Jaargang 31, nummer 06, Juni 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 4 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 20.15 uur

De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Bestuursmededelingen.
3. Bestuursverkiezingen
4. Rondvraag.
5. 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
Zend en luister amateurs, er is weinig te melden deze keer.
Er is maar een belangrijk punt, maar dat is denk ik ondertussen wel bij iedereen bekend. Bij
de komende vergadering zijn er bestuursverkiezingen en van deze kant nogmaals de oproep,
kom en laat je stem gelden, beslis mee over de toekomst van de afdeling.
En natuurlijk nog het heetste hangijzer, we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe
bestuursleden, op zijn minst moeten we er nog twee bestuursleden bij hebben om een goed
werkend bestuur te kunnen samenstellen. Maar ook ik wil mijn functie beschikbaar stellen om
nieuwe en frisse ideeën weer een kans te geven.
Zijn er mensen die zich voor een van de functies (bestuurslid of voorzitter) geroepen voelen,
MELD u zich, we zitten op u te wachten. Echt veel tijd kost het niet en u bewijst de afdeling
een grote dienst.
Tevens wil ik jullie er ook attenderen dat de juni bijeenkomst de laatste is voor de vakantie en
natuurlijk beginnen we dan in september met de afdelingsverkoop. Wel zal een groot deel van
de tussen liggende vrijdagavonden het clubhuis open zijn. (hier word u over geïnformeerd via
de afdelingszender en of e-mail)
Ik hoop jullie allen weer te mogen begroeten de komende vergadering en denk eens na of je
iets kan betekenen voor de afdeling door plaats te nemen in het bestuur.
De afdeling is tenslotte van en voor ons.
Groetjes Jozef PA3DZY

Verslag Huishoudelijke vergadering 7 mei 2004
Bij deze het verslag van de huishoudelijke vergadering van 7 mei 2004.
•
•

•

•

Begroting 2004
Onze penningmeester Henk PA3GHT presenteert de begroting voor 2004. Deze
wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
Günther EL2AJ/PA
Günther EL2AJ/PA gaat binnenkort met pensioen en zal dan verhuizen naar
Duitsland. Een en ander gaat plaatsvinden na de bouwvakvakantie. Günther, heel veel
dank voor je inzet voor de vereniging van de afgelopen jaren. We wensen je alle goeds
en heel veel geluk in de "heimat" !
Jubileum PI4AA
We kiezen ervoor om onze vereniging te presenteren tijdens de opening van de
verbouwde Helftheuvel in september in plaats van tijdens het jubileum van PI4AA op
15 mei. Dit omdat we tijdens de opening van de helftheuvel veel meer aanloop
verwachten en een en ander dan veel effectiever zal zijn. Eric PA2ELS zal op 15 mei
op 80 meter een verbinding maken met het jubileumstation onder de clubcall. Paul
PA0STE zal dit op de twee meter band doen.
Verzekering
De collectieve aansprakelijkheids/ongevallen verzekering van de VERON is vervallen.
Het HB is met een nieuwe verzekering bezig. Dit zal alléén een
aansprakelijkheidsverzekering zijn. Jozef PA3DZY heeft een offerte voor een
aansprakelijkheidsverzekering aangevraagd bij Wijgegangs. De kosten zijn €125,- p/j
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•
•

•

voor 250 leden en een bedrag van €1.250.000,- Besloten wordt om deze verzekering
af te sluiten en te kijken of het bedrag eventueel zonder extreme extra kosten kan
worden verhoogd naar € 2.500.000,Bestuursuitbreiding
In juni zijn er bestuursverkiezingen. Er zijn echt extra mensen nodig voor het bestuur !
VR
Eric PA2ELS, Kobus PE2LOJ en Henk PA3GHT zijn naar de VR geweest. Er waren
geen echt schokkende zaken te melden. Er werd veel gediscussieerd over de callsign
problematiek. Oude calls zullen gewoon weer uitgegeven worden. PA0 calls blijven
beschermd. Kobus heeft een boek meegekregen met daarin nuttige informatie over
antenneplaatsings perikelen. Dit boek ligt op de leestafel in het clubhuis.
Rondvraag:
Jan PA0JFM - In verband met de verbouwing van de Helftheuvel hebben we andere
kasten gekregen om spullen in op te bergen. We krijgen één kast en huren één extra
kast bij (€60,-). We hebben dan nog niet genoeg plaats om alles op te bergen. We
zullen wat spullen moeten verkopen. Jan heeft een lijst.
Eric PA2ELS - Wie heeft het tijdschrift "CQ-QSO" van de Belgische Radio Amateur
vereniging ? Eric heeft informatie van het Colofon nodig.
Catharinus zal dit voor hem uitzoeken.
Paul PA0STE - Op 13 juni vindt weer de clubvossenjacht plaats. Graag dit bericht
herhalen via de clubzender.
Eric PA2ELS - Heeft iemand de maten van de antenne die in het BRAC nieuws
beschreven werd ?
Deze stonden in het artikel vermeld.
Catharinus PE1AHX - Blijkbaar worden de stukjes in het BRAC nieuws wel gelezen !
Wie maakt er ook een leuk stukje ?
Jan PA0JFM - Er is nog een RC meter in het clubhuis aanwezig. Deze moet weg, wie
heeft er interesse ?
Jozef wil hem wel hebben.

73, René PA3GPX

Gezinsvossenjacht 2004 van de afdeling ‘s-Hertogenbosch.
Zoals ik in het mei nummer reeds aankondigde zal op zondag 13 juni a.s. de
gezinsvossenjacht 2004 plaats vinden, georganiseerd door de afdeling ’s-Hertogenbosch .
Ter verduidelijking, dit is een z.g. recreatieve vossenjacht, en daarmee volgen we niet de z.g.
ARDF regels, wij hanteren eigen regels. Dit jaar wordt het weer een echte “no nonsens” jacht,
waarbij u weer kunt rekenen op enkele eerlijke handicaps. U weet zo langzamerhand wel
waarmee u rekening moet houden met onze jachten: het meest onwaarschijnlijke, er kunnen
grappen in zitten. Laat u zich niet afschrikken: de afstand valt best mee, al zullen een paar
redelijke wandelschoenen zeker tot het succes bijdragen. De afstand is redelijk te noemen, al
moet u, als u kinderen meeneemt, wel rekenen op een stukje lopen.
De vossenjacht zal worden gehouden op 2 meter. Ieder jaar opnieuw zijn er diverse
deelnemers die aankondigen, dat de wintermaanden zullen worden besteed aan het
construeren van geavanceerde peilapparatuur. Maar……………voor diegenen, die daar nog
even niet aan toe gekomen zijn, staan onze oude getrouwe afdelings-superreg’s weer tot uw
beschikking. Voor een 9 volts blokbatterijtje moet u zelf zorgen.
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Vergeet vooral de praktische zaken niet, bolletje touw, liniaal en andere zaken die u wellicht
denkt nodig te hebben. De afgelopen jaren zat er een pijlopdracht in naar een baken zender,
misschien vergeet u dit jaar uw kompas, gradenboog en liniaal niet! Laat uw fantasie met
betrekking tot het bovenstaande maar eens werken. Ook de praktische zaken mogen niet
vergeten worden.
Op Zondag 13 juni 2004 zal de vossenjacht aanvangen om 13.00 uur. Een halfuurtje van te
voren aanwezig zijn is aan te bevelen in verband met het inschrijven. De vossenjacht duurt tot
16.00 uur en om ca. 16.30 uur volgt de prijsuitreiking, bij de startplaats. De fraaie wisselbeker
van VERON afd. ’’s-Hertogenbosch staat reeds blinkend op u te wachten, en natuurlijk dat
bent u van ons gewend, diverse fraaie prijzen.
De startplaats zal zijn op een parkeerplaats aan Kaathoven te Berlicum vlakbij de Caférestaurant “de Hooghei”.
Hoe komt u daar:
Er wordt in die omgeving stevig gewerkt aan de toegangswegen dus zou het kunnen zijn, dat
de situatie op het moment van de jacht anders is dat ik nu beschrijf. Daarom zal ik mij houden
aan de hoofdwegen omdat daarmee het risico op verschillen het kleinst mogelijk is.
• U neemt zowel komend van uit het noorden of van het zuiden op de A2 de afslag (nabij
Rosmalen) A59 richting Nijmegen. U rijdt door tot iets vóór Motel Nuland en u slaat hier
rechtsaf bij het bordje Vinkeloord (Coppensdijk). U rijdt hier rechtdoor, Vinkeloord
voorbij, de naam van de weg wijzigt in Wersteeg en U komt bij een kruising waar u aan de
rechterzijde Café-restaurant “De Hooghei” ziet. Op deze kruising slaat u linksaf Kaathoven
in. Na ca. 500m ziet aan de rechterzijde een parkeerplaats die uit meerdere delen bestaat.
Hier ziet u doorrijdend naar achteren, de startplaats.
• Komt u van richting Nijmegen (Oss) via de A59 dan slaat u voorbij Model Nuland, linksaf
bij het bord Vinkeloord (coppensdijk), dan Vinkeloord voorbij…………… zie verder,
hierboven.
• Komt u uit richting Veghel richting ’s-Hertogenbosch, of vanuit de stad langs de
zuidwillemsvaart richting veghel, dan kunt u afslaan bij Berlicum tot in het centrum, bij het
plein in het centrum moet u afslaan richting Vinkeloord (Wersteeg), doorrijden (ca. 3 Km)
dan komt u bij de kruising met links voor, café-restaurant, “de Hooghei”, daar slaat u
rechtsaf Kaathoven in, ……………………zie verder, hierboven.
Verdere bijzonderheden verneemt u ter plekke. Wij hopen op een flinke opkomst, we zullen
ook in de afdelingen in onze omgeving dit bekend maken.
Wij willen de deelnemers verzoeken om zich van te voren aan te melden (dan weten wij
hoeveel mensen we kunnen verwachten). Dat kan bij de leden van de vossenjachtcommissie:
Jan (PE1MQL), Sjef (PA3ESD), Johan (PA3HGU), Frank (PD1AAF), Paul (PA0STE).
Blokkeer de datum (13 juni) in uw agenda voor deze vossenjacht, en zorg er voor, op tijd
aanwezig te zijn (zie boven).
We wensen u een voorspoedige en vooral gezellige jacht toe!
Namens de vossenjachtcommissie, afd. ‘‘s-Hertogenbosch
Paul, PA0STE.
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144 MHz
Op het moment dat ik dit schrijf, begint de twee meter band steeds meer te borrelen. De
eerste grote Sporadische E opening hebben deze week plaatsgevonden, hoewel ze nog niet tot
in PA0 gereikt hebben. Voor het laatste nieuws zie
http://www.dk5ya.de/es_summ
ary_04_overview.html en klik
op een kaartje om de details
van een bepaalde datum te
zien. Het kaartje van vandaag
23 mei is hiernaast afgebeeld.
Er zijn een enorm aantal
verbindingen gemaakt, veel
meer dan op het kaartje
afgebeeld zijn.
Vooral RN6BN heeft flink
huisgehouden en tijdens deze
opening zo’n 50 verbindingen
met Noord-Duitsland en Polen
gemaakt met afstanden tot
boven de 2460km. Hij is
onder andere gehoord – niet
gewerkt – door G4SWX over
een afstand van 2840km! Dit was overigens via een tropo verlenging van de sporadische E.
Er waren deze keer ook weer een aantal Russische stations actief in FM. Een flink aantal
daarvan heeft ook leuke verbindingen kunnen maken. Zoals ik vorige maand al zei, vaak is
het heel goed mogelijk om verbindingen over zeer grote afstand te maken in FM, als je maar
alert bent.
Nog even iets over de rest van de maand. Het eerste weekend was er weer de traditionele
mei contest welke in Nederland op 2m en hoger gehouden wordt. Daarin viel deze keer op
dat de condities naar OK zeer goed waren. Voor mij was de beste DX zo’n 806km hetgeen
met flinke signalen heen en weer ging. Vanuit Engeland was er vanwege een ‘afwijkende’
contestkalender deze keer geen activiteit op 2m. Deze contest vond 2 weken later plaats.
Ook tijdens de NAC was het deze maand erg rustig. Wel zijn er steeds vaker wat
tropocondities wat erop wijst dat de typische winterdip nu toch wel voorbij is. Ook begint het
meteorenseizoen weer na de dip tussen januari en eind mei. Hoewel je het op basis van
QSO’s niet zou zeggen is dit een slechte tijd van het jaar om verbindingen via meteorscatter te
maken. Moderne technieken als WSJT (FSK441) maken het mogelijk om ook met kleine
stations en oude antenne’s verbinding te maken zelfs zonder goede condities. Zo heb ik
vandaag gewerkt met Andras, HA6NN die dacht dat 20W te weinig was. Na 20 minuten en
een hele grote burst van hem stond ook dit QSO in het computer boek. Verdere interessante
verbindingen waren met Finland, Letland, Kaliningrad (RK2FWA als nieuw land), Italië
(IZ0AYB – ook eerste MS verbinding en wel met de achterkant van zijn antenne) Mijn beste
DX afgelopen maand was met RA3EL (KO82AX-2081km). Ook van Willy, PA3DRL heb ik
weer wat input gekregen over zijn 2m activiteiten. Willy werkt met 50W uit een Yaesu
FT847 en de zelfbouw antenne uit het vorige BRACnieuws. Willy heeft onder andere
gewerkt met G0RRA (IO80-647km), OK1KRQ (JN69UN-642km) en I6WJB (JN72CK1236km). Ook uit Willy’s lijstje blijkt dat het met een normaal station heel goed kan gaan.
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Voor de komende weken staan uiteraard weer de nodige contesten op het programma. Ten
eerste de velddag contest die in veel landen ook op 2m gehouden wordt. Dit zal in het eerste
weekend van juni zijn en door de grote activiteit is de kans op leuke verbindingen
(Sporadische E) weer levensgroot. Uiteraard is er ook weer de NAC op de eerste
dinsdagavond en op deze zelfde avond de Engelse, Tsjechische en Italiaanse
activiteitencontest.
Tot slot nog het volgende. Willy wil ook graag zijn goede 6m verbindingen doorgeven om in
het BRAC nieuws op te nemen. Het probleem is dat dit de 2m column is en ik geen verstand
heb van die andere band. Is er onder jullie iemand die daar eens wat mee kan gaan doen?
Ook de technische artikeltjes blijven uit. Als ik uit het aantal vragen en opmerkingen moet
afleiden hoe vaak dit stukje gelezen wordt, krab ik me wel eens achter de oren. Laat eens
horen over welke onderwerpen (betreffende de 2m band) je graag wat meer zou willen weten.
Het is voor mij nogal moeilijk om zomaar ins blaue hinein te schrijven. Ik ga liefst in op
dingen die jullie aanspreken. Ik reken erop iets te horen!
73 es gd DX!
Catharinus PE1AHX email: 144MHz at cetu punt nl

Open dag
Het duurt nog even, maar met de vakantie voor de deur alvast een voor aankondiging.
Op zaterdag 10 oktober word er in het Cultureel Centrum de Helfsheuvel een open dag
georganiseerd, dit naar aanleiding van de renovatie van het gebouw, die dan voltooid moet
zijn.
De opzet van deze dag is dat alle groepen en verenigingen die gebruik maken van het gebouw
zich op deze dag presenteren. Ook wij als afdeling zijn uitgenodigd.
Vandaar alvast deze oproep, mensen die zin hebben om de stand te bemannen (m/v),
suggesties hebben over aanpak, demonstratie`s en dergelijke.
Er word gedacht aan wat te laten zien van de historie van de afdeling en het zendamateurisme,
uiteraard HF en VHF/UHF demonstraties, Morse, wat de bezoeker zelf kan proberen met een
sleutel en een computer en wat zelfbouw materiaal.
Heeft u interesse of ideeën neem dan contact op met Jan PA0JFM of iemand anders van de
clubhuiscommissie of iemand van het bestuur, dan komt het zeker goed.
De clubhuiscommissie.

Van de redactie
Dit was weer de laatste BRAC nieuws voor de vakantie, ik wens een ieder een prettige
vakantie en kijk uit naar verhalen over experimenten verre belevenissen( of van dichtbij) en
dergelijke, maar volgens mij beleefd niemand iets, word de radio hobby tijdens de vakantie
ver weg gestopt, want al een aantal doe ik deze oproep en heb nog nooit enige kopij hier over
gezien. Amateurs, schroom niet zet uw belevenissen, en die hoeven echt niet alleen van de
vakantie te zijn eens op papier en zoals wel vaker gezegd het hoeft geen super verslag te zijn,
als u de intentie maar op papier(computer) zet dat maken wij er wel een leesbaar verhaal van.
Amateurs ik reken op u !
`73 Kobus PE2LOJ.
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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 September nummer
uiterlijk inleveren:
17 Augustus
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