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Jaargang 32 nummer 03 maart 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 4 maart in het Sociaal Cultureel Centrum”De Helftheuvel”
Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973

LET OP!!!
Hans PA3BZR, de QSL manager laat weten door omstandigheden deze
maal NIET aanwezig te kunnen zijn.
Aanvang 20.15 uur
De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Bestuursmededelingen.
3. Financieel verslag door de penningmeester
4. Rondvraag.
5. Sluiting van de vergadering.

Na afloop zal Frans PA0FMY een lezing geven over diverse soorten
ontvangers en de verschillen daar tussen en, als er nog tijd voor is,
enige proefjes laten zien die met de hobby te maken hebben

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
Hallo luister en zendamateurs in de eerste plaats hoop ik dat jullie allemaal in een goede
gezondheid verkeren, dit gezien de grote griep epidemie die op dit moment bezig is, ik zelf
heb mijn portie al gehad.
Dan weet ik dat ik in herhaling val, maar we kunnen nog steeds medewerkers gebruiken bij de
aanstaande vlooienmarkt, liever een paar te veel dan te weinig, dus wie nog tijd heeft en zich
nog niet heeft opgegeven, doe het nu bij Paul PA0STE, dit kan via een telefoontje, een mailtje
of tijdens de ronde waarin Paul meestal aanwezig is.DOEN!!! (zie ook artikel elders in BRAC
nieuws.red.)

Volgens mijn agenda hebben wij de komende vergadering een lezing, en zal tevens ook de
financiële begroting worden gepresenteerd, dus dat is ook een zaak van ons allemaal, wilt u
meepraten en denken zorg dan dat u er bij bent.
Ik wil dit verhaal niet te lang maken, dus bij deze groet ik u en hoop ik jullie op 4 maart te
zien.
`73 Jozef PA3DZY

Verslag van de huishoudelijke vergadering van februari
Opening: Jozef PA3DZY opent de vergadering en heet een ieder welkom en verontschuldigt
de penningmeester Henk PA3GHT wegens ziekte.
Notulen vorige vergadering: In eerste instantie vergeten, (bedankt Jan PA0JFM voor het
herinneren) deze zijn van november 2004 omdat er daar na het 60 jarig bestaan en de
nieuwjaars receptie is geweest. Er zijn geen op of aanmerkingen.
Binnen gekomen stukken: Er is een schrijven van een scoutinggroep uit Vlijmen binnen
gekomen waarin word gevraagd of er amateur zouden zijn om met hen de JOTA te draaien.
Van de vergadering schijnt niemand interesse te hebben, we zullen deze oproep in BRAC
nieuws vermelden.
Een concept van het verslag van de bijeenkomst tussen de afdeling en de stichting Brac.
Waarbij is besloten dat de afdeling dit jaar zich zelf financieel zal bedruipen om de stichting
financieel sterker te maken, zodat zij een eventueel floppen van een markt zelf kunnen
opvangen zonder daar mee in de problemen te komen. En de afdeling zal wel wat interen op
zijn budget, maar zal hier door zeker niet armlastig worden. Eind dit jaar zullen de besturen
opnieuw rond de tafel komen om een en ander te evalueren, en zal er naar verwacht weer
afdracht volgen. Het uiteindelijke verslag zal worden opgenomen in BRAC nieuws.
Verslagen van de gehouden regiobijeenkomsten, waarvoor onze afdeling was uitgenodigd om
naar Helmond te komen liggen, ter inzage op de bestuurstafel.
Mededelingen: Onze afdeling zal dit jaar helaas niet deelnemen(althans niet met een eigen
station PI4SHB) aan de PACC contest omdat er een gebrek aan operators is. Het is jammer
maar niets aan te doen.
Vossenjacht commissie: Jan PE1MQL heeft een aanvraag ingediend voor onderhoud van het
vossenjacht materiaal, het gaat om 50 euro. De vergadering gaat hiermee akkoord.
PA60SHB: Jozef nodigt Catharinus PE1AHX om iets over het gebruik van deze call in de
maand december te vertellen. Eigelijk is de call weinig gebruikt, er was aangegeven dat alle

3
afdelingsleden, na overleg met Catharinus deze call in de lucht zouden mogen brengen, maar
daar is weinig respons op gekomen. Uit eindelijk werden er ongeveer 1100 verbindingen
gemaakt.
Er komt nog een verslag in BRAC nieuws, wel valt het weer op dat er weinig betrokkenheid
binnen de afdeling is en maar weinigen de kar trekken.
De prijsvraag: Jan PA0JFM verteld nog een en ander over de prijsuitreiking naar aanleiding
van de prijsvraag op de open dag van de Helftheuvel. Het waren over het algemeen vrij jonge
kandidaten die hadden mee gedaan en ze waren er allemaal, al liet een zich
vertegenwoordigen door haar grootouders omdat zij niet in de regio woont. De prijzen werden
enthousiast ontvangen en ieder leek tevreden. Wel waren de winnaars van die leeftijd dat ze
nog niet gelijk als eventuele nieuwe zendamateurs mogen worden gezien, maar wie weet in de
toekomst.
Hierop volgde gelijk enige discussie over de eventuele instapvergunning en waren er duidelijk
verschillende meningen. Paul PA0STE, als aanwezige vertegenwoordiger van het
hoofdbestuur, gaf nogmaals duidelijk aan dat deze instapvergunning helemaal nog niet zeker
is, omdat onder andere het AT nog niets heeft besloten. We mogen eventueel meepraten maar
zoals altijd beslist het AT zelf.
Rondvraag:
Paul PA0STE, geeft aan dat de vlooienmarkt nagenoeg vol zit. Het probleem is momenteel
nog het aantal medewerkers, waar er zo ongeveer 50 van nodig zijn en er hebben zich er nog
maar 43 aangemeld. Ook ivm het 30 jarig bestaan zijn er enige extra medewerkers nodig. Paul
ligt nog even een klein tipje van de sluier op door te vertellen dat ook voor de medewerkers
dit jaar er en leuke verrassing aan zit, maar meer wil hij er niet over kwijt.
Jozef PA3DZY, laat nog even weten dat rond de WA verzekering van de afdeling, alles is
geregeld en nu ook op papier de stichting is meeverzekerd.
Op aangeven van Paul, word Albert PA3GCO gefeliciteerd met het hoofdredacteurschap
van ELECTRON ( applaus van de vergadering)
Jan PA0JFM, geeft aan met de cursus leiding te zijn gestopt en vraagt of er al een opvolger
is. Jozef verteld dat deze nog word gezocht en informeert of er genoeg kandidaten zich
opgegeven hebben om een nieuwe te starten, nee het zijn er nog te weinig en deze zullen
worden door verwezen naar eventuele opleidingen in de regio.
Jan geeft ook nog aan dat hij het woord schenking, zoals Jozef gebruikte bij de afdracht door
de stichting aan de afdeling, liever plicht zou willen noemen. Het bestuur geeft aan samen met
de stichting naar een oplossing te kijken die fiscaal het aantrekkelijks is.
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit Jozef de vergadering en wenst ieder een wel
thuis.
De notulist Kobus PE2LOJ

Nederlanders lopen weg bij traditionele clubs
DEN HAAG (ANP) - Nederlanders zijn steeds minder lid van organisaties. Dat blijkt uit het
onderzoek 'Landelijk verenigd' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat
donderdag verschijnt.
Vooral kerken, politieke partijen en vrouwenorganisaties zien de leden weglopen. Winst is er
voor natuur- en milieuverenigingen, sportclubs en consumentenorganisaties. Ook doen leden
steeds minder voor hun organisatie, terwijl het aantal betaalde krachten toeneemt.
Bij 75 grote maatschappelijke clubs (meer dan 50.000 leden of donateurs) liet het SCP
navraag doen naar hun reilen en zeilen. Vrouwenorganisaties zagen de laatste tien jaar
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eenderde van de leden weglopen en politieke partijen moesten het met 17 procent minder
leden doen. Natuur- en milieuorganisaties noteerden eenderde winst en consumentenclubs
schreven ruim een vijfde meer leden bij.
Passieve leden
Tweederde van de mensen die aan organisaties zijn verbonden, zijn donateur en passief lid.
Dit aantal is de laatste jaren gegroeid. Bij twee op de drie organisaties kwamen meer
professionals.
Dat Nederlanders minder actief zijn binnen verenigingen, betekent niet per se dat hun
engagement is verminderd. Wel duidt deze tendens erop dat mensen hun ,,maatschappelijke
en ideologische ambities'' liever uitbesteden aan professionele belangenbehartigers.
Nederlanders doneren liever dan dat ze zelf de barricades beklimmen. Voor een deel is dat
een gevolg van tijdgebrek.
Bovendien hebben zich de afgelopen jaren veel alternatieven aangediend voor traditionele
organisaties.
Dit bericht heb ik van internet geplukt, komt het u niet bekend voor? (red.)

Verslag bijeenkomst tussen het afdelingsbestuur BRAC afdeling25 VERON en de
stichting BRAC op vrijdag 17 december 2004.
Aanwezig waren:
Het afdelingsbestuur, te weten: Jozef Requisizione PA3DZY, Henk Vugts PA3GHT en Kobus
Siebenga PE2LOJ.
Het stichtingsbestuur, te weten: Paul Sterk PA0STE, Sjoerd IJpma PA0SHY, Eric Elstrod
PA2ELS, Jan v.d. Westelaken PE1MQL en Sjef v.d. Wiel PA3ESD.
Het doel van de bijeenkomst was het bespreken van het financiële plaatje van de stichting
BRAC en hoe dit versterkt kan worden.
Paul, de voorzitter van de stichting, licht de huidige stand van zaken toe, met oa enkele
voorbeelden en offertes. Bij het organiseren van de vlooienmarkt gaan momenteel grote
bedragen rond en elk jaar gaan de prijzen fors omhoog, dit hoeft op zich geen probleem te
zijn, de inkomsten zijn daar ook naar, al blijven deze wat achter bij de kosten. Met andere
woorden de winst die overblijft word kleiner.
Nu is het momenteel zo dat, als er door een of andere oorzaak, de vlooienmarkt compleet
flopt, de afdeling financieel bij zou moeten springen.
Het stichtingsbestuur geeft aan deze situatie niet prettig te vinden en zou graag zien dat men
uit eigen middelen dit zou kunnen oplossen.
Nu is deze oplossing mogelijk als de afdeling enige tijd geen financiële ondersteuning van de
stichting zou krijgen, met andere woorden dat de vereniging wat gaat interen op zijn
middelen.
Na deze uitleg volgt er enige discussie over hoe en hoe lang deze situatie zou moeten duren,
de stichting is tenslotte, en dat staat ook in zijn statuten, opgericht om de afdeling te
ondersteunen.
Wel zijn we het met elkaar eens dat beide, de stichting en de vereniging, alleen levensvatbaar
blijven als ze beide financieel gezond zijn en blijven. Daarbij komt dat de afdeling niet
noodlijdend is en zich wel enige tijd zelf kan bedruipen.
Er word besloten dat de stichting de winst van de komende vlooienmarkt, die van 2005,
gebruikt om zichzelf te versterken en dat de situatie eind 2005 weer geëvalueerd in een
gezamenlijke bijeenkomst.
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Henk, de penningmeester van de afdeling, geeft aan dan graag een afdracht in de afdelingskas
gestort te zien in plaats van zo als nu, dat de stichting dingen voor de afdeling betaald.Hij
houd dan een beter overzicht op het financieel reilen en zijlen van de afdeling. Probleempje
daarbij is volgens Sjoerd, penningmeester van de stichting, dat de stichting het liefst
rekeningen met BTW heeft, dit is belasting technisch gunstig voor de stichting, er word nog
gekeken hoe een en ander t.z.t.zo gunstig mogelijk kan worden opgelost.
Jozef vraagt of het financieel verslag van de stichting niet eerder kan verschijnen, er zal naar
gekeken worden met de account. Sjoerd zal proberen een voorlopig jaaroverzicht (indicatie) te
presenteren rond febr – maart.
Notulist, Kobus PE2LOJ.

Oproep medewerkers voor de 30e Landelijke Radio Vlooienmarkt
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
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PA60SHB – 60 jaar BRAC.
Afgelopen december 2004 hebben we het 60 jarig bestaan van de Bossche Radio Amateur
Club (BRAC) gevierd met de speciale call PA60SHB. Doordat de call slechts dagen voor het
evenement beschikbaar kwam hebben we er vooraf niet veel publiciteit aan kunnen geven.
Dan blijkt, helaas, dat veel operators moeite hebben om de bijzondere call te herkennen. Erg
vaak werd deze genomen als PA0SHB, PA6SHB of PA6O(scar)SHB. Heel jammer want
door dit misverstand hebben velen de kans gemist om toch een zeer bijzondere prefix aan hun
log te kunnen toevoegen.
Ondanks dit zijn er door de deelnemende leden van de BRAC toch 1150 QSO’s in het log
gekomen. Hiervan waren er 853 op 2m, 146 op 80m en 113 op 20m. De overige 38 QSO’s
zijn gemaakt op 7 andere banden tussen 160m en 70cm. Gemiddeld dus 5.5 QSO’s per
andere band. In totaal is er gewerkt met 41 landen. De belangstelling op de HF banden viel
ondanks regelmatige aankondigingen in de DX cluster een beetje tegen. Na een spot kwamen
er 3-5 stations retour waarna het weer erg stil werd. Jammer. In de 2m band ging dit veel
beter.
Door PA0PKC zijn er nogal wat QSO’s gemaakt via de repeaters van Rotterdam en Den
Haag. Tevens had Jan van zijn huismeester toestemming gekregen om tijdelijk een oude
transponder in de liftruimte op ruim 50m hoogte op te stellen. Door de activiteit van Jan
PA0PKC , geholpen door PA2JOS worden 73 stations aan de bijzondere QSL kaart geholpen.
René PA3GPX heeft op de laatste dagen van het jaar exact 100 CW QSO’s gemaakt.
Waarschijnlijk veel gelukkigen.... Daarnaast zijn er een aantal stations in het log gekomen
door zich in te melden in de Bossche Ronde die elke zondagochtend om 11:30 op 145.250
plaatsvindt. Kobus PE1LOJ heeft nog wat noorderlingen weten te verschalken en de rest van
de QSO’s komt op mijn conto.
Ik had zelf voor de gelegenheid een langdraad (waarschijnlijk een Windom) op zo’n 8m
hoogte tussen een paar bomen gespannen en heb getracht met de TS870 van de club de call
zoveel mogelijk uit te delen. Zoals al eerder gezegd, de belangstelling op HF viel tegen.
Omdat er op 2m wel veel interesse was en de condities redelijk waren zijn vooral daar QSO’s
gemaakt. Op 2m zijn in totaal 27 landen gewerkt in 148 verschillende locatorvakken. Veel
vakken via tropo maar ook bijzonder veel belangstelling via meteorscatter (FSK441) geholpen
door de beste reflecties van het jaar.
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Gewerkte vakken in de 2m band.
Op dit moment wordt gewerkt aan de QSL kaart. Zodra deze gedrukt is zal hij zo spoedig
mogelijk via het bureau naar alle gewerkte stations worden gestuurd.
Namens de BRAC iedereen van harte bedankt voor alle goede wensen die we in ontvangst
hebben mogen nemen. Hopelijk ontmoeten we elkaar snel weer een keer op welke band dan
ook.
`73
Catharinus PE1AHX

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.?
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
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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.
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.

De Droedel
Oplossing droedel nr. 3
De in het vorige nummer afgebeelde droedel leverde
slechts 2 foute inzendingen op. Toegegeven, het was een
minuscuul puntje, maar na enig denkwerk m.i. beslist
oplosbaar.
Inzender nr.1 beweerde dat het een “bijzonder expressief
werk van Picasso”was. Hierover kunnen we kort zijn dat
was het beslist niet!
Inzending nr.2 ( de qrp van een van onze leden) was heel
origineel, het puntje stelt “Oscar”voor en het paaltje een
“Ariane raket” bedacht deze kleine. Zij komen elkaar
“boven” ergens tegen en dan zegt “Ariane” tegen
“Oscar”….. “Wist je dat de BRAC op 19 maart voor de dertigste keer een vlooienmarkt
organiseert?” Jammer dat we je geen prijs toekennen, Keesje.
Met deze droedel bedoelden we slechts te zeggen dat als puntje bij paaltje komt, jouw vader
de VERON niet kan missen! Doe je de volgende keer weer mee?
Veel succes.
Droedel nr.4
We gaan gewoon door. Voor de juiste oplossing is dit
maal 20 euro of te wel f 44.06 ter beschikking!
Doet uw best.
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, 2280AD Rijswijk.
Bij meerdere goede oplossingen word er door de redactie
van BRAC nieuws bij loting beslist.
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Nachtvossejacht
Beste vossenjager,
Voor de tweede keer wordt er in Boxtel een Nachtjacht georganiseerd.
Wij nodigen u van harte uit hier aan deel te nemen.
De feiten:
Datum: Zaterdag 12 maart 2005
Start vanaf: 19.30 uur
Band: 2 meter
Plaats van samenkomst: Scouting gebouw, Molenwijkseweg 5 B te Boxtel
Organisatoren: Ad PD2AWB, Wilma PD2WLM, Peter Smits
Zorg dat je over een goede zaklamp beschikt (het is donker in het bos).
Er zijn enkele peildozen tegen een gering bedrag te huur.
Meer informatie op de site van Wim en Wilma PD2WAM & PD2WLM
Makkelijk te vinden via de BAR-site http://www.het-bar.net onder de links van
Radiozendamateurs. Klik dan “PD2WAM & PD2WLM” aan.
Tot ziens op 12 maart.
73, Ad, Peter en Wilma

144 MHz
Helaas is er vanwege een door mij gemiste deadline geen 2m overzicht verschenen in het
februarinummer. Toch is er wel weer wat te melden.
Om mee te beginnen: op 23 januari heeft Willy PA3DRL zijn eerste verbinding via de maan
gemaakt met I2FAK. Willy gebruikte hiervoor zijn zelfgebouwde DK7ZB yagi, een
voorversterker, zijn FT847 met daarachter zijn zelfgebouwde linear met ongeveer 150W
output. Willy, een fantastisch resultaat en vanaf deze kant gefeliciteerd! Op naar de
volgende...... In het volgende BRAC-nieuws komen we hier nog even op terug.
Verder zijn Willy en ik op dit moment zo’n beetje de enige amateurs in de afdeling die zich
bezig houden met DX in de 2m band. Recentelijk meldde zich PE2SSB die ook overweegt
om zich in het strijdgewoel te mengen. Henri, er is veel te beleven – doe het! Als er soms
anderen zijn die op weg geholpen willen worden – laat het even weten, vragen staat vrij liefst
via email of op de www.on4kst.com 144MHz chat.
De afgelopen maanden waren er weer leuke stations op de band. Zo werd ik op 2 januari blij
verrast met de call HV0A in m’n monitorscherm. Indachtig de gouden regel “Work First Ask
Later” meteen aangeroepen en een QSO gemaakt. Gelukkig net voor de pile-up uit, al tijdens
het QSO begon heel Europa zich te roeren. Het werken van Vaticaanstad op 2m is niet een
kans die je iedere dag hebt. Het ligt in de bedoeling dat er wat vaker activiteit uit die regionen
komt, wat uiteraard vooral voor het komend sporadische E seizoen wel leuk is.
Ook hebben we de afgelopen maanden te maken gehad met bijzonder hoge zonneactiviteit.
Op diverse avonden werd in het journaal gemeld dat er Aurora zichtbaar zou zijn. Ook ik heb
een aantal keren naar de hemel gekeken maar de lichtvervuiling maakt observeren erg
moeilijk. Op verschillende andere plaatsen in het land is wel bijzonder mooie aurora
waargenomen. Ook op de banden waren er een paar mooie openingen, vooral op 21 januari.
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Sommigen hebben die avond Aurora E waargenomen (waarbij het signaal niet terug
gereflecteerd wordt maar juist door het reflectiepunt heen gaat). Helaas heb ik dat niet
kunnen horen.
Ook zijn er regelmatig tropo openingen tot zo’n 700-800 kilometer, echter leidt tropo erg
onder de afname van SSB/CW activiteit. De activiteit die over is op 2m verplaatst zich sterk
naar meteorscatter waar verbindingen tot 1200km toch eigenlijk wel altijd mogelijk zijn – zelf
buiten verwachte zwermen. Zo heb ik in januari een test gedaan met Enrico, IK0BZY waarbij
hij met 3W in een 6 elementen yagi werkte en ik met 5W in een 15 elementen CueDee.
Helaas kwam ik er te laat achter dat ik een fout gemaakt had anders was deze verbinding
correct en compleet in het log gekomen. We hebben afgesproken het binnenkort weer te
proberen waarbij we beiden met 3W output zullen werken. Hoog vermogen is echt niet
noodzakelijk. Goede ontvangst wel. Ook EME verheugt zich in een stijgende belangstelling.
De zelf te bouwen DK7ZB yagi’s en de huidige radio’s met zo’n 100W zijn al voldoende om
– zeker de grote – stations te werken. Ik heb met 400W inmiddels 14 verschillende stations
gewerkt en al een flink aantal meer gehoord. Het komt vooral aan op ontvangst (en dan
vooral aan de “andere” kant).
Deze maanden zijn erg rustig qua condities maar ik wil jullie wijzen op de maart contest (5 en
6 maart 14z-14z) op de 2m en hoger banden. Hoewel er geen bijzondere condities te
verwachten zijn is dit toch een mooie gelegenheid om wat leuke stations te werken. Van harte
aanbevolen. De meteorscatter mogelijkheden zijn niet zo geweldig en worden pas in april wat
beter. Voor de volhouder is er echter iedere dag wel iets te werken...... Voor degene die een
eenvoudig QSO wil maken adviseer ik tegenwoordig GSM, Skype of Echolink. Voor degene
die nog een uitdaging zoekt: zet de radio eens aan en geniet van de mogelijkheden.
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
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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: 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 april nummer
uiterlijk inleveren:
20 maart

