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Jaargang 32 nummer 07 september 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 2 september 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.

Na afloop van de vergadering zal zoals al vele jaren gebeurd er weer
een openbare verkoping plaats vinden van diverse ingebrachte
artikelen. Uw veilingmeesters zijn Jan PA0JFM en Eric PA2ELS.
Succes verzekerd
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 mede-leden, dit is het eerste stukje in mijn functie als jullie nieuwe voorzitter. Een
functie met een uitdaging vooral omdat het aantal actieve amateurs flink lijkt af te nemen.
Zowel de BRAC als de VERON zijn de afgelopen jaren veel leden kwijt geraakt. Ook zien
we dat er in het land afdelingen worden opgeheven door gebrek aan bestuurders of beter
gezegd: kartrekkers. De laatst mij bekende is een afdeling in Noord-Groningen die deze
maand (voorlopig) ter ziele gegaan is.
Gelukkig is dat punt voor de BRAC nog niet in zicht en als het aan mij ligt zullen we er
allemaal, bestuur en leden, aan gaan werken om de vereniging te versterken, het amateurisme
te promoten en te proberen van de BRAC weer een groeiende en bloeiende club te maken.
Ik ben daarom ook blij dat Chris PE1DZX als nieuw bestuurslid mee gaat draaien en dat
Kobus PE2LOJ en Henk PA3HGT met ons verder gaan.
We hebben met elkaar een voorlopige taakverdeling afgesproken: Kobus en Henk houden de
functie die ze hadden en Chris gaat zich met name met de promotie bezig houden.
De promotie zal met name gericht gaan worden op het bereiken van jongere mensen via
bijvoorbeeld onze website. Ook zullen we gaan proberen om meer naar buiten te treden door
bijvoorbeeld het geven van interviews aan locale radio en TV of stukjes in de krant.
Ook zullen we in de toekomst de maandelijkse bijeenkomsten gaan publiceren in de
plaatselijke en regionale bladen. Zeker als er een interessante lezing is kan dat misschien
contacten en interesse kweken. Tevens zijn we van plan om de banden met andere groepen,
verenigingen en afdelingen om ons heen aan te gaan halen.
Heb je overigens interesse om in het bestuur mee te doen, we hebben 1 vacature openstaan.
Wil je wel meedoen maar geen formele bestuursfunctie dan kan dat ook. Laat het me weten!
Als radioamateurs moeten we verder kijken dan ons eigen kleine achtertuintje. Ik heb wel
eens de indruk dat velen van ons de zendvergunning als een vanzelfsprekendheid
beschouwen. Je doet examen, krijgt een vergunning en daarmee af. Het lidmaatschap van
een vereniging komt er dan bij omdat dat zo makkelijk is voor de QSL kaarten of omdat je er
een tijdschrift bij krijgt.
Daarbij wordt vaak het belang van de vertegenwoordiging bij de overheid uit het oog
verloren. Zonder onze nationale organisatie zou onze hobby snel verworden tot iets wat de
meeste van ons niet zien, inclusief verlies van privileges. Lobbyen is een hele belangrijke,
maar ook kostbare taak. Velen denken dat de vrijwilligers die ons nationaal en internationaal
vertegenwoordigen hier goed voor betaald worden of een uitgebreide vergoeding krijgen.
Dat is zeker niet het geval en doet groot onrecht aan wat deze mensen voor ons doen in
inspanning en tijd. Zo’n functie/taak kost je altijd erg veel en levert vaak onbegrip en kritiek
op.
Als leden van een vereniging heb je het recht om bestuurders aan te spreken en kritiek te
leveren maar doe dat dan op een opbouwende manier en als je denkt dat het beter kan, stap
dan naar voren en bied je hulp aan. Zonder vrijwilligers draait onze vereniging niet.
Als bestuur hebben we veel ideeën die nog niet concreet zijn uitgewerkt. Veel van deze
ideeën kunnen ook alleen maar slagen in samenwerking met de leden. Gelukkig hebben we al
erg veel actieve mensen in de BRAC maar het kan nog beter. Zo is de opkomst bij de
maandelijkse bijeenkomsten toch wel bedroevend laag. We willen graag weten waarom dat
het geval is en waar onze leden behoefte aan hebben. We gaan dan ook proberen dit in kaart
te brengen om daar op in te kunnen spelen. Dingen organiseren (met bijbehorende kosten)
waar nauwelijks interesse in bestaat is een beetje onzinnig.
Voorlopig laat ik het hierbij en wil jullie allemaal oproepen om eens wat vaker naar de
Helftheuvel te komen. Graag zou ik wat nieuwe gezichten zien met meer onderling QSO.
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Als je iets mist in de afdeling dat er naar jouw mening zou moeten zijn – laat het mij weten
dan kunnen we daar misschien iets aan doen. Heb je een goed idee laat het mij weten, als
bestuur staan we er open voor.
73
Catharinus PE1AHX pe1ahx apenstaart amsat punt org

Verslag huishoudelijke vergadering van 3 juni 2005
Opening, Jozef opent de vergadering en heeft een ieder welkom en vraagd of er nog nieuwe
leden aanwezig zijn? Niemand reageert.
Verslag vorige vergadering, word door de aanwezigen goed gekeurd.
Binnen gekomen stukken, Er is een nieuw lid aangemeld PA3BFJ in Boxtel, welkom bij de
afdeling.
Bestuursverkiezingen,
Aftredend: Jozef PA3DZY, niet herkiesbaar.
Kobus PE2LOJ, herkiesbaar.
Aangemeld hebben zich Catharinus PE1AHX, die bereid is om het voorzittersschap over te
nemen en Chris PE1DZX als lid van bestuur.
Daar er verder geen kandidaten zich melden word er met instemming van de vergadering met
hand opsteken gestemd. Beide nieuwe heren worden met algemene stemmen gekozen en ook
Kobus de huidige secretaris mag blijven.
De plaats van het vijfde bestuurslid blijft nog even een vacature maar we hopen deze snel op
te vullen.
Jozef schetst in zijn afscheidsverhaal zijn tijd als voorzitter, het is niet altijd even gemakkelijk
geweest maar hij heeft het met plezier gedaan, maar vind het nu tijd voor een nieuwe man met
nieuwe frisse ideeën, zelf heeft hij momenteel er ook geen of te weinig tijd voor door andere
bezigheden.
Henk PA3HGT, bedankt Jozef voor zijn inzet in de afgelopen jaren en overhandigd hem een
cadeaubon en een kleine voorzittershamer met inscriptie, voor aan de muur van de shack.
Jozef en Catharinus wisselen van plaats en jozef overhandigd hem de voorzittershamer( de
echte HI).
Catharinus PE1AHX, zegt in zijn eerste optreden als voorzitter dat hij wil proberen om alle
amateurs weer actief bij de afdeling te betrekken en er weer een actieve afdeling van te
maken. Ook hoopt hij dat vooral de jongeren zich meer gaan profileren en zich meer met de
afdeling gaan bemoeien. Hij geeft aan te weten dat dit geen makkelijke opdracht is maar
rekent op de steun van het bestuur en uiteraard de leden.
Chris PE1DZX, geeft aan er zin in te hebben.
Rondvraag, Diverse leden vragen het woord en bedanken Jozef voor zijn inzet als voorzitter,
ook al was men het niet altijd met elkaar eens en kwam dan het aangeboren temperament van
Jozef(hi) wel eens boven, we kwamen er altijd wel weer uit en nogmaals bedankt dat je toen
in het gat gesprongen bent.
Ook het nieuwe bestuur word door diverse leden succes gewenst en Paul PA0STE voegt daar
nog bij dat het toch ook vooral uit de leden moet komen en Catharinus beaamd dit uiteraard
volmondig
Sluiting, Catharinus bedankt een ieder voor zijn inbreng en bied een rondje namens de
afdeling aan en sluit de vergadering.
De notulist Kobus PE2LOJ.
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Chris PE1DZX geeft aan dat na een korte pauze de lezing annex workshop begint, eerst zal er
een stukje theorie worden gegeven door Theo Scharten en daarna zal er gemeten worden aan
diverse spoelen, bestaande en eigen gemaakte.
Dit was weer eens een prima activiteit en na de theorie van Theo, die sommigen soms even
boven de pet groeide(hi). Hierna werd er draad op diverse vormen gewonden en gemeten, wat
soms onverwachte resultaten opleverde.
Al met al een leerzame avond waar nog aardig over werd na gepraat.
Theo en Chris, bedankt.

We beginnen weer
Op 2 september beginnen we weer met de maandelijkse bijeenkomsten èn zoals bijna
traditioneel bij de eerste bijeenkomst na de vakantie,na afloop een openbare verkoping. U
heeft toch de afgelopen maand, op een van die regenachtige dagen, de shack eens opgeruimd?
En zoals bij alle echte amateurs bent u natuurlijk veel overbodige spullen tegen gekomen, nu
dit is uw kans, breng ze in op de openbare verkoping vrijdag 2 sept.
En u heeft natuurlijk bij de aanschouwing van de shack ook ontdekt dat u nu net dat ene
apparaat nog mist, nou goed mogelijk dat dat nu net te koop word aangeboden. Of had u op
de vorige verkoping of op de vlooienmarkt iets gekocht wat u achteraf toch niet zo goed kon
gebruiken? Gewoon weer inbrengen en u zult zien dat die andere amateur dat nu nodig denkt
te hebben.
Dus kom met zijn allen naar de bijeenkomst en breng uw overbodige spullen mee. Wel is de
vraag van de veilingmeester er even een briefje bij te doen met de beschrijving van het
apparaat, of het nog werkt en wat de minimum prijs is dat het moet opbrengen. En uiteraard
uw naam en eventueel call zo dat men weet bij wie er afgerekend moet worden.

Dag van de Radio Amateur
Deze dag is op zaterdag 22 oktober 2005
Er kunnen weer kaarten voor de Dag van de Radio Amateur 2005 worden besteld via de
secretaris van de afdeling. De prijzen zijn dit jaar 6 euro voor VERON leden en 7 euro voor
niet leden.
In de voorverkoop zijn de kaarten 5 euro (uiteraard voor VERON leden)
Kaarten kunt u bestellen bij de secretaris tot op de september bijeenkomst (2 sept) , bij
contante betaling. Er moeten in het totaal minimaal 4 stuks besteld worden.

144 MHz
Sinds het vorige bericht in juni zijn er een paar mooie openingen geweest, ook in deze regio.
Zo was er sporadische E op 25, 29 en 31 mei, 1 juni, 5, 6 en 15 juli. Tevens een aantal
openingen waarbij noord Nederland meer geluk had dan wij. De voor mij mooiste verbinding
was op 29 juni met EB8BTV, Canarische Eilanden met een afstand van 3171km.
Waarschijnlijk was dit een combinatie van tropo en sporadische E maar dat maakt niet uit, de
verbinding is gemaakt en de kaart is al binnen. Op die dag ook verschillende CT stations
gewerkt in FM. De langste opening van dit jaar was op 1 juni richting UA/UT met heel veel
activiteit vanuit het oosten. Omdat veel stations daar geen SSB/CW mogelijkheden hebben
ben ik ook veel in FM actief geweest met een paar erg mooie verbindingen (>2400km) als
gevolg. Het vergt wel geduld in verband met de snelle fading en de taalproblemen maar het
was de moeite waard. Op 15 juli heb ik nog een QSO kunnen maken met Jan 9H1JJ (ex
PA2JJC) die met een GP en 50w zat. Jan vertelde me later dat de pile-up aan zijn kant
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gigantisch was. Misschien staat er in deze BRAC nieuws ook nog een stukje over zijn
ervaringen.
Op 30 mei, 9 en 10 juli was er ook nog Aurora. Ondanks het zonnevlekkenminimum blijft de
zon ons iedere keer weer verrassen hoewel het niet de grote klappers werden waar iedereen op
hoopte. Maar genoemde openingen waren hier vandaan prima te werken.
Tropo openingen zijn dit jaar ver te zoeken. Tot heden heb ik slechts 1 keer de 1000km grens
overschreden en wel tijdens de juli contest. Verder wel een flink aantal verbindingen tussen
600-800km maar tropo valt erg tegen dit jaar.
Dit wordt dan gecompenseerd door meteoorscatteren waarbij met behulp van WSJT
tegenwoordig vrijwel ieder station leuke verbindingen kan maken. Zo neemt het aantal
stations wat er gebruik van maakt nog steeds toe, voorin in het oosten (ex Sovjet republieken).
Dat levert leuke vakjes op maar ook QSO’s met kleine stations. 10-20W en een erg korte
yagi is al voldoende. In deze periode heb ik onder andere I0/IK0BZY gewerkt die met een
kale TS2000 en een HB9CV antenne zat.
Een kort overzicht van de door mij gewerkte vakken sinds de vorige BRACnieuws zie je
hieronder.

Nu de zomer weer voorbij is gaat het tropo seizoen hopelijk weer beginnen. De laatste jaren
was dat vrij matig maar normaliter zijn september-november de beste maanden van het jaar.
Ik zou zeggen, steek je radio eens aan en houdt het in de gaten. Ook voor de 2 meter band
geldt: Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Ik hoor ook graag van jullie wat je zoal op de
banden doet. Schrijf eens een stukje over je eigen activiteit. Als het niet op 2m is, dan
plakken we er wel een ander kopje boven.
73 es gd DX!
Catharinus PE1AHX email: 144MHz at cetu punt nl
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Vossenjacht van Afdeling ’s-Hertogenbosch op 5 juni 2005
Op zondag 5 juni jl. vond de grote vossenjacht plaats van onze afdeling. Deze vossenjacht
werd gekenmerkt als een jacht met hindernissen, zowel letterlijk als figuurlijk. Het begon al
ver voor de jacht. Niet alleen merkte we dat de datum die we aanvankelijk hadden gekozen
reeds voor een Vossenjacht van afd. Oss werd gebruikt, ook voor het jaaggebied “de Campina
bij Boxtel” gaf de beheerder van het gebied hiervoor geen toestemming. Dus dan maar een
week opschuiven en een andere omgeving gekozen. De keuze is gevallen op een gebied waar
we al eens eerder een vossenjacht hebben gehouden, maar dat is wel al weer een hele tijd
geleden, de omgeving van de “IJzeren man in Vught. De weergoden waren ons op zondag ook
al niet goed gezind. Aanvankelijk dachten we dat het nog wel mee zou kunnen vallen, maar
al spoedig werden we uit deze droom gewekt want aangekomen op de startplaats werden we
overvallen door een kletterende stortbui. Jan, PE1MQL die zich als vos al op het terrein aan
het installeren was belde vertwijfeld met de vraag of we de jacht wel door moesten laten gaan.
We besloten als er meer dan drie jagers komen gaat het door.
Al spoedig verschenen meer dan drie equipes, het bleef wel erg mager met 5 equipes, maar
aan de voorwaarde werd voldaan. De omstandigheden waren hier duidelijk de oorzaak van,
bovendien viel in dit weekeinde ook de VHF velddag contest, terwijl de titel verdediger van
het afgelopen jaar had aangeven vanwege een klein ongelukje verhinderd te zijn. Het plezier
was er niet minder op. Met paraplu en regenpak kun je ook jagen. Om 13.00 uur liet de
starter, George, PD0BFM alle equipes tegelijk starten. Het was een z.g. no-nonsense jacht, dat
betekent dat er naast puur jagen en het noteren van de positie van de vos op een kaartje, er
geen opdrachten in de geest van vragen foto’s ed. in zaten. Het aantal goede vossen en de tijd
waarin deze werden gevonden, was maatgevend voor de einduitslag (de plaats op het kaartje
werd alleen gebuikt als er jagers qua punten gelijk uitkwamen). De jacht bleek achteraf van
een behoorlijk gehalte, want niet iedereen van de jagers bleek in staat te zijn alle vossen te
vinden en tegelijk aan te geven op het kaartje.
Vos 1, Thea en Peter (YL en QRP van Sjef PA3ESD), zat keurig verstopt tussen de struiken
langs een kanaaltje aan de noordkant van de IJzeren man aan de rand van het natuurbad. Vos
2 Sjef (PA3ESD), had zijn vos in het riet aan de waterkant van de IJzeren Man aangebracht
niet zo ver van vos 1, voorzien van een naar drie zijden afgeschermde antenne, die wel goed
over het water waarneembaar was. Vos 3 Jan (PE1MQL), zat bij een heuveltje op het
schiereiland, “de Landtong” van de IJzeren man. Vos 4, Johan (PA3HGU), had zijn vos
opgesteld in een boom in de nabijheid van de spoorlijn die langs de IJzeren man loopt aan de
oost zijde. Ondergetekende had een minivos op zak en liep langs de route voortdurend in de
omgeving van de jagers om maar op te vallen. Maar niet iedereen merkte dit op, mede omdat
deze minivos toch nog niet breed genoeg was en de gebruikte pijl apparatuur bleek redelijk
selectief. De afstand was behoorlijk als u zich realiseert dat een rondje IJzeren man ca. 5 km
is. Zonder gepland te zijn werden we geholpen door het feit dat in een van de vuilnisbakken in
een plastic zak een defect elektrisch apparaat was weggegooid, waarvan een van de jagers
dacht dat een vos was. Zo kon het gebeuren dat we plotseling meer vossen op de retour
ontvangen startformulieren aangegeven kregen dan we hadden.
De uitslag was als volgt :
1e Hans. PA3BZR
2e Michel, PE1SAY
3e Kobus, PE2LOJ
4e Eric, PA2ELS
5e Chris, PE1DZX (aanvankelijk met familie)
Ergens rond 16.30 uur vond de prijsuitreiking plaats op de startplaats en werd de vossenjacht
wisselbeker van VERON afdeling ’s-Hertogenbosch uitgereikt aan Hans, PA3BZR.
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Als 1e, 2e resp. 3e prijs hadden we dit jaar : Een CD player, een weerstation, een dig.
multimeter.
Alle betrokkenen die de weergoden hebben getrotseerd (pet af voor deze mensen) hebben een
prachtige vossenjacht gehad, pech voor die mensen die dit hebben gemist, maar voor hen
komt er volgend jaar weer een kans .
Namens de vossenjacht commissie, (PE1MQL, PA3ESD, PA3HGU, PA0STE, met gast
PD0BFM)
Paul, PA0STE

De droedel

Op de droedel nr.7 kwamen veel inzendingen binnen, waaronder èèn die er zeer dicht bij was!
Helaas kon de redactie ditmaal aan niemand een prijs toekennen. Geen van de inzendingen
was juist. Zo schreef OM Harmeling (NL 10249) onder andere: “het moet uit de lengte of de
breedte komen”; maar onze tekenaar had droedel 7 juist met opzet niet even “lang als
breed”getekend, om goed te laten uitkomen dat het “niet even lang als breed” is van welke
radioamateur vereniging u lid bent.
Wij vonden de inzending van Leo (NL10249), doelende vermoedelijk op onze afdelingskas,
echter zo origineel dat wij hem als troostprijs een bedrag van 5 euro toekennen; te
overhandigen op onze afdelingsbijeenkomst van 2 september a.s.
Rest dus nog 10 euro, waarmee we vrolijk verder gaan.
U weet de voorwaarden: oplossingen schriftelijk binnen 14 dagen na verschijning BRAC
nieuws aan het bekende adres: Pèkacè, postbus 182 2280AD Rijswijk.
Doe ook eens mee. Wie weet wint u ook eens wat. U dient hiervoor echter wèl naar onze
bijeenkomsten te komen, de prijs wordt niet bij u thuis gebracht.

Juli 2005 DX nieuws uit Malta ,
Uit mijn vorige berichten is jullie nog wel bekend, dat ik als PA2JJC laatstelijk actief was in
Nederland en nu sinds 4 jaar “actief” in Malta als 9H1JJ.
Met heel veel plezier (en trots) ben ik sinds 1976 gelicenseerd, want zo een techneut ben ik
helemaal niet en ik heb zeker geen talent voor techniek, jammer genoeg,.
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De condities hebben mijn grootse interesse. Waarom gaat een verbinding vandaag wel en
morgen niet of wanneer in de zomer wel en in de winter niet.
Wat is de 11 jaren cyclus van de zon en wat heeft dat tot gevolg ? Op het internet is er heel
veel over te vinden en ook bestaan er verschillende software programma’s die bij de
propagatie verwachtingen kunnen helpen.
In de loop der jaren heb ik mij vooral op HF opgehouden en eerlijk gezegd was er altijd wel
een antwoord op een CQ of als ik iemand hoorde werken dan kon ik er bijna zeker van zijn
dat hij mijn aanroep ook zou horen.
Zo langzamerhand heb je vele landen gewerkt en was de verbazing er wel zo’n beetje af.
Sinds een jaar of zo heb ik mijn aandacht verlegd naar 6 meter en 2 en zowaar 70.
Nu is men hier in Malta behoorlijk 6 meter gek kan ik je verzekeren. En toen ik mij een beetje
begon te settelen, bleek ik een mede amateur op ongeveer 500 meter bij mij vandaan te
hebben, die, ik mag wel zeggen, nog ouderwets door ons virus wordt beheerst.
Hij heet John, 9H1XT.
Hij heeft een apotheek en, geloof het of niet, als er in winkeltijd condities zijn op 6 dan wordt
hij gebeld door iemand uit de monitorgroep en haast zich naar huis ! Hij laat de apotheek de
apotheek. Uiteraard is er personeel. Hij heeft 196 landen gewerkt op 6 meter !
Nou deze John kwam dus een paar jaar terug bij mijn huis en zag een 3 band verticaal op dak
en sprak de woorden; “waarom heb je geen 6 meter beam ?”
Ik had daar geen antwoord op en zei, dat ik daar nog nooit op gewerkt had.
Na een maand deelde hij mij mede, dat er een beam bij hem klaar lag voor mij en of ik maar
voor een rotor wilde zorgen….
Nu is 6 meter een seizoenband en vorig jaar heb ik bij toeval 2 verbindingen gemaakt met
Soedan en een Chad !
Ondertussen ben ik mij gaan interesseren en heb de website www.on4kst.com ontdekt.
Daardoor kan ik in een opslag zien of er condities zijn en tussen welke regio’s.
Dat kan voor alle banden.
Toen ik op de afdeling 2 meter van deze site was ingelogd zag ik, dat onze nieuwe voorzitter
Catharinus PE1AHX prominent aanwezig was en heb hem ook eens een bericht gestuurd.
Met 6 meter ben ik met een 5 elements Yagi in een prima positie en dit seizoen 2005 vanaf
eind mei ben ik echt te keer gegaan op 6 m.
Ik heb alle landen in Europa gewerkt. Ik heb ook gezien, dat transatlantische verbindingen
praktisch aan de neus van Malta voorbij gegaan zijn. Terwijl in West Europa, ook Nederland,
het een compleet gekkenhuis was!!!
OP 2 meter heb ik het niet zo zien zitten, omdat ik een 3 banden verticaal (WS 2000) heb
staan. (6,2 en 70)
Catharinus verzekerde , dat het mogelijk is bij condities mooie dx te werken, inclusief
Nederland, met een verticale antenne.
Nietsvermoedend ga ik 15 juli 17:00 lokale tijd naar 2 meter en hoor 9H1CZ en 9H1TX
(Niet 9H1XT) cq roepen rond 144,300 SSB.
Dan hoor ik: ”CQ sporadic-E” een Nederlander die bijna net zo hard is als mijn Maltese buren
en ik reageer direct. 57 ongelofelijk ! Het is PE1OPK de Bram.
Wat er vervolgens gebeurde is onbeschrijfelijk de een na de ander riep aan. In eerste instantie
uit Noord Nederland, later ook Duitse stations. Van 17:06 tot 17:35 werkte ik 31 stations.
En plotseling was Zuid Nederland er ook en werkte ik Catharinus PE1AHX!
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Het interessante was, dat er oplevingen waren en dan redelijke snel in de QSB even wachten
en dan ging het plotseling heel sterk naar Duitsland. In zo’n opleving kon je wel 3 tot 5
verbindingen maken.
Ik had nooit gedacht dat het met mijn GP mogelijk was en zie daar.
Om 18:29 ging ik naar 6 en werkte nog 3 stations die ik even te voren ook op 2 werkte.
Het geheim is denk ik MET BEHULP VAN HET INTERNET op het juiste moment op de
juiste plaats zijn !
Deze ervaring onderschrijft mijn vorig stukje waarin ik sprak van het aanvullend gebruik van
het internet voor onze prachtige hobby.
Voor enig commentaar ben ik doorgaans online in Skype en Echolink (onder PA2JJC).
Nog beter via de band, HI.
Ik wens jullie veel plezier met de hobby en good DX.
(Ik wens de afdeling nieuw elan toe zoals wij dat in de 70 en 80er jaren hadden. Zelfs voor
hen met weinig soldeerbout en multimeter is er zat te doen !!!)
73’s de Jan (9H1JJ)-(PA2JJC)
Malta
clements@onvol.net

Regionale Radiomarkt
Op Zaterdag 3 september 2005 organiseert de afdeling Helmond van de VERON voor de 21e
keer een Regionale Radiomarkt.
Deze zal net als vorig jaar plaatsvinden in verenigings gebouw 't Anker, Pater Vogelsstraat
39 in Beek en Donk en zal voor het publiek open zijn vanaf 09.00 uur.
Gratis grabbelen voor elke 10e bezoeker en er zal een gratis verloting plaatsvinden onder de
aanwezige bezoekers.
Dit is de Radiomarkt waar u het al jaren door u gezochte onderdeel zult vinden, door de grote
diversiteit aan standhouders zal er ook een breed scala aan producten aanwezig zijn.

Nieuwe leden
A. Timmer PA3DPN in Gameren.
C.J. Maas PA0CJM in Vlijmen
R. v d Westelaken in Sint Michielsgestel
Hartelijk welkom bij de afdeling.

10

Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid
Clubhuis:

Catharinus v Tuyl, PE1AHX
Molenstraat 44, 5315 AB Kerkwijk
Tel: (
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden
Tel. (0416 662734
Henk Vugts, PA3GHT
Zandstraat 52, 5391 AP Nuland Tel 073 6137371
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te
’’s-Hertogenbosch.
Chris Dorna, PE1DZX
Torenstraat 13, 5261 BR Vught

Vacature (u misschien?)

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, PE1NWF en PA3DRL
QSL-manager:
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Cursusbegeleiding:
Wim PA0WRC. Inlichtingen en aanmelden 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 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 oktober nummer
uiterlijk inleveren:
21 september

