Jaargang 31, nummer 03, maart 2004

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 5 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.)

Aanvang 20.15 uur
De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Bestuursmededelingen.
3. Rondvraag.
4. Sluiting van de vergadering.

Aansluitend aan de vergadering, die we zo kort mogelijk zullen proberen
te houden, zal PA0FRI een lezing geven over amplifiers voor HF
gebruik.
Let op !!!
Mede door deze lezing zal het financieel verslag op vrijdag 12 maart
worden gepresenteerd, aanvang 20.15 uur.

Voor het laatste nieuws
Kijk op internet!!

www.qsl.net/pi4shb
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Van de voorzitter
Best leden van afdeling DEN BOSCH
Afgelopen vergadering in februari 2004 was zeer mager bezocht, laten we er maar van uit
gaan dat men geen tijd heeft gehad. Maar voor de komende bijeenkomst op vrijdag 5 maart is
het zeker de moeite waard om te komen, want dan zal PA0FRI een lezing geven, deze zal
gaan over Amplifiers voor de (HF) banden dus voor die genen die interesse heeft in wat extra
verwarming (hi) kan hiermee zijn profijt doen.
Het word een drukke maand want op 12 maart zijn de leden ook weer uitgenodigd, want dan
zal het financiële verslag van de afdeling gepresenteerd worden en zijn alle leden van harte
uitgenodigd.
Op 20 maart is Landelijke vlooienmarkt zoals jullie weten en op de vrijdag avond hieraan
vooraf gaande zal de gebruikelijke briefing plaats vinden. Dat deze markt in het belang van de
afdeling is mag bekend zijn, maar ondanks de herhaalde oproepen hebben wij nog steeds
mensen tekort en wil ik u nogmaals oproepen een hand uit te steken in het belang van de
afdeling, mensen denk even na of u misschien toch nog een beetje tijd vrij kunt maken, want
zoals al vaker gezegd, vele handen maken…….Juist, en goede vlooienmarkt.
Ik hoop jullie dan ook in groot getallen te mogen begroeten op de komende bijeenkomst,
vrijdag 5 maart.
Groetjes Jozef PA3DZY

Verslag Huishoudelijke vergadering 6 februari 2004
Bij deze het verslag van de huishoudelijke vergadering van 6 februari 2004
•

•

•

•

Wisseling bestuursleden.
In juni zullen drie bestuursleden te weten, Jozef PA3DZY, Jaap PA8DX en René
PA3GPX aftreden. Alle zijn in principe niet herkiesbaar. Er is dus dringend
vervanging nodig !
Lezingen
Tijdens de maart vergadering zal Frits Geerligs PA0FRI een lezing verzorgen over HF
eindtrappen. Voor de Mei vergadering is, onder voorbehoud, Henk Jenniskens
gevraagd een lezing te verzorgen over een 2 meter vossenjacht peil systeem.
Kaartjes voor vlooienmarkt
Er kunnen kaartjes voor de radio vlooienmarkt in de voorverkoop worden besteld bij
René PA3GPX. U kunt ze telefonisch, via e-mail, of mondeling bestellen. Uiterste
besteldatum is 25 februari. Er moeten minimaal VIJF kaartjes besteld worden bij de
stichting BRAC. Bij minder bestellingen uit de afdeling, wordt er dus géén bestelling
bij de stichting BRAC gedaan !
Vlooienmarkt
De voorbereidingen voor de VM zijn in een ver gevorderd stadium. De stands zijn
allen verkocht en er is zelfs weer een wachtlijst. Er zijn ongeveer 330 stands, met
verkopers uit onder andere Duitsland, Frankrijk, en Engeland. Er hebben zich nu 41
medewerkers aangemeld. Er zijn er normaalgesproken ongeveer 50 nodig. Alle leden
worden met klem verzocht om hun medewerking te verlenen aan dit voor de afdeling
zo belangrijke evenement. aanmelden kan bij Paul PA0STE.
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•

•

•

•

PACC contest
In het weekeinde van 14- en 15 februari zal de afdeling onder de clubcall deelnemen
aan de PACC contest vanuit de traditionele lokatie in Nieuwcuijck. Verzamelen om
9:00 uur op zaterdagochtend ter plaatse. Extra hulp is meer dan welkom, en bovendien
is het altijd een heel leuke activiteit. Kom eens kijken dus !
Financieel verslag
Er zal, in verband met de lezing tijdens de maart vergadering, een aparte avond voor
de presentatie van het financieel verslag worden gepland. Dit wordt VRIJDAG 12
MAART. Lokatie is "de Helftheuvel"
Sociaal verslag
Het sociaal verslag van de VERON afdeling 's-Hertogenbosch wordt door de
secretaris voorgelezen en door de leden goedgekeurd. Het zal naar de algemeen
secretaris van de VERON worden gestuurd.
Rondvraag
Hans PA3BZR - Wat is de status van het packetstation ?
Jozef heeft de packetcommissie gevraagd een en ander toe te lichten tijdens de
vergadering maar helaas is er niemand gekomen.
Catharinus PE1AHX - Is het VR voorstel verstuurd, en is er al antwoord ?
Het voorstel is verstuurd, maar er is nog geen antwoord ontvangen.
- De meeste informatie in het BRAC nieuws komt niet uit de afdeling. Zijn er geen
mensen die een column oid zouden willen schrijven ? Eventueel is Catharinus wel
bereid zelf een column te gaan schrijven op voorwaarde dat er wel response op komt.
Frans PA0FMY - Heeft een zelfbouw 2 meter vossenjacht peilontvanger meegenomen
en wil er graag na de vergadering iets over vertellen.

73 René PA3GPX

Attentie :
Hiermee zijn alle medewerkers aan de landelijke Radio Vlooienmarkt 2004 uitgenodigd
aanwezig te zijn bij de briefing avond op vrijdag 19 maart 2004 in Soc. Cultureel
Centrum "De Helftheuvel", Helftheuvelpassage 115, 5224 AC 's-Hertogenbosch, tel 0736217973, aanvang ca. 20.00 uur.
Met vriendelijke dank,
Beste groeten,
Paul, PA0STE

Lezing !!!
Tijdens de maart vergadering van de VERON afdeling 's-hertogenbosch zal een lezing
worden verzorgd door

Frits Geerligs PA0FRI
Over zelfbouw van eindtrappen voor de HF banden
Frits is een welbekend zelfbouwer van allerhande zaken. Zie hiervoor ook zijn homepage op
de volgende URL : http://www.pa0fri.geerligs.com/
Frits zal ons een en ander uit de doeken gaan doen over zelfbouw van eindtrappen voor de HF
banden.
De lezing zal plaatsvinden op vrijdag 5 maart 2004 om 20:15 uur in ons clubhuis.
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144 MHz
inleiding .
Op de afgelopen vergadering heb ik het idee geopperd om het BRAC nieuws wat meer inhoud
voor en door de afdeling te laten zijn. Ik ben van mening dat de redacteur van het BRAC
nieuws goed werk doet door het iedere maand weer te laten verschijnen. Er zijn al vaak
oproepen geweest om ook vanuit de afdeling zelf mensen stukjes te laten schrijven en die te
gaan publiceren. Zoals de meeste van jullie ben ik niet zo iemand die zo maar stukjes uit de
losse pols op papier zet en uiteraard is ook ‘tijd’ (eigenlijk ‘prioriteit’) een vaak gehoord
argument. Omdat het natuurlijk heel makkelijk is om alleen maar te klagen en het daarna aan
anderen over te laten, heb ik besloten om zelf een poging te doen om een bijdrage te leveren.
Hoewel ik absoluut niet deskundig ben op technisch gebied, wil ik een poging doen om vanaf
nu (mogelijk) maandelijks een stukje voor het BRAC nieuws te schrijven over de 2m band en
eventueel aanverwante zaken. Dat is het enige waar ik iets van af weet (op hobby gebied). Ik
hoop echter dat anderen mijn voorbeeld willen volgen en over hun belevenissen in de hobby
stukjes te willen schrijven. Als je niet kunt schrijven hoeft dat geen probleem te zijn,
daarvoor hebben we nou juist een redacteur. Die zal de zaak wel in een leesbaar verhaal
omzetten. Doen jullie ook mee?
hoe.
Ik heb me voorgenomen om regelmatig iets te schrijven over mijn belevenissen op 2m,
wetenswaardigheden over en eventueel het beantwoorden van vragen. Ik hoop dat het iets
wordt wat jullie interesse heeft en ik reken dan ook op reacties. Als er geen reacties komen
kan ik alleen maar de conclusie trekken dat er geen interesse bestaat en dat ik er voor Jan met
de korte achternaam mee bezig ben....
Voorlopig wil ik wat gaan schrijven over de activiteit die plaats vindt, de propagatie
mogelijkheden, misschien zelfs wel wat techniek, maar vooral een beetje op de actualiteit
gericht. Voor de actualiteit hoor ik graag van jullie waar je mee bezig bent, wat je gewerkt,
gebouwd of opgeblazen hebt zodat ik dat mee kan nemen in een volgend stukje. Dit kun je
me toesturen via 144MHz at cetu punt nl (zo geschreven ivm spam nu publicatie op internet).
en nu het eerste stuk.
Tijdens de afgelopen november bijeenkomst heb ik een inleiding gehouden over de
mogelijkheden en de technieken die horen bij het DX-en op de 2 meter band. Daar was nogal
wat belangstelling voor en hoewel ik niet veel activiteit uit de afdeling op de band hoor, blijkt
dat er wel degelijk dingen gebeuren.
Zo heeft Willy PA3DRL net een nieuwe beam gebouwd volgens het DK7ZB ontwerp. Toen
ik Willy sprak was ie nog niet zo heel erg tevreden, maar inmiddels zag ik in het DX-cluster
dat ie best lekker aan het DX-en geslagen is. Misschien wil Willy eens een keer een stukje
schrijven over zijn nieuwe antenne en wat er bij het bouwen komt kijken (Willy?).
De DK7ZB antenne is een geoptimaliseerd ontwerp wat redelijk eenvoudig zelf na te bouwen
is. Uiteraard met een beetje zorgvuldigheid. De materialen zijn redelijk eenvoudig te
verkrijgen en de kosten vallen mee. Voor diegenen die geen makkelijke bron van materiaal
hebben, ga eens kijken bij Engering aan de Oude Vlijmenseweg. Ik heb daar alumium buis en
koker gezien in de juiste maten voor zo’n antenne. Wil je iets gaan doen op 2m (70cm of 6m)
of wil je je antenne verbeteren dan is het zeker de moeite waard om eens op de internet site
van DK7ZB (www.qls.net/dk7zb) rond te kijken! Ik zag trouwens dat er ook een 3 elementen
voor 10-20m beschreven werd....
Heb je ook iets gebouwd, wil je iets gaan bouwen of heb je er vragen over, stuur me een mail
dan kan dit misschien in een volgend stuk worden meegenomen.
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activiteitenoverzicht.
Helaas is de activiteit op 2m momenteel niet erg hoog. Er zijn tot heden dit jaar een paar
kleinere Auroraopeningen geweest waarin in deze streken GM4VVX (IO78, voor mij 925km)
als baken fungeert. Helaas is het baken SK4MPI op 144.412 voor mij meestal onhoor omdat
ik die richting uit nogal veel last heb van het baken PI7CIS op 144.414. Tijdens deze
openingen zijn er door mij een stuk of 10 stations gewerkt, vooral uit GM en SM. Allen
uiteraard in SSB (ik pleeg CW slechts bij hoge uitzondering). Begin januari was er een
meteoren regen (de Aquariden) waarin voorin tijdens de aanloop een redelijk hoge activiteit
was. Er waren ook veel kleine stations actief (zo’n 30-50W) die hele mooie FSK441
verbindingen maakten. Voor mij heeft de regen 10 nieuwe vakjes opgeleverd waarbij KP17
in noord Finland (OH9O, expeditie van OH8K www.qsl.net/oh8k) het mooiste (en
moeilijkste) vakje was. Na deze regen zijn er eigenlijk geen bruikbare meteorenregens meer
tot april. Dan zijn er de Lyriden waarvoor diverse stations alweer expedities plannen naar
exotische vakjes.
Overigens heb je geen meteorenregen nodig om verbindingen te kunnen maken. Zo zag ik op
zaterdagmiddag 10 januari plotseling CN8LI PE1AHX CN8LI PE1AHX CN8LI op m’n
scherm staan. Helaas kwam het toen niet tot een verbinding, maar via e-mail kwam ik
erachter dat Said, CN8LI mijn CQ had ontvangen en antwoord gaf. We hebben het nadien
nog een paar keer geprobeerd, maar de afstand van meer dan 2100km is momenteel te groot.
We gaan het in april nog een keer proberen. Wel zijn er de afgelopen weken weer een paar
nieuwe vakjes bijgekomen waaronder JN40 (IS0SWW, Sardinië) en KP24 (OH8LRB,
Finland). Het totaal is nu 312.
kalender.
Op 6 en 7 maart 14-14z zal de eerste grote contest van dit jaar weer plaatsvinden op alle
VHF/UHF/SHF banden. Hoewel de condities vaak niet geweldig zijn is er voor iedereen toch
wel 500km of verder weg te werken.
Iedere eerste dinsdagavond van de maand is er de NAC (Nordic Acivity Contest) op 2m (1822z). Deze contest loopt min of meer gelijk met een vergelijkbare Engelse contest en
tegenwoordig ook een Italiaanse. Er zijn hiervandaan altijd wel wat Deense stations te
werken, terwijl ook SK7MW vaak werkbaar is.
Op zondagochtend zijn er regelmatig zogenaamde short-contests, met name in DL, F en OK.
Voor nog meer kalender zie (onder andere): http://www.veron.nl/cie/vhfuhf/vhfkal.htm.
Ik wens jullie veel plezier op de band, graag hoor ik over jullie activiteit, gewerkte stations,
apparatuur etc. zodat ik dat in een volgende maand mee kan nemen. Ook dingen waar je meer
over wilt weten kun je me toesturen. Als ik er iets mee kan komt het in een volgend stuk
terug
73
Catharinus PE1AHX email: 144MHz at cetu punt nl
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Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Leden:

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
Henk Vugts, PA3GHT
Zandstraat 52, 5391 AP Nuland Tel 073 6137371
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te
’’s-Hertogenbosch.
Jaap de Jonge, PA8DX
Koningstraat 49 5328 BC Rossum
Kobus Siebenga, PE2LOJ
v Asbeckstraat 20 5256KN Heusden Tel 0416 662734

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:
Hans PA3BZR.(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
Braknieuwsredactie:
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, Willy 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 BRACnieuws:
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 maart nummer uiterlijk inleveren:
18 maart
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