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Jaargang 32 nummer 08 oktober 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 7 oktober 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 is er een lezing met demonstratie van
APRS, door Piet PA0PDO.
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
Nu het clubseizoen weer begonnen is doet het mij goed te zien dat velen van jullie de moeite
genomen hebben om in september aanwezig te zijn. Een erg mooie opkomst. Het deed me
vooral goed nieuwe bezoekers en lang afwezigen weer te mogen begroeten. Onze zaal is
echter erg ruim van opzet en er kunnen er nog veel meer in. We hebben nog van alles in petto
de komende maanden en ik wil dan ook iedereen van harte uitnodigen om de komende
bijeenkomsten bij te wonen.
Zoals de vorige keer al gezegd zijn we bezig om van alles op de rit te zetten. Zowel de
afdeling als de radiovlooienmarkt zullen binnenkort prominenter op internet aanwezig zijn
met betere snelheid, meer informatie en een nieuwe lay-out die ook niet amateurs aanspreekt.
Tijdens de september bijeenkomst is ook de cursus aan de orde geweest. Het blijkt dat er
redelijke interesse is om een cursus voor N of F te volgen. Ook via het BAR krijgen we
vragen of we weer cursus gaan geven. We zijn hard aan het werk om te zien of we iets
kunnen realiseren maar in de tussentijd zijn er al geïnteresseerden onder gebracht via een 1 op
1 constructie. Vooral onder de huidige N amateurs is er interesse om deze nieuwe mensen op
sleeptouw te nemen en te begeleiden naar het N examen. Voor F blijkt dat moeilijker – we
hebben nog niemand kunnen vinden die een cursus kan en wil geven of die iemand op
sleeptouw wil nemen. Zie verder in deze BRAC nieuws voor meer informatie.
We hebben weer een paar interessante presentaties op de agenda staan en roepen jullie zeker
op om daarbij aanwezig te zijn. Deze maand zal het over packetradio en APRS gaan. Hoewel
het gebruik van packet af lijkt te nemen door veelvuldig gebruik van internet zijn er ook nu
nog uitdagende mogelijkheden.
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.
Hopelijk tot ziens op 7 oktober!
73
Catharinus PE1AHX pe1ahx apenstaart amsat punt org

Verslag bijeenkomst september
Opening.
Op de eerste bijeenkomst na de zomervakantie waren bijna 30 leden aanwezig, hieronder ook
een paar nieuwe leden. Catharinus PE1AHX was voor de eerste keer voorzitter en heette
iedereen welkom en is verheugd over de redelijke opkomst, dat is wel eens minder geweest,
maar hij hoopt dat dit aantal weer gestaag verder groeit.
Kees PAØRAM geeft aan wat foto`s te maken voor o.a. Jan PAØJJC, ons afdelingslid op
Malta.
Toekomstige invulling van de bijeenkomsten.
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Het bestuur wil in de bijeenkomsten de nadruk op de hobby gaan leggen en minder op het
vergadergebeuren. Dat willen we eens in de zoveel tijd gaan concentreren. Denk daarbij aan
de VR voorstellen, de begroting, bestuursverkiezing etc. We zijn in de eerste plaats
radioamateurs en geen bureaucraten. Minder vergaderen betekent ook meer tijd voor het
onderlinge QSO.
Voortaan zal het bestuur in BRAC-nieuws informatie geven over de onderwerpen waarmee
het bestuur zich bezighoudt. Er wordt ook hard gewerkt aan vernieuwing van de website,
vooral omdat we ons ook op jongere mensen willen gaan richten.
Catharinus geeft in het kort aan welke activiteiten er het komende jaar in ieder geval op de
agenda staan:
• Deze maand hebben we de verkoping,
• In oktober een presentatie van Piet PA0PDO over packet radio en APRS.
• In november een presentatie over Loodvrij solderen.
• In december geen presentaties maar verenigingszaken en onderling QSO.
• In januari de traditionele nieuwjaars receptie.
• Aan het programma voor 2006 wordt ook gewerkt, meer informatie volgt via onze website
en BRAC-nieuws.
Rondvraag
Kees PAØRAM biedt aan een lezing over morse voor te bereiden en daar met o.a.
demonstratie alle aspecten van morse te willen belichten, zoals: verleden, heden en toekomst.
Dit aanbod voor een lezing wordt met beide handen aangegrepen.
Sjoerd PAØSHY vraagt aandacht voor de komende IARU conferentie regio 1 (o.a. Europa
en Afrika) in Davos. Er is een stukje hierover in Electron geschreven. Sjoerd vraagt dit eens te
volgen omdat er best belangrijke en interessante zaken worden behandeld, o.a. noodnetten
zoals DARES. Op Internet te volgen onder www.iaru.org. Catharinus vind ook dat wij daar
als VERON lid daar veel belang bij hebben en dat we daar als vereniging niet alleen voor ons
zelf moeten zitten maar ook voor de vele kleine landen die geen afvaardiging kunnen sturen.
Paul PAØSTE herinnert ons er aan dat de VERON de komende maand zestig jaar bestaat en
dat daar op de DvdRA (22 oktober) bij stil gestaan wordt met o.a. een tentoonstelling en een
receptie voor twee vertegenwoordigers per afdeling.
Verder is Paul verheugd te kunnen melden dat het gelukt is om André Kuipers, onze
Nederlandse astronaut te strikken voor een lezing. Het complete programma voor de DvdRA
staat in het komende oktobernummer van Electron.
Erik PA2ELS wenst het bestuur succes met hun plannen en hoopt dat er ook een goede upto-date website ter beschikking komt, dit is zowel voor de afdeling als voor de vlooienmarkt
erg belangrijk, het is ten slotte het visitekaartje. Catharinus kan hem geruststellen, er word
hard gewerkt aan een nieuwe website.
Catharinus sluit hierna het officiële deel van de bijeenkomst. Het heeft toch nog langer
geduurd dan de bedoeling was maar na een korte pauze zullen we snel aan de verkoping
beginnen onder leiding van Jan PAØJFM. De foto’s zijn inmiddels te zien op de website.
De notulist.
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De zaal wacht met spanning op de veiling.

Van de bestuurstafel
In de laatste vergadering heeft het bestuur het gehad over de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•

•

Bijeenkomsten: In overleg met de Helftheuvel gaan we de tafels voortaan in carrévorm
opstellen. Voor de vakantie hebben we dit al één keer gedaan en dit is goed bevallen.
Laatste regelzaken m.b.t. presentatie APRS door Piet PAØPDO
Introductiefolder voor nieuwe leden wordt herzien
We gaan proberen het aantal papieren BRAC-nieuws te verminderen, dit scheelt druk- en
portokosten
Voorbereiding begroting: In de volgende vergadering willen we de nieuwe begroting
opstellen, hierin willen we rekening houden met kosten voor cursusbegeleiding en een
nieuwe activiteit.
Bijeenkomst november: Deze gaat over loodvrij solderen, we gaan dit ook bekend maken
bij collega-afdelingen en andere geïnteresseerden in de elektronicahobby.
Cursussen: Er zijn drie mensen die begeleid willen worden naar N. Één persoon zou graag
begeleid willen worden naar F. Op korte termijn is de opleidingsbehoefte hiermee
ingevuld. Voorlopig neemt het bestuur de taken van de cursuscommissie voor haar
rekening.
Website: Chris Dorna PE1DZX is de nieuwe webmaster. Samen met Ramon NL13223
gaat hij een nieuwe website bouwen. Deze krijgt een nieuwe naam en wordt ook gehost
bij een snellere provider.
Het bestuur.

Cursus, Oproep
We hebben nogal wat belangstellenden die graag een cursus willen volgen voor de N en voor
de F licentie. De laatste jaren was Wim, PA0WRC onze cursusleider maar omdat hij deel is
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gaan uitmaken van de examencommissie heeft Wim aangegeven dat hij geen cursus meer wil
geven. Dit vooral om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Uiteraard respecteren
wij dat en willen Wim ook via dit medium bedanken voor zijn inzet om nieuwe amateurs de
hobby binnen te loodsen!
Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe cursusleider en/of mensen die bereid zijn
om mensen naar een N of F licentie te begeleiden. Ook mensen die hierbij willen
ondersteunen worden opgeroepen te reageren. Op dit moment hebben een paar leden al
mensen onder hun hoede genomen om deze 1 op 1 te begeleiden naar een N licentie. Deze
methode houdt in dat 2 mensen samen een afspraak over tijdstip en methode kunnen maken.
Je bent niet afhankelijk van het al dan niet kunnen van “iedereen” en de snelheid van het
traject wordt niet beinvloed door snelle of langzame studenten. Wil je meewerken om op
deze manier een nieuwe amateur te begeleiden naar N of F, laat het weten.
Ook willen we graag weten of er iemand is die (eventueel met anderen) een meer formele
cursus wil geven, dan wel op de achtergrond beschikbaar is om vragen te beantwoorden die
niet door de begeleiders afgedaan kunnen worden.
Ik hoop dat er van het grote aantal leden dat onze afdeling heeft een paar opstaan die hieraan
mee willen werken. Denk niet “dat moet een ander maar doen” want we hebben je echt
nodig!
Voor meer informatie kun je je melden bij het bestuur (persoonlijk, telefoon of per e-mail).
Namens de toekomstige nieuwe amateurs van de afdeling alvast bedankt!
Het bestuur

144 MHz
Het sporadische E seizoen is helaas weer voorbij. Het was misschien niet het beste seizoen
ooit, maar er waren redelijk wat goede openingen. Terugkijkend valt wel op dat veel
openingen maar een paar minuten duurden en ook erg lokaal van aard waren. Dit betekent dat
je zeer alert moet zijn om er iets van mee te krijgen maar dat je ook, zoals in de 70’er jaren al
het geval was, vaak voor niets op het puntje van je stoel zit te wachten. Tegenwoordig
betekent dit dan real-time via internet meegenieten van wat anderen wel kunnen werken.
Er waren de afgelopen periode op een aantal dagen redelijk goede tropo condities maar veel te
werken was er helaas niet. Veel bakens waren erg sterk maar tegenstations waren afwezig.
Het lijkt erop dat tropo activiteit zich steeds meer om de (activiteits) contesten concentreert.
Ondanks dat we in een zonnevlekkenminimum zitten was er de afgelopen maand bijzondere
zonneactiviteit. Zo waren er binnen een aantal dagen 7 X-flares op een totaal van 15 X-flares
dit hele jaar. Het is overigens opmerkelijk te zien dat dit aantal vrijwel vergelijkbaar is met
het aantal in het jaar 2000 dat algemeen gezien wordt als een zonnevlekkenmaximum:
http://science.nasa.gov/headlines/y2005/15sep_solarminexplodes.htm
Deze activiteit had tot gevolg dat de HF banden op een aantal dagen volledig dood waren en
dat er voor VHF en UHF goede Aurora verwacht werd. Het lijkt erop, doordat de X-flares
elkaar vrij snel opvolgden, dat de flares elkaar neutraliseerden want de resulterende Aurora
was uiterst beperkt. Er zijn wel een aantal verbindingen gemaakt met GM/OZ/SM maar niet
erg spectaculair.
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Wat wel erg leuk was, was de activiteit van de OH8K groep (http://www.oh8k.org) die in
augustus en september onder verschillende roepnamen zo’n 20 vakken activeerden en meer
dan 750 meteorscatter QSO’s maakten vanuit OH/SM en LA. Ook Andy, G0KZG/MM was
weer erg actief vanaf de Cefas Endeavour http://www.marine.gov.uk/cefas%20endeavour.htm
in de Noordzee. Andy was naast zijn normale werk aktief vanuit meer dan 10 verschillende
vakken en heeft weer veel mensen gelukkig gemaakt met QSO’s in SSB, CW en
meteorscatter.
Bij elkaar voor mij deze maand toch weer 10 nieuwe locatorvakjes waarmee het totaal nu op
479 staat. Er is altijd wel iets te werken. Binnenkort (november) staat er een expeditie op het
programma naar een DXCC wat nog door een flink aantal mensen op 2 meter gezocht wordt.
Voor meer informatie hierover, volg de band, de ON4KST chat en vooral: Let op, als je het
op t cluster leest ben je misschien al te laat.
Reacties zijn 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 andersmans prestaties dan over die van
mezelf.
73 es gd DX!
Catharinus PE1AHX email: 144MHz at cetu punt nl

Onze droedel

Oplossing droedel nr. 8
Dit was een griezelige droedel die elke Nederlander koude rillingen bezorgt. Meedogenloos
heeft uw tekenaar hier een van de vele instanties geschetst waar men in ons land zijn
zuurverdiende geld kwijt kan. Maar er is èèn troost: dit loket kunt u in elk geval vermijden
want het is `t loket waar men leergeld kwijt moet betalen.
En dat hoeft u persè niet te doen wanneer u het zekere voor het onzekere neemt en lid blijft
van de BRAC. Liever dan te gaan experimenteren met andere vormen, want in dat geval komt
u wel bij dit loket terecht!!
Oplossing droedel 9 schriftelijk binnen 14 dagen na verschijning BRAC nieuws onder motto
Pèkacè, postbus 182, 2280 AD, Rijswijk.
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Voor de juiste oplossing is 15 euro ter beschikking. Bij meerdere goede oplossingen wordt
door redactie BRAC nieuws op basis van “beste, leukste, origineelste motivatie” beslist wie
voor loting in aanmerking komen. Hierop is geen beroep mogelijk, over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

Waarheen met onze hobby?
De discussie over de toekomst van onze radiohobby in het licht van de nieuwe technische
mogelijkheden wordt steeds heviger. CW weg ermee. Licenties worden steeds lichter.
Wij gaan op weg naar een basisvergunning begrijp ik.
Desalniettemin wordt de interesse steeds minder. Het ledental loopt terug en ook in onze
afdeling is het huilen met de pet op.En het ledenbestand vergrijst !
De jeugd laat het afweten, immers zij kunnen communiceren zoveel als ze willen, gratis en
wereldwijd !
Naarmate de mogelijkheden tot communicatie toenemen, communiceren wij minder. Het is
alsof we elkaar niets meer te vertellen hebben !
In Electron van september staat een artikel van een jonge radioamateur, Arjan PE1PUL, die
zijn best doet om zijn visie in te brengen en de discussie op gang te brengen.
Hij stelt, dat, wat wij samen hebben de interesse voor radio (hoogfrequent) is en betrekt daarin
ook groepen buiten de Veron of VRZA. Hij gaat zelfs zo ver om een nieuwe vereniging op te
starten als een paraplu voor allerlei bestaande activiteiten. Ja dat gaat ver, maar verdient een
serieuze discussie !
Kwamen velen van ons niet weg bij etherpiraten en 27Mc ?
Ik verwijs naar zijn conclusie die ik van harte onderschrijf en wij kunnen daar zelf mee aan de
slag: Mentaliteitsverandering en hechte gemeenschap en dat uit de pen van de jeugd. Ja er is
nog hoop !
Ik geloof met de voorzitter, PE1AHX, dat wij onze hobby “cool” moeten maken, zo, dat de
jeugd ook aanknopingspunten krijgt die hen doet besluiten zich aan te melden.
Duidelijk is, dat, hun aanbieden, dat zij op de banden kunnen praten met anderen in de wereld
geen optie is, want dat doen ze al !
Techniek en propagatie ook nieuwe digitale mogelijkheden en toepassingen met de computer,
verbindingen die extra kennis en ervaring vereisen, Aarde-Maan-Aarde, WJST toepassingen
etc. zijn uitdagende aspecten voor de moderne amateur. Zelfbouw ook, maar dat bleef altijd al
beperkt tot een relatief kleine groep van amateurs. Waarom ? Toch weer op de agenda
plaatsen !
De Bossche ronde in onze afdeling is een samenkomst moment en moet weer nieuw elan
krijgen. Zij moet ook weer een nieuwselement krijgen, zoals Paul, PA0STE dat vroeger
bracht. Ik herinner mij rondes van meer dan 1 uur en 25+ inmeldingen. Ook van mensen van
buiten de afdeling. Tevens gerelayeerd op 80 meter.
Het wekelijks samenstellen van radioamateurnieuws is geen kleinigheid weet ik ook wel,
maar niet onmogelijk als een drietal bv. zich hiervoor zou willen inspannen. BV:
1) propagatieverwachtingen en uitleg van diverse propagatietypen. Websites.
2) technisch nieuws incl. computertoepassingen
3) wereldwijd amateur-nieuws, dat ons ook aangaat. Tips voor specifieke websites etc.
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Het zou geen probleem moeten zijn om de ronde te connecten aan Echolink (gateway),
waardoor ondergetekende ook weer actief kan meedoen. En niet alleen ondergetekende, maar
andere Nederlanders in de wereld. Maak er wat reclame voor in Electron en op de website.
Dit zou het bereik en de input van buiten de afdeling alleen maar ten goede komen.
Wie wil dit technisch realiseren ? Ja ik denk dat op 20 meter relayeren nog leuker zou zijn,
maar het is niet eenvoudig om liefhebbers te vinden om dit wekelijks te doen.
Een gateway kan altijd open staan. Wel het is het proberen waard.
Het is duidelijk, dat ik op afstand een steentje wil bijdragen aan de afdeling en bewijzen, dat
vandaag de dag lijfelijke aanwezigheid niet meer nodig is. Nieuwe communicatiemogelijkheden nietwaar ?
Ik zou het een prima resultaat vinden als we in onze afdeling een voorbeeld zouden kunnen
zijn en ons ledental weer doen stijgen met vooral jonge aanwas !
Zoals altijd sta ik via de band of e-mail, Echolink (PA2JJC) open voor initiatieven.
De reacties zijn minimaal maar ze zijn er !!!
73’s de Jan 9H1JJ
clements@onvol.net

Gesignaleerd door PA0PKC
De Duitse radiocontroledienst treed streng op tegen illegale radio uitzendingen. Zelfs
“daders” van kerk uitzendingen waarvoor niet is betaald en geen vergunning voor is
aangevraagd worden onverbiddelijk voor de rechter gedaagd.
Dat overkwam de van oorsprong nederlandse pastoor en oud Indië veteraan Jan van der Brule
onlangs in het roergebied, het geen OM Kruitwagen uit Weert inspireerde tot de volgende
cartoon.
Het onderschrift luide:
Van der Brule: “heel eenvoudig agent, dit is morse voor halleluja, en Gods woord laat zich
niet verbieden.”
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Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid
Clubhuis:

Catharinus v Tuyl, PE1AHX
Molenstraat 44, 5315 AB Kerkwijk
Tel: 0418-561332, nooit na 21 uur.
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)
Cursuscoordinator:
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 november nummer
uiterlijk inleveren:
21 oktober

