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Jaargang 32 nummer 05 mei 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 13 mei (let op!! 2de vrijdag, de eerste is het centrum gesloten)
in het Sociaal Cultureel Centrum”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC
`sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Aanvang 20.15 uur
De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Bestuursmededelingen.
3. Rondvraag.
4. Sluiting van de vergadering.

Let op, de bijeenkomst is op de tweede vrijdag van mei
De eerste valt na hemelsvaartdag en is het wijkcentrum gesloten.
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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Door omstandigheden dit maal geen stukje van de voorzitter.
Wel bij deze een oproep, zoals Jozef vorige maand reeds heeft aangegeven, hij is 65
geworden en wil geen verplichtingen meer. Dus stopt hij in juni met het voorzittersschap en
treed uit het bestuur. Jammer maar het is zijn besluit en dat dienen we te respecteren. Ook
stopt hij als ronde leider van de zondagochtend ronde.( deze ronde is overigens los van het
bestuur)
Dus…….. word er door ons gezocht naar een nieuwe voorzitter, wie o wie wil het bestuur
komen versterken. Het is geen dagtaak en de ene keer zal er wat meer gedaan moeten worden
dan de andere, maar dat is best te doen.
Dus amateurs ga bij u eigen eens na of u niet iets voor de afdeling kunt betekenen en wilt mee
bepalen welke richting uw afdeling vaart.
Maar zegt u. ik zou wel in het bestuur willen maar het eerst eens rustig willen bekijken, dan is
die mogelijkheid er ook, we kunnen buiten een voorzitter n.l. ook nog heel goed twee
bestuursleden gebruiken. Nu zijn we een driemans bestuur, maar het zou prettig zijn om weer
op vijf man te komen, vele handen maken licht werk en nu we toch bezig zijn, 5 weten meer
dan 3 (hi).
Dan nog een ronde leider, deze moet bereid zijn eens in de 4 weken de ronde te doen, liefst
wat centraal in de afd. 25 zitten( geen must ), wel moet hij over een redelijk goede antenne
(het best een rondstraler) beschikken.
Heeft u interesse, schroom dan niet en meld u aan bij het huidige bestuur, ook met vragen
over deze zaken kunt daar altijd terecht.
Het bestuur.

Verslag vergadering 1 april 2005.
Vergadering wordt om 20.15 geopend door de voorzitter Jozef.De gebruikte tijd zal kort
worden gehouden i.v.m. lezing door Frans, PA0FMY.
Aantal aanwezige leden: 16
Van het bestuur is afwezig,Kobus,i.v.m. werkzaamheden.
-Verslag vorige vergadering wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
-Datum voor vergadering i.v.m. vragen voor de V.R. wordt vastgesteld op 15 april te 20.00.
-Mededeling voorzitter:
Naar aanleiding van de uiteenzetting tussen voorzitter en enige leden over het onderwerp
,nieuwe cursisten, komen bij hem per post 3 anonieme brieven binnen. Dit is zeer
verwerpelijk!! Als men alleen zo zijn mening durft te verkondigen,dan is dit diep triest.
Iedereen mag ergens zijn mening over hebben en dient dit op openen manier te kunnen
ventileren, zonder bang te zijn voor rancunes of wat dan ook.
Jozef heeft wat betreft nieuwe cursisten zijn oor te luister gelegd bij omliggende
zusterverenigingen. Hier wordt over het algemeen de volgende lijn gevolgd:
-Er wordt gestart met een opleiding ONGEACHT het aantal deelnemers.
-Zij moeten lid worden van de Veron en lid van de afdeling.
I.v.m. de tijd is discussie eventueel nog mogelijk bij de volgende vergadering.
Op voorstel van Jozef is het ook mogelijk, dat een oplossing wordt gezocht
met de in juni nieuw te benoemen voorzitter,omdat de meningen tussen
voorzitter en vergadering nogal ver uit elkaar liggen.
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RONDVRAAG:
Vraag Eric,PA2ELS:
Er is een verzoek binnen gekomen van radio Bastion FM,om op zaterdagmorgen in een live
programma uiteen te zetten ,wat onze hobby inhoud.
Na enige discussie is een Bastion commissie benoemd die dit verder gaat uitwerken.
Deze commissie bestaat uit: Chris,PE1DZX,Youri,PE2SBA,Frans,PA0FMY.
Mededeling Paul,PA0STE:
Kleine terugblik vlooienmarkt 2005:
-succesvol verlopen
-aantal bezoekers vrijwel gelijk gebleven.
-enkele nare voorvallen ,waaronder de diefstal van een aanhanger van een standhouder.Dit
soort voorvallen is jammerlijk niet te voorkomen.
-Medewerkers worden nogmaals bedankt voor hun inzet.
Voor de vaste medewerkers wordt deze dank tot uitdrukking gebracht met een buffet/diner op
2 april.
Mededeling ,Jozef,PA3DZY:
Ik stop met ingang van juni ook met de ronde en vraag bij deze of er liefhebbers zijn die de
opengevallen plaats willen opvullen en ook als coördinator willen fungeren.

Vraag Jozef, PA3DZY,aan de BRAC:
-Kan er vanaf volgend jaar niet een goed afgebakend stuk voor de auto’s van de medewerkers
komen, i.v.m. eventuele beschadigingen.?
Antwoord: Dit is heel moeilijk voor elkaar te krijgen aangezien de hekken door diverse
figuren toch uit elkaar worden getrokken.
Opmerking Jozef over het buffet/diner:
Jozef vindt het uit privé oogpunt niet prettig ,dat de partner niet mee kan komen,tegen
betaling natuurlijk.
Uit opmerkingen uit de zaal is het duidelijk dat niet iedereen de reden van de opmerking
begrijpt.
Als opmerking van Paul,PA0STE,blijkt dat meenemen van partner naar buffet/diner tegen
vergoeding niet mogelijk is.
Om 20.45 sluit de voorzitter,Jozef,PA3DZY de vergadering om Frans,PA0FMY de
mogelijkheid te geven met zijn lezing te beginnen.
Lezing Frans,PA0FMY.
Frans hielt de aanwezige aandachtig bezig met allerlei technische schakelingen van simpele
tot meer uitgebreide ontvangers. Zijn gebruikte theoretische modellen liet hij met enige
simpele testen in de praktijk zien.
De zaal was bij deze testjes zeer interactief,wat een levendig geheel op leverde.
Om ca 22.30 stopte Frans met zijn lezing,maar de meeste aanwezige hadden de indruk dar hij
makkelijk de tijd tot een uur of 3 in de nacht kon vullen.
Hierbij willen we Frans,PA0FMY nogmaals hartelijk danken.
Verslag geschreven door Henk,PA3GHT
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Gezinsvossenjacht 2005 van de afdeling ‘s-Hertogenbosch
Traditioneel in het mei nummer van BN de aankondiging van de gezinsvossenjacht,
georganiseerd door de afdeling ‘s-Hertogenbosch. Zoals elk jaar is de vossenjacht commissie
weer tijdig bezig om een goede invulling te geven aan dit jaarlijks terugkerende evenement.
Wat u in ieder geval al in uw agenda moet noteren is de datum:
zondag 5 juni 2005
En dan maar eens goed naar de vossenjacht ontvanger kijken, de kans is groot dat we in ieder
geval “ook” op 2m zullen jagen. Dus haal alle fantasie maar eens uit de kast om de ideeën die
in de wintermaanden zijn geboren gestalte te geven. Ik verwacht dus dat er opnieuw diverse
deelnemers zullen zijn die komen aanzetten met geavanceerde peilapparatuur. Voor
diegenen, die daar nog even niet aan gedacht hebben …… ……, staan onze oude getrouwe
afdeling - superregs weer tot uw beschikking.
Attentie : voor een 9 volts blokbatterijtje moet u zelf zorgen.
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.
Vergeet vooral de praktische zaken niet, 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 5 juni 2005 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 “de Huisvennen” in Boxtel bij het
natuurgebied “de Campina”.
Hoe komt u daar:
vanaf de A2, afslag 25, Boxtel-Noord nemen
Richting Boxtel volgen
U komt vanzelf op de Bosscheweg
Bij de 1st rotonde rechtdoor
Bij de 2e rotonde de 1st afslag nemen u komt op de Achterberghstraat
Bij de 3e rotonde de 3e afslag nemen u komt op de Baanderherenweg
Bij het stoplicht rechtsaf de Steenenkamer op rijden
Dan de 1e straat links de Van Hornstraat in rijden
Doorrijden tot U bij de Tongersestraat komt hier gaat U rechtsaf over de beide
spoorovergangen
Direct over het spoor rechtsaf U komt dan in de Kapelweg
Bij de volgende splitsing links aanhouden de Kalksheuvel in rijden deze gaat over in de
Kempseweg/Mijlstraat
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Bij het kapelletje rechtsaf de Roond inrijden deze weg blijven volgen tot U links bij de
parkeerplaats Huisvennen komt dit is in een bocht naar rechts niet te hard rijden de
parkeerplaats is enigszins moeilijk te zien.
U hebt de startplaats bereikt.

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), Paul (PA0STE). Een E-mail is voldoende.
Blokkeer de datum (5 juni 2005) 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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“Na de jacht is het wachten op uitslag”

Hallo Regio 25
Als afdelingslid op afstand sinds 1976 reageer ik op het leuke Brac nieuws van April, vooral
het artikel over EME van Willy PA3DRL (Ken hem denk ik niet) heeft mij de ogen geopend
dat EME niet alleen voor de big booms is !
Ook waardeer ik de (wanhopige ?) pogingen van Catharinus PE1AHX (wel bekend, hi) om
wat activiteit in de afdeling te blazen.
Het artikel van de voorzitter was ook al niet echt positief over de activiteiten. Hij meldde ook,
dat het aantal leden afneemt !
Ik stam nog uit de tijd van de eerste D amateurs en herinner mij nog zeer hoe de 6 kanalen op
2 meter bezet waren. Waar is de tijd gebleven ?
Ik herinner mij trouwens ook de vergaderingen die druk bezet waren en buitengewoon
levendig.
De amateurs kwamen al qso'end aangereden en verlieten zeer laat in de avond of vroege
uurtjes al qso'end de vergadering om wanneer thuis aangekomen weer verder te kletsen.
Ik heb ooit mijn porto meegenomen naar Nederland en de euvele moed gehad om meerdere
keren CQ op 145.250 te geven toen ik langs den Bosch reed.
Je raadt het al geen kip en dus laat ik mijn porto voortaan thuis.
Ik kan je zeggen dat het in Malta niet anders is op 2 en 70.
Ook in Malta hebben ze een repeater op 145.700 en je kunt roepen wat je wilt, geen reactie !
Waarom hebben ze eigenlijk een repeater vraag je je dan ook af. De clubvergadering op
zondagmorgen wordt best aardig bezocht. Maar ook hier individuen.
Ik heb in het dorp een mede -amateur waar wij mee bevriend zijn geraakt en hij is erg actief
met contesten dus zodoende doe ik weer regelmatig mee.
Verder ben ik jaarlijks betrokken bij de JOTA.
Mijn station bestaat uit de Yaesu FT 847 en de antennes:
GP voor 10,15 en 20
GP voor 6, 2 en 70 (Catharinus DX op 2 en 70 zit er zo niet in wie weet in de toekomst ?)
5 elements yagi voor 6 meter. (Wie is er qrv op 6 in R.25 ?)

7
Ben meestal actief in BPSK en SSTV en het liefst op 15 meter (en 10 als die open is). Verder
houd ik constant 6 in de gaten. Dat doen er heel veel in Malta.
Ik heb opgehouden om verbindingen in Europa te maken of te zoeken.
De zendamateur is een individu die het liefst in zijn shack zit en wat aan prult, dat is waar.
Toch vraag ik mij ook af wat nu eigenlijk het verschil is tussen nu en 1976 ?
Ja de computer dat is het eerste wat je hoort en dat is ook zo. De zendamateurs van toen
hebben alternatieven gekregen om gemakkelijk te communiceren met de hele wereld.
Maar dat zou betekenen dat zij in 1976, zonder die mogelijkheden, dus allemaal
communicatie amateurs waren en niet echt geïnteresseerd in de radio hobby zelf !!! Zou een
verklaring kunnen zijn.
Ook denk ik, dat de afdeling niet open staat voor die nieuwe mogelijkheden, die ze wellicht
als vijandig voor het amateurisme beschouwen en daarom verre houden.
Afgezien van het packetstation zijn de nieuwe mogelijkheden, in het bijzonder Echolink, niet
opgepikt.
Het zou toch heel leuk zijn om op die manier deel te nemen aan de zondagmorgen ronde ?
Wie maakt er een link naar 145.250 ? Ik heb nog nooit iemand in de lijst gezien uit de buurt
van Den Bosch.
Ik denk, dat wanneer de afdeling niet de computermogelijkheden integreert in het
amateurisme zij het wel kan vergeten om jonge mensen aan te trekken.
Toch blijf ik een echte amateur die zijn best doet om maximaal van de propagatie te leren en
te gebruiken. Een verre DX verbinding met een nieuw land doet mijn bloed nog steeds sneller
stromen.
Ik heb op mijn vorige stukje nog nooit enige reactie mogen ontvangen, dat verklaart ook, dat
mijn animo niet hoger is dan 1 keer per 2 jaar....
Ik ben bereikbaar voor welke discussie of sked dan ook per e-mail: clements@onvol.net
Echolink: dagelijks onder PA2JJC in de PA lijst. Soms als 9H1JJ in de 9H lijst (dat laatste
dan als Link opgezet).
Verder QRV in MSN en SKYPE.
Dus de afstand is geen enkel excuus meer.
Ik wens U toe, dat de nieuwe voorzitter oog heeft voor de nieuw technieken en zijn best zal
doen deze te entameren en te integreren in de totale hobby.
Pas dan kan de radio hobby rijker dan voorheen weer opbloeien.
Succes met de hobby en tot werkens ?
Jan Clements 9H1JJ_PA2JJC

De Droedel
Het was eigelijk onmenselijk van ons, om u een dergelijke
droedel voor te schotelen. Toch heeft u nog geboft omdat
Kobus (PE2LOJ) de tekeningen niet zomaar kan overnemen,
doch m.b.v. een computer pen moet natekenen.
Op de originele tekening stonden namelijk nog veel meer
kringen, zodat u er dan waarschijnlijk helemaal geen gat meer
in had gezien!
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De reactie`s waren er dan ook naar:
Chris: “van het kastje naar de muur sturen”
Frans: “eksteroog of negenoog”
Henk: “er zijde bij spinnen”
Paul: “dolgeworden schakelaar”
Hoe origineel al deze oplossingen ook waren, toch konden wij ditmaal aan niemand een prijs
toekennen. Het plaatje stelde namelijk een “Dolleman”
voor. Iemand die ”dol” is van het zoeken naar een mooi
en toch niet duur cadeau (vindt dat maar eens in deze
tijd) t.g.v. de verjaardag van een goede radio vriend.
Wat dacht u van een gratis jaarabonnement op Electron (
12 nummers plus 10 maal gratis BRAC nieuws) ?
Doen, nu kan het nog …..!
Oplossing met motivatie droedel nr. 6 binnen 14 dagen
nà verschijning BRAC nieuws aan:
Pekacè, postbus 182, 2280 AD Rijswijk.
Voor de beste en origineelste oplossing is 10 euro ter
beschikking , welke op de eerst volgende vergadering
door uw redactie secretaris zal worden uitgereikt. Wie durft?

144 MHz
Nu we langzamerhand richting de zomer gaan lijkt het erop dat de condities op VHF een
beetje beginnen aan te trekken. Helaas blijft de activiteit nog steeds erg matig. Ik schrijf dat
zelf toe aan het feit dat na de afschaffing van de CW eis er erg veel amateurs zijn
opgeschoven naar HF. Zelfs de oude harde kern hoor je tegenwoordig over 40 en 80 meter
praten. Hoewel begrijpelijk is dit toch heel erg jammer, niet alleen omdat de hogere
frequenties bijzonder uitdagende propagatie soorten kennen maar ook omdat we deze banden
als het zo doorgaat wel eens kunnen gaan verliezen. Naarmate we er stukjes band in het HF
spectrum bij krijgen lijkt het er ook op dat er sneller stukjes van het VHF/UHF/SHF spectrum
worden afgesnoept. Waar we ons inspannen om er op 40m 100kHz bij te krijgen zijn we
afgelopen jaar een flink stuk van de 13cm band kwijtgeraakt aan draadloze netwerken en
dergelijke. Ook staat de 70cm band ernstig onder druk en kan het best zijn dat we ook daar in
de toekomst van in moeten leveren.
En wees nu eens eerlijk? Wij zendamateurs willen al die megahertzen graag hebben maar
gebruiken we ze ook? Beste mensen, als je iets hebt voor de VHF, UHF, SHF, EHF banden –
zet het eens een keertje aan. Op 7 en 8 mei vind er weer een subregionale IARU contest
plaats van 14z-14z. Er zal activiteit zijn van 144MHz tot ten minste 47GHz. Er zijn stations
die dan graag een verbinding met je willen maken. Je geeft daarmee in ieder geval aan dat je
onze banden op hun waarde schat.
Op zaterdag 16 april was er de jaarlijkse VHF dag. Nadat deze vorig jaar bij Estec (ESA)
gehouden werd was het deze keer gehouden bij het KNMI in de Bilt. Het thema was “weer”.
Er waren een aantal hele mooie lezingen, onder andere over tropoducting en waarom dat of
UHF vaak beter is dan op VHF en over Aurora. Dit laatste ging gepaard met een aantal
fantastische plaatjes en filmpjes over hoe Aurora (Noorderlicht) er in Nederland uitziet. Ook
waren er zeer interessante voordrachten over het zelf ontvangen van weersatellieten en over
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regenscatter. Als je er niet bij was heb je zeker iets gemist..... De datum voor het volgende
jaar ligt nog niet vast maar er gaan geruchten dat het ook dan weer een zeer bijzondere locatie
gaat worden. Op een dergelijke dag is iedereen welkom, ook als je (nog) niets met VHF hebt.
Maak vast een mentale notitie en kom volgend jaar ook.
Zoals gezegd, de activiteit was vrij laag waardoor de activiteit voornamelijk beperkt bleef tot
de diverse contesten. Tijdens de NAC van April waren er leuke verbindingen te maken. Een
kleine 800km was mogelijk naar SM waar de normale limiet bij een 600km ligt. Ook tijdens
de Duitse QRP contest waren erg mooie verbindingen te maken, vooral met de DO (novice)
stations die met slechts 5W EIRP mogen werken. Een aantal zaten op mooie bergtoppen
waardoor ze toch zo’n 500 a 600km konden werken.
Er was deze maand 1 kleine aurora opening met slechts weinig activiteit. Ik heb 1 CW station
gehoord en niet kunnen werken (te zwak) en 2 SSB verbindingen kunnen maken. Ook nu we
naar het zonnevlekken minimum toegaan blijven er kansen op aurora. Het is beslist de moeite
waard de indicatoren in de gaten te houden.
Ben je actief op 2m, kijk dan nog eens naar het artikeltje van Willy PA3DRL de afgelopen
maand en zie wat er met EME mogelijk is. Ook deze maand zijn er weer verbindingen
gemaakt door minimale stations. Ik vraag me af wanneer het eerste mobiele station via de
maan gaat werken. Er gaan steeds vaker EME opstellingen mee als er HF expedities zijn of
gewoon naar “vreemde” plaatsen. Zo is er momenteel KC4/W1MRQ actief van McMurdo
base, Antarctica. Gezien de weersomstandigheden is het station daar maar erg klein. Voor
meer info zie de homepage van PA0JMV.
Tot slot zijn inmiddels de eerste sporadische E openingen op 6m waargenomen. Ook waren
er op 6m nog wat andere propagatiesoorten – mogelijk TEP en/of F2. Ook daar lijkt de
winter voorbij en gaan we naar de zomercondities. Uiteraard is sporadische E op 6m een
goede voorbode voor het komende seizoen op 2m. Soms komen de eerste openingen al voor
tijdens de contest begin mei. Ook tijdens perioden van verhoogde meteorenactiviteit kan
sporadische E optreden. Het mechanisme is nog steeds niet bekend maar de verbindingen zijn
er niet minder om....
Neem de microfoon of de sleutel ter hand en maak eens een paar verbindingen deze maand!
Daar hebben we onze banden voor.
Reacties van harte welkom. Ook rapporten over wat je gedaan hebt of doet op de 2m band
kun je bij mij kwijt. Het zal toch niet zo zijn dat Willy en ik de enige actieven zijn in de
afdeling? Ook over andere banden mag je gerust wat schrijven....
73 es gd DX!
Catharinus PE1AHX email: 144MHz at cetu punt nl

Nieuwe cursusleider
Vanaf heden isJan, PA3DOW degene die de organisatie van de cursussen op zich neemt, we
zijn blij dat Jan deze coördinatie op zich wil nemen. Wim, PA0WRC blijft bij genoeg
belangstelling deze cursussen geven. Van die gene die zich al hadden aangemeld heeft hij de
gegevens door gekregen van Jan PA0JFM.
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Degenen die zich willen opgeven of willen weten wanneer er cursussen zijn kunnen contact
opnemen met Jan PA3DOW : email: pa3dow@amsat.org.
Ook kunnen zij zich bij een van de bestuursleden melden dan word het wel aan Jan
doorgegeven

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 Jan PA3DOW (email: pa3dow@amsat.org)
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 of jj.siebenga@home.nl
Kobus PE2LOJ 0416 662734
De website van de afdeling:www.qsl.net/pi4shb E-mail : pi4shb@tiscali.nl

Kopij voor het juni nummer
uiterlijk inleveren:
20 mei
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