke weduwe werd daar vermoord gevonden. De politie vroeg bij telecom
bedrijven de verkeersgegevens op van de mast in de omgeving van haar woning. Daarbij
kwam het telefoonnummer naar boven van een man die tot de kennissenkring van de vrouw
behoorde en daarop als verdachte werd gekenmerkt. De man beweerde echter niet in de
omgeving van de woning te zijn geweest. Hij had rond het tijdstip van de moord wel gebeld,
maar niet in Deventer, maar op de snelweg die op tien kilometer afstand langs Deventer loopt.
Volgens de officier van justitie kon hij vandaar nooit contact hebben gemaakt met een mast in
Deventer, maar volgens getuige-deskundigen die aan het woord kwamen in het programma
Zembla kan dat wel. De plek die hij aangaf lag in het verlengde van de IJssel en het is zeer
goed mogelijk dat radiogolven zich boven water onvoorspelbaar gedragen en over grote
afstanden worden weerkaatst. Een afstand van 32 kilometer is al eens gemeten boven een
spiegelglad meeroppervlak. Bovendien is het mogelijk dat een mast “vol”zit met gesprekken,
zodat een nieuwe aanvraag via handover aan een mast verderop word doorgespeeld.
Tegenwoordig hecht de rechtbank dan ook minder waarde aan de plaatsbepaling via GSM.
Het geeft een indicatie dat een telefoon contact heeft gehad met een bepaalde mast. Het zegt
echter niets over de afstand van het mobieltje tot die mast.
(Over genomen uit het blad verbinding maart 2003.)

6

Zaterdag 27 sept. Radio onderdelen markt
Amateur-treffen en antenne meetdag
Zaterdag 27 September a.s. is er voor de 22e maal de Radio-Onderdelen-Markt, AntennemeetDag en Amateurtreffen van de VERON afd. Meppel, georganiseerd door de Stichting R.O.M..
Dit evenement zal, als altijd worden gehouden bij wegresto “De Lichtmis” gelegen aan de
A-28 tussen Zwolle en Meppel, afslag Nieuwleusen-Hasselt.
Degene die belangstelling hebben voor standruimte kunnen zich uitsluitend schriftelijk of
per e-mail PA3FII@PLANET.NL) o.v.v. Naam, Voorletter(s)m eventueel Call of
Luisternummer, Adres, Postcode/Woonplaats, Telefoonnummer of E-mailadres.
Tevens vermelden wat gereserveerd dient te worden.
Secr. Stichting R.O.M.
P/A Jan Pasman PA3FII
Bremenstraat 137
8017 KC Zwolle
Tel: 038-4222642
De kosten zijn : Marktkraam (4 mtr met zeil)
€ 22,: Kofferbakverkoopplaats
€ 10,: extra aanhanger (bij kofferbakverkoopplaats)
€ 10,: extra caravan (bij kofferbakverkoopplaats)
€ 10,: bus of camper
€ 15,We hopen dat we in Electron van September nadere informatie kunnen geven over de markt,
antennemetingen en eventuele andere activiteiten.
Tot ziens op 27 September aan “ de Lichtmis “.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Stichting R.O.M.
Jan Pasman PA3FII, secretaris.

Laatste nieuws:
Had u het ook gelezen; dat Mark PA5MW en crew eerste zijn geworden van de PA`s in de
CQ WW DX 160m contest? En wereldwijd zijn ze als 6de geëindigd, dat is toch wel een
felicitatie waard. De crew bestond uit PA5MW, PA3EA?, PA3AZL, PA0SHY, PA1MRK,
PA3BMX, PA3FGA en Claudia.
Henk PA3DNH heeft op zaterdag 24 mei van de MARAC (marine radio amateur club) een
wisselbeker ontvangen voor zijn activiteiten als redacteur van het clubblad, hij verzorgt
bovendien bijna elke week een e-mail bericht met nieuwtjes en DX nieuws.
Henk van harte.
Trouwens wist u dat als u bij de marine of de koopvaardij bent geweest u ook lid van de
MARAC kunt worden. Eventuele inlichtingen worden door mij gaarne verstrekt.
Kobus PE2LOJ.
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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
’’s-Hertogenbosch.

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,PE1NWF en PA3DRL
QSL-manager:
Frans PA3FEK.(geen afdelings activiteit)
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
Bracnieuwsredactie:
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, Jan PA0JFM, Michel PE1NWF, PA3DRL 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 PE2LOJ 0416 662734
Frank PD1AAF 073-52214604

De website van de afdeling:www.qsl.net/pi4shb E-mail : pi4shb@tiscali.nl

Kopij voor het september nummer
uiterlijk inleveren:
17 Augustus

