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Jaargang 32 nummer 02 februari 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
maandelijkse bijeenkomst op 11 februari 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.)

Let op de datum 11 februari !!!
De tweede vrijdag, dit ivm carnaval
Aanvang 20.15 uur

De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Bestuursmededelingen.
3. Rondvraag.
4. 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
Beste luister en zend amateurs van de afdeling Den Bosch het jaar 2004 is weer voorbij en wij
kunnen terug kijken op een geslaagd uiteinde, met de viering van ons 60 jarig bestaan. En we
zijn weer goed gestart met de nieuwjaars receptie. Alles in een korte tijd, maar ik kan jullie
zeggen dat we op een paar geslaagde avonden kunnen terug kijken en daar valt niet over te
twisten.
Nu gaan wij ons concentreren op het jaar 2005, we zullen zien wat het ons zal brengen.
Wij beginnen in ieder geval met de PACC contest deze maand (12 en 13 febr.) en ik hoop dat
het door zal gaan, want zoals jullie weten moeten er wel genoeg mensen zijn om de kar te
trekken, je kan zo`n klus niet met een paar man klaren. Liefhebbers onder jullie kunnen zich
opgeven bij PA0SHY en dan zal zeker doorgaan.
Dan zullen we proberen nog een aantal lezingen te organiseren, ik weet nog niet welke
afspraken er lopen maar we doen ons best. Mocht u overigens nog een tip hebben voor een
goede lezing dan houden wij ons als bestuur van harte aanbevolen. Misschien dat u zelf wel
een en ander over uw experimenten kunt vertellen, wij horen het graag.
De vergadering zal overigens deze keer niet op de eerste vrijdag zijn (ivm carnaval) maar op
de tweede (11febr). Jullie worden met zijn allen weer verwacht en dan zullen we wel zien wat
ter tafel komt.
Groetjes, Jozef PA3DZY

Landelijke Radio Vlooienmarkt 2005 in 's-Hertogenbosch.
Op zaterdag 19 maart 2005 nodigt de VERON, afdeling Den Bosch, U weer van harte uit op
onze 30ste jaarlijkse Landelijke Radio Vlooienmarkt, wederom in het AUTOTRON in
Rosmalen (SHB) .
Dat het de 30ste markt is zullen we niet ongemerkt laten voorbijgaan.
Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in
Nederland. Er zijn meer dan 320 stands en in 2004 hadden we een lichte groei en ontvingen
we meer dan 4500 bezoekers.
Uw afdelingssecretaris kan ook weer vooraf kaartjes bestellen. Hoe, staat op onze website.
Heeft hij geen Internet en u wel, help hem dan even. Oh ja, wilt u niet roken a.u.b.?
Het doel van de markt
Het doel van de markt is en blijft het bevorderen van zelfbouw. Naast gebruikte mag echter
ook nieuwe apparatuur worden aangeboden, evenals nieuwe onderdelen, meetinstrumenten,
antennes, hobbygereedschappen, enz. .Ook Agentschap Telecom (AT) zal weer met
apparatuur aanwezig zijn. (Onder voorbehoud). Met vragen over storingen of
zendmachtigingen kunt u daar terecht.
De markt zelf
Meer en meer blijkt dat de Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den Bosch ook een echte dag
voor de amateur is. Men komt om er iets te kopen natuurlijk, maar ook om oude bekenden
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weer te ontmoeten of zomaar voor de gezelligheid. De 30ste Radio Vlooienmarkt wordt weer
oergezellig, maar behoudt wel het ware karakter van een vlooienmarkt. Uit het buitenland
blijft de belangstelling maar groeien. De zusterverenigingen over onze grenzen zijn door ons
geïnformeerd en in hun verenigingsbladen hebben ze ons de nodige aandacht geschonken.
Ook dit jaar zijn al weer vele buitenlandse standhouders ingeschreven.
Entree en kassa's.
De vlooienmarkt is
geopend van 9.00 - 15.30
uur, de entreeprijs is
ongewijzigd en is € 6,per persoon. Autotron
heeft ruime
parkeergelegenheid
(betaald). De kassa's
gaan al om 8 uur open, u
kunt dan alvast het
gebouw in. Er zal naast
de normale kassa's ook
weer één voor gepast
geld zijn.
Naast horecafaciliteiten
in de hal zijn in het
Autotron restaurants en
bars aanwezig waar u
ook wat kunt eten of
drinken.
Route
Het AUTOTRON staat aangegeven op de borden op de A2 en de A59 en is slechts 100 m
van de N50 af. (De A59 loopt van Den Bosch naar Nijmegen).
Er is een zeer goede parkeerplaats waar u pas bij het weggaan hoeft te betalen.
Per openbaar vervoer: per bus (90 of 161) van het station Den Bosch of per treintaxi.
We kunnen het helaas niet voorkomen dat bij het wegrijden waarschijnlijk een file ontstaat,
houdt u daar rekening mee. We verwachten dat de brug over de A59 klaar is.
Voor reservering van een tafel en verder alle informatie zie onze website:
www.qsl.net/pi4shb, u kunt ons daar bereiken, of via E-mail: pi4shb@amsat.org. of bel: 06
1356 1325. (antw. app.). Zie ook onze advertentie van december 2004.
De afdeling Den Bosch verheugt zich er op u allen weer te kunnen begroeten en we wensen u
alvast een plezierige dag toe.
Tot ziens op 19 maart a.s.
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris Stg. BRAC.
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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.
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

Noordelijk Amateur Treffen
Op zaterdag 26 februari 2005 zal in het MARTINIPLAZA te Groningen, het 29e Noordelijk
Amateur-Treffen plaatsvinden.
Dit jaarlijks terugkerende gebeuren kan zich verheugen in de belangstelling van radioenthousiasten uit geheel Nederland en in toenemende mate uit Duitsland.
ALGEMENE INFORMATIE
Datum en tijd : zaterdag 26 februari 2005 van 09.30 - 16.00 uur.
Plaats : MARTINIPLAZA Groningen, L. Springerlaan 2, BORGMANHAL.
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Pacc contest 2005
Op 12 en 13 februari word weer de PACC contest gehouden, daar willen we uiteraard als
afdeling weer aan deelnemen, dus… hebben we een crew nodig van opbouwers en vooral
operators. Al er liefhebbers zijn meld u dan bij Sjoerd PA0SHY of bij de redactie BRAC
nieuws, dan word het wel door gegeven. Al jaren behoren we met onze afdeling bij de top 3
en dat willen we graag blijven doorzetten.

Gezocht !!!
Sjef, PA3ESD heeft in de loop der jaren alle uitgaven van BRAC nieuws verzameld voor het
archief.
Nu mist hij er op al die jaren maar 4 stuks dat is niet veel maar hij wil ze uiteraard toch graag
compleet hebben, dus vandaar deze oproep, wie o wie heeft de volgende nummers nog:
Nr 3 van 1979, Nr 7 van 1982 en de nummers 3 en 7 van 1997.
Mocht u deze nog hebben en u wilt ze kwijt dan doet u Sjef en de afdeling daar een groot
plezier mee. Wilt u ze zelf willen behouden dan zouden we er graag een kopie van maken
zodat het archief toch compleet is. Dus kijk svp eens op zolder( het is toch weer bijna tijd
voor de grote schoonmaak) en kijk eens of u deze exemplaren bezit.

De droedel
Oplossing droedel nr. 2
Er zijn dingen die men nauwkeurig moet bestuderen om te weten waar ze voor dienen. Het is
echter niet moeilijk vast te stellen dat de tekening in het BRAC nieuws van januari 2005 een
soort duplex bril voorstelt. Bedachtzame lieden hebben die nodig om dubbel te kunnen
uitkijken.
Voor toetreding tot de BRAC is een dergelijke bril echter niet nodig. Ook zonder deze bril
houd BRAC nieuws u maandelijks nauwkeurig op de hoogte over de PACC contest, het 144
MHz bandoverzicht, aankondiging van special event-stations, wat er zo al op de club
bijeenkomsten besproken cq besloten is, enzovoort.
Of voor diegenen onder u die graag in de buitenlucht vertoeven: over ons BRAC kamp(als er
weer voldoende belangstelling voor is. Red.) of de jaarlijkse vossenjacht.
Nu droedel 3

Omdat droedel 2 een doordenkertje was, dit maal een
eenvoudigere oplossing. De spelregels: “alle”huisgenoten van onze BRAC leden mogen
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deelnemen. Oplossingen onder vermelding van naam, leeftijd, call, NL en/of PA
nummerbinnen 14 dagen na verschijning onder motto Pekacè, Postbus 182, 2280 AD
Rijswijk.
Voor de juiste oplossing is 15 euro ter beschikking. Bij meerdere goede oplossingen word
door de BRAC redactie op 11 februari in het openbaar door middel van loting beslist. Zet hem
op.
`73 Jan PA0PKC.

Oude garde in gesprek: vlnr: Jan ex PA3AJM, Jan PA0PKC, Henk PA0HCT en Leo PA0LEO
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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: het bestuur
Vlooienmarkt:
Stichting BRAC
Afdelingsstation:
PI4SHB 80 m:Willie PA0WMR, Sjoerd PA0SHY.
2 m: PE1DZX,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 maart nummer
uiterlijk inleveren:
15 februari

