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Jaargang 32, nummer 01, Januari 2005

Verenigingsblad van de Veron afdeling :`s-Hertogenbosch

Convocatie
De VERON afdeling `’s-Hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bij wonen van de

Nieuwjaars bijeenkomst op 7 januari
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.)

Om 20.15 uur bent u van harte welkom om onder het nuttigen van een
hapje en een drankje uw mede amateurs te ontmoeten en weer nieuwe radio
plannen te smeden voor het komende jaar.

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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Tot onze spijt ontvingen wij het droeve bericht dat:

OM Leo Jansen PA0LJZ uit Zaltbommel
Op 17 november 2004 op 69 jarige leeftijd is overleden.
Leo was een amateur die in de jaren `60-`70 erg actief was in de afdeling Den Bosch, als o.a.
bestuurslid. Ook heeft hij door zijn kennis te delen, diverse amateurs enthousiast voor de
hobby gemaakt.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met het dragen van dit verlies.
Namens bestuur en leden VERON ’s-Hertogenbosch
Kobus Siebenga PE2LOJ secretaris.

Van de voorzitter
Best zend en luisteramateurs, Kobus zei het al tegen mij, na de feestavond van 10 dec. moet
het niet zo moeilijk zijn om een stukje te schrijven!
Het is inderdaad niet moeilijk want het was afgelopen vrijdag ontzettend gezellig ,ik heb ook
zondag de ronde gedaan en daar heb ik ook een heel groot resumé gedaan.
Ook hen die 10 december niet aanwezig konden zijn, kan ik vertellen dat ze heel wat gemist
hebben.
Het is een ouderwets gezellige avond geweest, na opening door de voorzitter en een kort
babbeltje, wat hoort bij de zo`n avond, hebben we ook nog even stil gestaan bij het overlijden
van OM Leo Jansen PA0LJZ, ik was nog bij hem geweest en hij had mij toegezegd dat als hij
zich goed voelde hij ook op deze avond aanwezig zou zijn, het heeft helaas niet zo mogen
zijn.
Verder waren er een aantal sprekers. Dat ging natuurlijk in hoofdzaak over de oprichting 60
jaar geleden en de eerste jaren daarna. Als eerste spreker kreeg Jan PA3AJM het woord als
een van de oprichters van ons afdeling en tevens een van de voorzitters van vervlogen jaren.
Hij vertelde een en ander over deze begin tijden, wat na hem word aangevuld door Jan
PA0PKC ook een oldtimer van het eerste BRAC of beter gezegd BARC uur. OM v Drunen
heeft een jubileumboek gemaakt, met daarin het laatste brac nieuws en diverse originele
foto`s uit de begin tijd en dit aangeboden aan de afdeling. Na hem kwamen nog anderen
welke ook over vroeger verhaalden en hoe zij het hebben beleefd, onder anderen Leo
PA0LEO voor alle ouderen onderons wel bekend, Kees PA0RAM die als bestuurslid en
voorzitter ook richting aan de afdeling heeft gegeven en Louise PA0LWZ, die samen met
haar al overleden broer Gerard PA0GWZ in de jaren rond 1955-65 deel uit maakten van de
afdeling.
Ik hoop nu dat ik niemand vergeten ben en wil iedereen die heeft mee geholpen aan het succes
van deze avond hartelijk danken, en mocht ik er toch vergeten zijn mijn excuses.
Het was in ieder geval een gezellige avond en ik hoop jullie op 7 januari weer te ontmoeten
op de nieuwjaars receptie en dan kunnen we het er nog eens rustig over hebben en er weer een
gezellige avond van te maken.
Groetje JOZEF PA3DZY

3

Verslag huishoudelijke vergadering van 5 november 2004
Opening: Jozef PA3DZY opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen vorige vergadering: Voor de duidelijkheid, voor wat betreft de kascommissie, Sjef
PA3ESD blijft nog een jaar en Jan PE1MQL stapt er uit.
Verder worden ze, met dank aan de notulist goed gekeurd.
Mededeling: Er kunnen weer voorstellen ingediend worden voor de komende VR
vergadering, wel graag goed onderbouwd.
Het zestig jarig bestaan: De jubileum call is binnen, het is PA60SHB, Catharinus PE1AHX
zal het gebruik coördineren en een schema bijhouden wie wanneer de call gebruikt.
Voorwaarde voor gebruik is wel dat er secuur een log word bij gehouden en dit bij
Catharinus word ingeleverd zodat na afloop van het gebruik precies kan worden gekeken
hoeveel speciale QSL kaarten we nodig hebben.
Jozef heeft diverse amateurs van het eerste uur benaderd en verschillende hebben toe gezegd
te zullen komen en eventueel iets over het begin te vertellen.
Om v Drunen heeft een bijlage voor Brac nieuws gemaakt, deze is kant en klaar (240 stuks)
en kan zo worden toe gevoegd, waarvoor onze grote dank.

Nogmaals de verzekering: Volgens de verzekerings voorwaarden is de stichting BRAC als
onderdeel van de afdeling mede verzekerd, Henk PA3GHT heeft de polis en zal Paul PA0STE
een kopie doen toekomen zodat deze het allemaal nog eens goed kan bestuderen, in zulke
zaken kan je natuurlijk niet voorzichtig genoeg zijn.
Bijeenkomstruimte: Voor de vergaderingen en de vrijdagavond bijeenkomsten moet er voor
het nieuwe jaar weer een contract worden gesloten met het sociaal cultureel centrum de
Helftheuvel.
De vraag is moeten we bv de vrijdagavonden doorzetten, het is meestal het zelfde groepje dat
aanwezig is. Er volgt een discussie, Jan PA0JFM wil wel als beheerder doorgaan als de
vergadering daar toe besluit. Paul PA0STE geeft aan dat als je het laat vallen dat het begin
van het einde is en ook nieuwe leden dan geen plaats meer hebben om contact te maken.
Kees PA0RAM vraagt zich af hoe het komt dat er tegenwoordig zo weinig belangstelling is,
terwijl de zaal vroeger vol zat. Jozef geeft aan dat het een algemene tendens is waar alle, het
maakt niet uit wat voor soort club het is,verenigingen mee te maken hebben. Men heeft meer
vrije tijd en steeds meer hobby`s die men in een kleine kring beoefend, ook de computer en
alles er omheen neemt tijd. Ook is het moeilijk om aan bv mensen voor en lezing te komen.
Frans PA0FMY geeft aan wel een avond te willen verzorgen, dit nemen we als bestuur gelijk
aan en plannen hem op 4 maart 2005. Ook Eric PA2ELS geeft nog aan misschien wel iemand
voor een lezing te weten, ook dat word genoteerd.
Catharinus PE1AHX vat het goed samen, mensen hebben veel te doen en dan word het is een
kwestie van prioriteiten stellen en dan worden het toch vaak zaken die men met het hele gezin
kan doen. Paul geeft nog aan dat het rond de jaren 80 de tijd van de 27Mc was en er in die tijd
verschillende mensen naar ons door stroomden omdat ze geïnteresseerd raakten en meer
wilden. Ook Mark PA5MW geeft aan dat toen hij rond `88 voor het eerst kwam, er veel jonge
mts`ers en dergelijke waren, tegenwoordig worden deze zo lijkt het meer door internet
gevangen.
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Zo blijft de discussie nog even door gaan, maar men is het er over eens dat het niet mee valt
om nieuwe mensen er bij te betrekken, we hebben het als afdeling ook al geprobeerd, onder
andere door scholen gemeenschappen aan te schrijven met propaganda materiaal, maar ook
dat heeft nihil resultaat opgeleverd. We blijven het proberen maar het blijft moeilijk.
De zondagochtend ronde: Jozef geeft aan een brief van Jan PA0JFM te hebben ontvangen
waar in hij aangeeft laatst 76 jaar te zijn geworden en het tijd vind om te stoppen als
rondeleider en ook als begeleider van de opleiding van nieuwe amateurs, dit per ingang van 1
januari 2005. Er volgt nog even een discussie hoe de ronde nu verder moet als Jan er mee
stopt. Er moet even bekeken hoe een en ander moet worden opgevangen. Paul geeft aan een
oproep in BRAC nieuws te plaatsen. (onder tussen is bekend geworden dat Chris PA3DZX
het team zal gaan versterken)
Rondvraag: Paul PA0STE, geeft aan dat er binnenkort weer regio bijeenkomsten zijn dus
als er nog vragen richting het HB zijn geeft die dan mee aan de vertegenwoordigers van de
afdeling, dit zijn Jozef en Henk.
Catharinus PE1AHX, voor CW fanaten er is komend weekend een contest op VHF en UHF.
Mark PA5MW, moeilijker dan 2 meter is 160 meter.
Dirk PA3DCQ, het packetstation is weer in de lucht en werkt goed.
Frans PA0FMY, klopt het dat er een waarschuwing is geweest van het AT wegens het
draaien van muziek? Het bestuur weet van niks, Mark kan bevestigend antwoorden, al ging
het niet om een afdelingslid er zijn tijdens een ronde muziek fragmenten gebruikt en daar
schijnt over geklaagd te zijn, Het AT heeft mee geluisterd en gewaarschuwd dat de ronde
afweek van wat hun voorstaat.
Er blijkt ook een Belg te zijn betrapt die andermans call heeft misbruikt. In dit geheel geeft
Catharinus nog aan dat het AT standpunt is dat als er niet geklaagd word, het word gedoogd
en dat men in Denemarken geen AT meer heeft.
Jan PA0JFM, complementeert Catharinus met zijn stukje in BRAC nieuws. Verder was de
open dag geslaagd al waren het vaak weer de wat oudere mensen die interesse toonden, de
prijsvraag heeft elf antwoorden opgeleverd, wel overwegend jongeren. Catharinus stelt voor
om allen een prijsje te geven, er word gekeken naar bv een kristal radiootje.
Catharinus PE1AHX geeft aan dat de huidige A of C vergunning kan worden omgezet voor
28 euro naar een F vergunning verder veranderd er niets, dit lijkt op geldklopperij.
Eric PA2ELS, wil Jan PA0JFM nog bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren, hij heeft
het prima gedaan en Eric vraagt hier voor een aplaus.
Sluiting: Verder niets meer aan de orde zijnde wenst Jozef een ieder nog een genoeglijke
avond, een wel thuis en sluit de vergadering.
De notulist Kobus PE2LOJ.

Oproep medewerkers voor de 30e Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2005
Op 19 maart 2005 gaan we de 30e Landelijke Radio Vlooienmarkt houden in de hal
“ExpoDome” van het Autotron te Rosmalen. Het zal u niet verbazen dat de organisatie reeds
in volle gang is.
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Dit wordt dan het zesde jaar dat de markt zal worden gehouden in Autotron. Inmiddels is er
de nodige ervaring opgedaan, er zullen ook dit jaar weer enkele (kleine) verbeteringen in de
organisatie aangebracht worden. Als we het goed doen, ….merkt u er niets van.
“Dit grootste Radioamateur evenement van ons land” is iets om als afdeling trots op te zijn.
Wel kan deze uitsluitend georganiseerd worden als we voldoende medewerking van u krijgen.
Deze markt is een activiteit van de afdeling, u allen bent (als lid van de afdeling) hier ook een
beetje verantwoordelijk voor. Er zijn wel enkele mensen die de zaak regisseren maar zonder
assistentie van uw kant ……… …..gaat dit niet!
Bij deze wil ik dan ook een beroep op u doen, met het verzoek, indien u in de
gelegenheid bent te assisteren, zich hiervoor ook beschikbaar te stellen. Als Uw YL,
XYL, OM, QRP’s of evt. bekenden mee zouden willen werken, zullen we dit graag in
dankbaarheid aanvaarden.
De voorwaarden zijn zoals in andere jaren, alleen afd. leden, tenzij hier van tevoren overleg
met ons over is geweest. En er zitten ook weer enkele privileges aan vast, zoals parkeren en U
bent de eerste, we houden u vrij. En u weet maar nooit of meedoen met de 30e markt een
verassing met zich meebrengt. Als we voldoende medewerkers krijgen, is het werk voor
niemand een belasting, en hebt u ruim de gelegenheid zelf rond te kijken. Samen weer iets
moois er van maken, is een plezierige bezigheid. Ik moet toegeven het lukt ieder jaar, en ik ga
er ook van uit dat ik niet tevergeefs een beroep op u doe. Zoals u zich kunt voorstellen moet
ik ook een indeling maken, en dat kan niet op het laatste moment, dus als u zich wilt opgeven,
wacht hiermee niet en doe dit meteen. Graag wil ik dan ook horen of u de gehele dag
beschikbaar bent.
U kunt zich opgeven bij ondergetekende, bijvoorkeur per E-mail: pa0ste@amsat.org, dan heb
ik ook meteen uw E-mail adres, zodat ik u ook van informatie kan voorzien.
U kunt natuurlijk ook bellen of dit doorgeven aan een van de leden van Stichting BRAC.
Samen maken we er weer een groot feest van, maar we hebben wel uw hulp daarbij nodig.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Best 73,
Commissie Radio Vlooienmarkt
(Voorz. Stichting BRAC) Paul, PA0STE

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:
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Stichting BRAC;
M. de. Ruyterstraat 76;
5684 BM Best;
Nederland;
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.

144 MHz
Deze maand is er weer het een en ander te melden. Terwijl ik dit schrijf (zondag 12
december) is de 70cm band de hele dag open geweest tussen EI/GW en OE/DL. Ook PA
schijnt er van geprofiteert te hebben. Mij zijn verder geen nadere bijzonderheden bekend.
EI5FK was vanavond nog even op 2m actief en deze was hier eenvoudig werkbaar (944km).
Ondanks dat deze maand tot op heden de beste maand van het jaar is, heb ik nog van niemand
anders enige input ontvangen voor dit stukje. Daarom maar (weer) mijn eigen ervaringen.
Deze maand kenden we de beste tropo opening van dit jaar. Terwijl ik dit schrijf duurt ie nog
steeds voort maar doordat op dit moment ook de jaarlijkse meteorscatter contest van de BCC
loopt is het in SSB vrij stil. Tijdens deze contest zijn er nogal wat veelgezochte vakken actief
waardoor deelnemen erg aantrekkelijk is. Alleen de regels van deze contest zijn niet zodanig
dat er efficient en snel gewerkt kan worden. Ik heb zelf de afgelopen 2 dagen bijvoorbeeld de
nieuwe vakken KO19, KN02, KN14 en KP26 kunnen werken. Verder KO67 gehoord en nog
niet gewerkt.
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De tropo opening duurt reeds geruime tijd en begon met openingen tussen G-F en G-I. Dit
schoof van lieverlee richting NO waarna ook wij konden meegenieten door goede openingen
naar G,GW, EI, F, OE, OK, SP, OZ, LA, SM. Er is zelfs met US5WU in KO20 gewerkt.
Deze is ook op 70cm vanuit G gewerkt. De afstanden tijdens deze opening gingen de 1800km
ruim te boven.. Vanuit Nederland waren de afstanden minder spectaculair maar een 1200km
was mogelijk. We zaten deze keer precies in het midden. Vaak waren de QSO’s hier ook niet
te horen doordat de propagatie waarschijnlijk door een duct over ons hoofd tussen G-SP liep.
Zeer vreemde gewaarwording.
Deze maand hebben we in de afdeling ook de beschikking over de call PA60SHB. Ik heb
deze al zeer regelmatig gebruikt op 2m, 80m, 40m, 20m. Tot op heden is vanuit de afdeling
alleen Pierre PE1BTL gewerkt. Er staan inmiddels wel 738 QSO’s in het PA60SHB log,
waarvan 593 (541 unieke stations) op 2m. Op 2m is de belangstelling voor de speciale prefix
groter dan op de HF banden. Ook PA60SHB heeft gebruik gemaakt van de condities en heeft
de eerste (directe) QSLkaarten voor 2m reeds binnen. De grootste afstand op 2m is
momenteel 1961km met OH7HXH. De grootste afstand in SSB is een kleine 1000km. Om
heel eerlijk te zijn: Tijdens de grote opening heb ik wel mijn eigen call gebruikt.
Begin volgende maand zijn er de Aquariden. Misschien is er dan ook weer wat leuks te
beleven. Die regen kan ook op 70cm QSO’s opleveren voor de liefhebbers met voldoende
ERP.
Reacties van harte welkom. Ook rapporten over wat je gedaan hebt of doet op de 2m band
kun je bij mij kwijt. Ik schrijf liever over andermans prestaties dan over die van mezelf.
73 es gd DX!
Catharinus PE1AHX email: 144MHz at cetu punt nl

Schematheek informatie
De schematheek van PD0MHS te eindhoven is voorlopig gesloten dit omdat hij gaat
verhuizen.
Alle schema's zijn inmiddels ingepakt en kan zodoende geen aanvragen in behandeling
nemen.
Zodra de schematheek weer operationeel is laat ik het natuurlijk weten,en via internet ben ik
momenteel dus ook NIET te bereiken.
Hopelijk kunt U hier alle begrip voor opbrengen.
73' van Toine PD0MHS.
Schematheek
Postbus 4228
5604EE Eindhoven.
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Droedel
In het December nummer van BRAC nieuws stond een droedel afgedrukt waarvan u de
oplossing moest raden. De uitslag luide: Dit had de kogel kunnen zijn waarop de
legendarische Baron von Münchhausen zijn beroemde tocht maakte. Het is echter een geheel
andere, namelijk de spreekwoordelijke “kogel die door de kerk is” wanneer u eenmaal
besloten heeft om lid te worden van BRAC. Het gevolg is dat u dan nooit meer een schot
hoeft te lossen, “want eenmaal lid, blijft lid”.
En dan nu droedel nr. 2
Voor de juiste oplossing is 10 euro beschikbaar. Oplossingen schriftelijk onder vermelding
van naam, leeftijd, call, NL en/of PA nummer binnen 14 dagen na verschijning BRAC nieuws
onder motto: Pekacè, Postbus 182, 2280 AD Rijswijk. Bij meerdere goede oplossingen
wordt door de redactie van BRAC nieuws bij loting beslist.
Doe uw best.

Droedel 2

Er waren eens zes voorzitters

vlnr: Eric PA2ELS, Paul PA0STE, Ton?(de redactie is zijn call kwijt), Jozef PA3DZY, Kees PA0RAM en Jan ex
PA3AJM

Deze zes waren aanwezig op de feestavond, er zijn er wel meer in die 60 jaar geweest
uiteraard, maar die zijn helaas niet meer onder ons of gewoon niet op de feestavond.
In het volgend BRAC nieuws meer foto`s ( en zeker de Call van Ton of was het Tom?)
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Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Jozef Requisizione, PA3DZY
Bulkseweg 31 a, 5331 PK Kerkdriel
Tel: (0418)632005
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:
Wim PA0WRC. Inlichtingen bij het bestuur.
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, Chris PE1DZX, 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
De website van de afdeling:www.qsl.net/pi4shb E-mail : pi4shb@tiscali.nl

Kopij voor het februari nummer
uiterlijk inleveren:
15 januari

