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60 jaar
Jubileum uitgave van het brac nieuws
Verenigingsblad van de VERON afdeling: `s Hertogenbosch
Met een extra bijlage van J. van Drunen PA0PKC
over de oprichting van de BRAC

Feestelijke bijeenkomst op 10 december (zie elders in dit blad)

Jaargang 31, nummer 10, december 2004
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Van de voorzitter
Beste zend en luister amateurs zo als jullie bekend is, is op 10 dec onze afdeling 60 jaar jong,
dat zullen we zeker niet zomaar voorbij laten gaan.
Ik heb me de laatste dagen daar druk mee bezig gehouden.
Ik heb daar verschillende old man over benaderd, die 60 jaar terug kunnen kijken en een en
ander daaromtrent kunnen vertellen.
Ik heb toezegging gekregen dat deze mensen op 10 december aanwezig zullen zijn.
Ik persoonlijk kan niet verder terug kijken dan 1975 destijds was ik nog geen lid van de
VERON maar ik was aanwezig bij de vergadering en meestal iedere maand samen met
PA0LJZ.
Ik heb zelf mijn eerste machtiging, de D, zo rond 1978 gehaald, later rond 1980 volgde snel
de C en de A licentie.
Zelf kan ik over deze tijd zeker een en ander vertellen maar over 60 jaar terug kan ik weinig
melden zodoende dat ik die old man benaderd heb om over die tijd te spreken.
Wat ik nu wel weet is dat 10dec zeker een gezellige jubileum avond zal worden, onder het
genot van een hapje en een drankje.
Bij deze wil ik iedereen uitnodigen met YL en XYL om op 10december aanwezig te zijn om
er een leuke avond van te maken.
Tot ziens
Jozef PA3DZY

Van de redactie
BRAC 60 jaar
De meeste onder u zullen wel denken; een “papieren”BRAC nieuws? Waar hebben we dit aan
te danken?
Nou, de afdeling s`Hertogenbosch is 60 jaar geleden opgericht, n.l op of rond 9 december
1944 en dat is toch wel een bijzonder feit, daar we als afdeling 25 Den Bosch van de VERON
pas in oktober 2005 pas ons 60 jarig bestaan vieren.
Dit is ontstaan toen aan het einde van de tweede wereld oorlog het zuiden in november 1944
reeds werd bevrijd, terwijl dit boven de rivieren pas in 1945 gebeurde. Toen heeft een aantal
radio amateurs uit Den Bosch een club op gericht onder de naam BARC ( Bossche Amateur
Radio Club ) en heeft men zich na de bevrijding aan gesloten bij de toen opgerichte VERON,
welke een fusie was van voor de oorlog bestaande verenigingen.
Later is de naam BARC veranderd in het huidige BRAC, al hebben we onder invloed van de
taal spelling, nog een aantal jaren al BRAK ( met de K van Klub) te boek gestaan.
Alles over deze oprichting kunt u lezen in de bijlage van OM van Drunen PA0PKC die aan
deze BRAC nieuws is toegevoegd.
Nu even iets over het BRAC nieuws.
Om nu ieder lid weer eens te bereiken is er per vergadering besloten alle leden van de afdeling
weer eens een gedrukt exemplaar van BRAC nieuws te bezorgen en het 60 jarig bestaan was
een prima aanleiding.
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Zoals u vermoedelijk zult weten zijn we een aantal jaren geleden overgestapt op een e-mail
versie, ongeveer de helft van de leden heeft te kennen gegeven deze e-mail versie te willen
ontvangen en een klein aantal (ongeveer 25) die geen internet heeft of anderzijds dit niet kan
ontvangen krijgt hem op papier. Dit digitaliseren heeft de afdeling veel geld bespaard, niet dat
we armlastig zijn, maar als het verzorgen van BRAC nieuws meer kost dan de financiële
afdracht die we van de VERON krijgen, dan mag er best gekeken worden naar een
mogelijkheid om daar op te bezuinigen. Dit is ons prima gelukt, de kosten zijn ongeveer met
helft tot driekwart gedaald. Dit zit hem voornamelijk in de porto kosten.
Nu is het met het veranderen van e-mail adres het zelfde als verhuizen, als je het niet door
geeft, dan krijg je geen post meer. Zo zijn er in de loop van de tijd een aantal adressen niet
meer functioneel en komt de mail retour als onbezorgd. Na een aantal keren heb ik deze uit
het bestand verwijderd.
Momenteel doet zich een ander probleem zich voor, n.l mail die collectief word verstuurd
word door verschillende providers geweigerd als zijnde Spam.
Wat hier aan te doen, is er iemand die een goede oplossing heeft? Ik hou mij van harte
aanbevolen, alles een voor een versturen is ondoenlijk.
Mocht u nu normaal geen BRAC nieuws meer ontvangen maar bedenken dat het op de
hoogte blijven van de afdelingsactiviteiten toch wel prettig is, u behoord tenslotte tot de zelfde
groep met het radio virus besmette personen(hi), dan is het met een mailtje aan het volgende
adres zo geregeld: pd0loj@amsat.org of jj.siebenga@home.nl Kan het niet via e-mail dat
even een kaartje of briefje naar het redactieadres: J.J. Siebenga, van Asbeckstraat 20,
5256KN, Heusden.
Wat info voor nieuwkomers in de afdeling.
( waar ook de anderen hun voordeel mee kunnen doen)
Elke vrijdag avond om 20.00 uur, buiten de vakantie`s, de feestdagen en dergelijke om is er
gelegenheid tot onderling QSO, waar je met vragen of hobby problemen terecht kunt, maar
uiteraard ook voor een gewone babbel met gelijk gestemde terecht kunt. Er liggen diverse
amateur bladen zoals b.v CQ-DL, QST, Radcom en nog diverse andere bladen en blaadjes ter
inzage.
Over het algemeen (alweer vakantie en feestdagen daar gelaten) word er op de eerste vrijdag
avond van de maand een afdelings vergadering gehouden, deze begint om 20.15 uur, er word
getracht om regelmatig, als daar animo voor is, lezingen te organiseren. Dus weet u nog
iemand of heeft u zelf een interessant onderwerp laat het ons weten.
Buiten deze vaste avonden organiseert de afdeling diverse activiteiten of doet daar aan mee.
Wat te denken van onze landelijke radiovlooienmarkt die zelfs ver buiten de landsgrenzen
bekendheid geniet. Ook word er ieder jaar een vossenjacht georganiseerd met mooie prijzen
en word er al ook al jaren deel genomen aan de PACC contest, waar ons clubstation ieder jaar
weer hoge ogen gooit. (dit jaar derde in hun klasse)
Dus voor iedere amateur iets wils zou ik zeggen, dus laat u eens zien bij een van de
activiteiten, u bent van harte welkom.
Want zo als iedereen weet kan geen enkele vereniging zonder de steun van hun leden en kan
er zonder steun niets georganiseerd worden.
Om met de musketiers te spreken: Eén voor allen en allen voor Eén.
De redactie.
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Uitnodiging
Hierbij nodigt het bestuur alle leden met vriendin, verloofde of echtgenote
uit om op vrijdag 10 december een hapje en een drankje te komen nuttigen
ter gelegenheid van het feit dat de BRAC (BARC) zestig jaar geleden is
opgericht.
U bent Vrijdag 10 december vanaf 20.15 uur van harte welkom in het
cultureel centrum “De Helftheuvel” op de Helftheuvel passage te ’sHertogenbosch.
Het bestuur.

Jubileumcall PA60SHB
Om het jubileum ook op de amateur banden te vieren heeft ons clubstation PI4SHB deze
maand de speciale roepletters PA60SHB. Het clubstation mag gebruikt worden door alle
amateurs die lid zijn van de BRAC, Veron afdeling A25 gedurende de hele maand december.
Om te voorkomen dat iedereen gelijk met deze call aan de gang gaat willen we proberen dat te
stroomlijnen. Als u van deze call gebruik wilt maken kunt u dit aanvragen bij
ondergetekende. Daarbij graag vermelden op welke datum(s) en welke banden u deze call
wilt gebruiken. Ook uw naam, telefoonnummer, woonplaats en callsign graag vermelden. U
krijgt altijd bericht terug.
Als u de call op deze datum(s) toegewezen krijgt is het wel de bedoeling dat hij daadwerkelijk
gebruikt gaat worden, anders had een ander er mogelijk plezier aan kunnen beleven….
Alle gemaakte verbindingen moeten worden gelogd zodat we na afloop van de maand exact
weten hoeveel QSL kaarten er gedrukt en verzonden moeten worden. In principe zal ik de
QSL kaarten verzorgen, mits ik de logs elektronisch of duidelijk leesbaar in een vast formaat
ontvang. Dat formaat moet de volgende gegevens bevatten (hoeft niet in deze volgorde):
Datum–Tijd (in UTC)–Call–SentRST–ReceivedRST–Band (MHz)–Mode-NaamOpmerkingen. Uiteraard ook uw eigen call en gebruikte naam even vermelden.
Aanvragen het liefst via email naar pe1ahx-9 @ xs4all . nl (spaties weghalen). Telefonisch
mag ook via 0418-642053 maar nooit na 21:30 ’s avonds. Uiteraard ben ik niet altijd thuis….
U kunt hier http://www.cetu.nl/pa60shb zien wie wanneer en waar met deze call actief zal
zijn.
`73 en veel plezier
Catharinus PE1AHX

Ingezonden
Van ons lid in Spanje (niet sinterklaas) of eigelijk moet ik zeggen, van een van onze leden,
want er wonen er twee, kreeg ik het volgende mailtje als reactie op mijn oproep in het BRAC
nieuws van november:

5
Hallo, vanuit Spanje.
Ik heb enkele documentjes uit het verleden opgezocht. Het zijn knipsels uit oude Electrons,
Mogelijk al in jullie bezit.
Zo ja:mooi zo, zo niet:wat mij betreft zit er geen kopijrecht op.
Ik zou graag van de partij zijn, maar ik verwacht een oproep voor een staar operatie,
Ik weet ook niet wie er uit die periode, v.a. 1954 nog lid is, ik zou ze graag ontmoeten. Ik
zend de plaatjes na elkaar zonder commentaar, maar als er vragen over zijn en ik kan ze
beantwoorden dan graag.
`73 EA5CGQ/PA3CFA
De knipsels gaan over de activiteiten van de afdeling in de begin jaren vijftig toen er zo blijkt
behoorlijk wat activiteit was zo blijkt het, vooral vossenjagen en rally rijden leken in trek.
Helaas waren deze knipsels na het overzetten erg moeilijk te lezen, zodat ik alleen de foto heb
over genomen en naar ik hoop een beetje toonbaar na het kopiëren.
Er was ook een NL tentoonstelling 1953-1955 ? waarvan verslag werd gedaan in de Electron.
Namen die hier in naar voren komen zijn o.a: OM Evers NL 521, OM Smolders NL 1209,
OM Raaymakers PA0URD, OM Maas NL1042, OM Hilgersem NL 925 en OM v. Drunen
NL 220.
Helaas is het door tijdsdruk niet mogelijk deze stukjes nu over te zetten maar zal ik proberen
deze in volgende BRAC nieuwsen te publiceren, volgend jaar is de VERON 60 jaar, toch?
Dank aan OM Smolders EA5CGQ.
Kobus PE2LOJ
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De qsl kaart van Frater Martinus,
een van onze oprichters

Feestelijke 30ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2005.
Op zaterdag 19 maart 2005 organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stg. BRAC) haar 30ste
Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den Bosch) van 9.00 tot 15.30 uur.

We beschikken daar over een schitterende, verwarmde tentoonstellingsruimte van meer dan
9.000 vierkante meter. Dit jaar zal de markt een feestelijk tintje hebben.
In de afgelopen 29 jaar groeide deze markt uit tot een grote internationale happening voor
elektronica hobbyisten. In 2004 was er weer een lichte stijging in het aantal bezoekers, we
ontvingen er meer dan 4500. Naast uitgebreid rondsnuffelen naar zeldzame zaken bij de
ongeveer 320 stands is dit natuurlijk ook de gelegenheid om "iedereen" weer eens te
ontmoeten in een van de meerdere zitgelegenheden.
U kunt zich als standhouder opgeven door € 40,- per tafel (4 x 1 m.) over te maken op:
1). Bankrekening 552 590 789 (IBAN: NL89ABNA0.552.590.789, BIC: ABNANL2A) of op
2). Postrekening 76.66.451, (IBAN: NL47PSTB000.76.66.451, BIC: PSTBNL21) of
3). Door het geld te verzenden per brief naar:
Stichting BRAC;
M. de. Ruyterstraat 76;
5684 BM Best;
Nederland;
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onder vermelding van: VM05, het aantal tafels, het aantal extra deelnemersbadges en
parkeerkaart. Geef ook uw telefoon nummer op. Als u ook per E-mail te bereiken bent, laat
het ons weten, u ontvangt sneller bericht.
Per inschrijving kunt u maximaal drie tafels bestellen en een parkeerkaart ad € 5,-.
Per tafel ontvangt u standaard twee deelnemersbadges en kunt u max. twee extra badges
bijbestellen ad € 6,- per stuk.
Tijdens het opbouwen van de markt zullen geen deelnemersbadges meer worden verkocht.
De stands zijn snel uitverkocht en het aantal inschrijvingen heeft een maximum. Helaas
hebben we ook het afgelopen jaar weer belangstellenden die te laat reageerden moeten
teleurstellen. Reserveer dus zo spoedig mogelijk.
U dient vooruit te betalen. De volgorde van ontvangst is bepalend. Na ontvangst van uw
overmaking krijgt u direct per E-mail of per post bericht of u geplaatst bent. Later, ca. eind
februari, ontvangt u uw standnummer en verdere gegevens.
Naast gebruikte mag ook nieuwe apparatuur worden aangeboden evenals onderdelen,
antennes, meetinstrumenten en hobbygereedschappen. Het doel van de vlooienmarkt is het
bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist. De verkoop van
illegale apparatuur is verboden. Alle geldende wettelijke regels zijn van kracht. Tevens gelden
eigen voorwaarden.
De 30e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 19 maart 2005 in het Autotron zullen we
een feestelijk tintje meegeven. Het zal, als vanouds, weer een geweldige happening worden.
We rekenen ook nu weer op uw komst.
Tot ziens als bezoeker of standhouder!!
Voor de laatste informatie kunt u terecht op Internet: www.qsl.net/pi4shb (kleine letters), klik
Vlooienmarkt, of bericht ons per E-mail via pi4shb@amsat.org of bel met tel.: (0)6 1356
1325.
Namens de Stg. BRAC, met vriendelijke groeten:
E. Elstrodt, PA2ELS, secretaris.

Schematheek
Toine Hultermans de beheerder van de schematheek laat weten dat door persoonlijke
omstandigheden, de schematheek per onmiddellijke ingang is stil gelegd en dat hij weer zal
laten weten wanneer er weer opgestart word.
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Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Jozef Requisizione, PA3DZY
Bulkseweg 31 a, 5331 PK Kerkdriel
Tel: (0418)551751
Secretaris:
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden
Tel. (0416 662734
Penningmeester:
Henk Vugts, PA3GHT
Zandstraat 52, 5391 AP Nuland Tel 073 6137371
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, Johan PA3HGU
Kascontrole:
Sjef PA3ESD en Aart PA3BJQ
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.
Contest:
Sjoerd PA0SHY,
70 en 23 cm repeater:
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Braknieuwsredactie:
Kobus PE2LOJ
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 december nummer
uiterlijk inleveren:
15 december

