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Jaargang 33 nummer 02 februari 2006

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 3 februari 2006 in het Sociaal Cultureel Centrum”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Aanvang 20.15 uur

Vrijdag 3 februari is er een presentatie over het
ontwerpen en maken van yagi antenne`s door
Willem PE2WDO
Voor meer hier over, kijk op internet!!

www.radioclub.nl
Ook de Landelijke Radio Vlooienmarkt heeft nu haar eigen site:
www. radiovlooienmarkt.nl
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Van de voorzitter
Afgelopen maand hebben we gezamenlijk in de Helftheuvel de traditionele nieuwjaarsreceptie
gehouden. Heel erg gezellig met voor mij als hoogtepunt de uitreiking van de BRAC pluim
aan Eric Elstrodt, PA2ELS, voor zijn jarenlange inzet voor de afdeling en het
zendamateurisme in zijn algemeenheid. Voor de overwegingen en foto’s zie verderop in deze
BRAC nieuws.
Het aantal mensen dat van deze gebeurtenis getuige was jammer genoeg erg beperkt. Minder
dan 20 personen waarvan 5 bestuursleden heeft ons ertoe gebracht om in de afgelopen
bestuursvergadering de dingen op een rijtje te zetten. Mede gezien de extra kosten (hapjes en
drankjes) die de nieuwjaarsreceptie met zich meebrengt en de opdracht die het bestuur heeft
om te gaan bezuinigen zullen we het volgend jaar niet meer in deze vorm doen.
Waarschijnlijk gaan we over naar een reguliere bijeenkomst met een wat feestelijker tintje.
Uiteraard zullen we hierover met de leden overleggen – waarschijnlijk in april.
Deze maand hebben we een zeer interessante presentatie door Wim, PE2WDO, over het zelf
ontwerpen van antennes met behulp van de computer. Het bouwen moeten we uiteraard nog
wel zelf doen maar de werking van een antenne kan tegenwoordig vrij nauwkeurig
uitgerekend worden. Hoe? Kom kijken....
Het programma tot aan de zomervakantie ligt inmiddels vast en staat (hopelijk) verderop in
deze BRAC nieuws of zie onze eigen website www.radioclub.nl
Graag zie ik jullie allemaal weer voor een echte amateur avond op 3 februari in de
Helftheuvel. Iedereen – lid, niet lid, geïnteresseerde – is weer van harte welkom!
73
Catharinus PE1AHX voorzitter at radioclub punt nl

Nieuwjaarstoespraak en uitreiking BRAC pluim
Allereerst uiteraard de allerbeste wensen voor jullie allemaal en uiteraard ook voor het
eventuele thuisfront. Vooral veel gezondheid toegewenst en uiteraard veel plezier met onze
gemeenschappelijke radio hobby!
Ik had me voorgenomen om een korte terugblik te geven maar sla dat bijna helemaal over.
Per slot van rekening gaat het op zo’n avond over de toekomst en lezen jullie allemaal ons
clubblad. Het enige wat ik wil doen is Mark, PD0USA vernoemen die zich in december
meldde als kandidaat-bestuurslid. De eerste keer in lange tijd dat iemand zich vrijwillig
beschikbaar stelt. Mark heeft goede ideeën en vooral een flinke dosis motivatie om mee te
doen. Mark – bedankt!
Wat ik wel wil doen is iedereen die in onze afdeling meewerkt of meegewerkt heeft heel
hartelijk bedanken. Dat geldt voor de commissieleden, de bestuurders van de stichting
enzovoort. Heren – en dames - namens ons allen, bedankt! Zonder jullie kunnen we niet
functioneren.
Dan een hele korte vooruitblik op 2006. Ons ledental loopt terug en de kosten nemen toe.
Per 1 januari zijn er bijna 10% opzeggingen. Ook hebben we in december een duidelijk
boodschap van jullie meegekregen om de tering naar de nering te gaan zetten. Ofwel: we
moeten gaan bezuinigen. We zullen met voorstellen komen waarover jullie dan mogen gaan
beslissen.
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Deze dingen zijn heel jammer maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Het aantal leden is
belangrijk, maar nog belangrijker is dat we met z’n allen onze hobby positief neerzetten. In
het bestuur leven daarover wel wat ideeën die we samen met jullie verder uit willen gaan
werken zoals molenweekend, kastelen-on-the-air, etc. Helaas zijn er weinig Summits of
Islands in de buurt maar jullie krijgen het idee denk ik. Uiteraard worden dit geen
bestuursactiviteiten maar vooral leuke dingen voor de leden ALS jullie tenminste
geïnteresseerd zijn…..
We willen heel graag aan mensen laten zien waar we mee bezig zijn. Als er dan interesse is
moeten we die mensen wel kunnen begeleiden naar het examen. Doordat Wim, PA0WRC
gestopt is als cursusleider is dat best moeilijk geworden om die taak in te vullen al is het zo
dat we verschillende mensen in een 1-op-1 situatie aan het opleiden zijn. Maar ook hier zien
we graag dat jullie hier eventueel aan mee willen doen.
Verder hebben we komend jaar weer een paar leuke presentaties gepland en denken we met
een goed programma te kunnen komen.
----Dan last but not least – als jullie het BRAC nieuws gelezen hebben weet je dat we dit jaar een
BRAC pluim willen gaan uitreiken. Voor het geval we er als bestuur niet aan gedacht zouden
hebben werden we er door Eric ELS laatst nog op gewezen dat het bestuur hier wel aan moest
denken – hoewel we hem niet uit hoeven te reiken zonder goede reden. Hij had er overigens
nog een andere opmerking bij die ik hier maar niet zal herhalen….
Bij zo’n uitreiking hoort een considerans (overweging). In dit geval deze:
Het is voor mij vrijwel onmogelijk om jullie in spanning te laten wie de BRAC pluim gaat
ontvangen. Jullie kennen hem allemaal. Zodra ik details ga noemen weet je over wie het
gaat. Hij is op vrijwel iedere bijeenkomst aanwezig. Hij heeft vooral een evenwichtig
positieve insteek. Overigens is hij niet op zijn mondje gevallen en als hij het niet begrijpt of
zaken wil laten benadrukken vraagt hij het. Ik ken m al uit 1 van de oude besturen, ik weet
niet eens meer hoeveel jaren geleden. Als huidig bestuur hebben we unaniem besloten dat hij
de BRAC pluim verdient vanwege zijn ontzettend vele verdiensten voor de afdeling en zijn
altijd positieve inbreng. Hij steunt en ondersteunt vrijwel alle initiatieven die in de afdeling
ondernomen worden maar blijft daarbij altijd wel bescheiden. Chris PE1DZX omschreef hem
als: “Hij is zo positief, het lijkt wel een batterij met alleen PLUS polen”. (de batterij
tevoorschijn toveren). Overigens heeft ie ooit een energierijke blikseminslag ervaren.
Ik heb begrepen dat hij ooit voorzitter van de afdeling geweest is, dat zou dan rond 1980
geweest zijn. Jaren secretaris van de afdeling en tegenwoordig secretaris van de Stichting
BRAC. Eric (kom naar voren), wij, het bestuur, - en we denken dat de leden het met ons
eens zijn – hebben besloten je een BRAC pluim toe te kennen voor al je verdiensten voor de
afdeling maar voor je niet aflatend enthousiasme voor de hobby, de club en vooral om je
medeamateurs te helpen.
Ik wil je dan ook graag de BRAC pluim opspelden en het bijbehorende certificaat
overhandigen.
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Uiteraard krijg je ook de altijd positief geladen batterij mee naar huis en omdat je de
inspanningen die je pleegt niet kunt doen zonder de steun van het thuisfront willen we je een
bloemetje meegeven voor je echtgenote.
73
Catharinus PE1AHX

Extra bestuursverkiezing.
Voorafgaand aan de presentatie op 3 februari zal er een bestuursverkiezing plaatsvinden.
Deze is bedoeld om Mark Smidt PD0USA formeel te benoemen als bestuurslid van de
VERON afdeling A25.
Mark heeft de steun van het voltallige zittende bestuur maar uiteraard hopen we dat ook jullie
je steun aan Mark zullen geven. Overigens zijn andere kandidaten nog steeds van harte
welkom.

Commissieoverleg op 31 maart
Het jaarlijkse overleg van het bestuur met de verschillende commissies zal dit jaar plaats
vinden op 31 maart 2006 in zaal 5 van de Helftheuvel. Alle commissieleden van alle
commissies worden hierbij uitgenodigd. Overigens zijn ook andere leden die willen weten
hoe het er in de commissies aan toegaat van harte welkom. We rekenen erop dat iedereen
kan. Mocht je geen mogelijkheid hebben om die avond te komen, laat dat dan even weten aan
(iemand van) het bestuur.
Tot ziens op 31 maart!

Medewerkers voor de 31e Landelijke Radio Vlooienmarkt 2006
Op 18 maart 2006 zal de 31e Landelijke Radio Vlooienmarkt gehouden worden in de hal
“ExpoDome” van het Autotron te Rosmalen. Het zal u niet verbazen dat de organisatie reeds
in volle gang is.
“Dit grootste amateur evenement van ons land” is iets om als afdeling trots op te zijn. Deze
kan uitsluitend georganiseerd worden als we voldoende medewerking van u krijgen. Deze
markt is een evenement van de afdeling, u allen bent hier ook een beetje verantwoordelijk
voor.
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Bij deze wil ik dan ook een beroep op u doen, indien u in de gelegenheid bent om te
assisteren, stelt u zich dan ook hiervoor beschikbaar. Als uw YL, XYL, OM, QRP’s of
evt. bekenden mee zouden willen werken, zullen we dit ook 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, u
bent de eerste bij de koopjes en we houden u vrij. Als we voldoende medewerkers krijgen, is
het werk voor niemand een belasting, en hebt u ruim de gelegenheid zelf rond te kijken. Ik
moet toegeven het lukt ieder jaar, en ik ga er van uit, dat ik ook dit jaar niet tevergeefs op u
een beroep 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

Landelijke Radio Vlooienmarkt 2006 in 's-Hertogenbosch.
Op zaterdag 18 maart 2006 nodigt de VERON afdeling Den Bosch, u weer van harte uit op
onze 31ste jaarlijkse Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON in Rosmalen (SHB)
.
Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in
Nederland. Er zijn meer dan 320 stands en in 2005 bleef het aantal bezoekers constant, rond
de 4500.
Uw afdelingssecretaris kan ook weer vooraf kaartjes bestellen. Hoe, staat op onze NIEUWE
website. Heeft hij geen Internet en u wel, help hem dan even. Oh ja, wilt u niet roken a.u.b.?
Het doel van de markt.
Het doel van de markt is en blijft het bevorderen van zelfbouw. Naast gebruikte mag ook
nieuwe apparatuur worden aangeboden, evenals nieuwe onderdelen, meetinstrumenten,
antennes, hobbygereedschappen, enz. .Illegale apparatuur wordt niet toegelaten.
De markt zelf.
Meer en meer blijkt dat de Landelijke Radio
Vlooienmarkt in Den Bosch ook een echte dag voor
de amateur is. Men komt om er iets te kopen
natuurlijk, maar ook voor de vele demo's, om oude
bekenden weer te ontmoeten of zomaar voor de
gezelligheid. De 31ste Radio Vlooienmarkt wordt
weer oergezellig, maar behoudt wel het ware karakter
van een vlooienmarkt. Uit het buitenland blijft de
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belangstelling groeien.
De zusterverenigingen over onze grenzen zijn door ons geïnformeerd en in hun
verenigingsbladen hebben ze ons de nodige aandacht geschonken. Ook dit jaar zijn al weer
vele buitenlandse standhouders ingeschreven.
Entree en kassa's.
De vlooienmarkt is geopend van 9.00 - 15.30 uur, de entreeprijs is ongewijzigd en is € 6,- per
persoon. Autotron heeft ruime parkeergelegenheid (betaald). De kassa's gaan al om 8 uur
open, u kunt dan alvast het gebouw in. Er zal naast de normale kassa's ook weer één voor
gepast geld zijn.
Naast horecafaciliteiten in de hal zijn in het Autotron restaurants en bars aanwezig waar u ook
wat kunt eten of drinken.
Route.
Het AUTOTRON staat aangegeven op de borden op de A2 en de A59 en is slechts 100 m
van de A59 af. De A59 is klaar en er is een op- en afrit Autotron.
(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 (controleert u dat nog
even) of per treintaxi.
NIEUW.
Voor reservering van een tafel en verder alle informatie zie onze nieuwe website:
www.radiovlooienmarkt.nl. U kunt ons daar bereiken, of via E-mail:
info@radiovlooienmarkt.nl , of bel: 06 1356 1325. (antw. app.). Zie ook onze advertentie van
december 2006.
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 18 maart a.s.
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris Stg. BRAC.

144 MHz
Wegens omstandigheden ben ik afgelopen maand niet echt actief geweest op de band maar in
de paar uurtjes dat ik er was waren er toch weer wat leuke dingen te werken. Zo zat RK1B/p
met een expeditie naar KP60AB in de Russische winter. Voor mij een nieuw vakje dat vanuit
de warme shack redelijk eenvoudig te werken was maar als je ziet wat die jongens er voor
over hebben:
Hopelijk komt het plaatje een beetje over..
Shack, slapen, eten en leven gedurende 3 dagen
in de laadruimte van een bestelauto bij
temperaturen ruim onder het vriespunt in het
open veld in de sneeuw. Ik moet er niet aan
denken, tenminste niet zonder een plek waar je
even op kunt warmen. Meer foto’s en een
verhaaltje op http://rudius.net/rk1b/
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Naast de meteoren waar best nog wel eens iets te werken is zijn er uiteraard de verschillende
contesten. Deze maand leverden die voor mij niets op, maar wel was er op 12 januari nog een
mooie tropo opening naar Noorwegen waarbij LA4YGA met knetterharde signalen hier
binnenkwam. Omdat het al wat later op de avond was lag de activiteit laag en de volgende
dag waren de condities naar het oosten opgeschoven en konden onze OK vrienden genieten
van mooie QSO’s om de Baltische zee heen tot in OH aan toe.
Tot slot wil ik jullie eraan herinneren dat het eerste hele weekend van maart (4-5 maart) de
eerste grote contest van dit jaar weer plaatsvindt. Een prima moment om de spullen weer eens
af te stoffen en lekker in SSB of CW wat leuke DX te gaan werken.
Daar laat ik het bij voor deze maand, reacties en rapporten over je eigen activiteit 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 andermans prestaties dan over die van mezelf.
73 es gd DX!
Catharinus PE1AHX email: 144MHz at cetu punt nl

De droedel
Aangemoedigd door “het succes van Heusden” (postcodeloterij) was onder de inzenders van
deze maand óók de echtgenote van een van onze leden. Helaas konden we haar geen prijs
toekennen, maar als er een schaap over de dam is (de eerste inzending van de voetbalpool is
meestal ook niet meteen raak) volgende keer beter.
Wie wel een goede aftrap gaf was lid L. Harmeling (NL 10249).
Inderdaad Leo, wie lid is of wordt van de BRAC is niet IN DE AAP GELOGEERD !
De geldprijs groot 27,50 euro zal je op de bijeenkomst van 3 februari worden uitgereikt.

We beginnen dus weer opnieuw.
Voor de juiste oplossing is 2,50 euro ter beschikking.
Inzenden aan: Pekacé, Postbus 182, 2280 AD Rijswijk.
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Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid

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 E-mail: pe1dzx@amsat.org
Kandidaat: Mark Smits PD0USA

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
Telefoon: 073 - 6217973.
Verenigingsraad:
twee bestuursleden plus een liefhebber
Vossenjacht:
Paul PA0STE, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Kascontrole:
Aart PA3BJQ en Piere PE1BTL
Ontvangst nieuwe leden: het bestuur
Vlooienmarkt:
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
Afdelingsstation:
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: PE1DZX, PB9CV en PA3DRL
QSL-manager:
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
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
Website beheer:
Chris PE1DZX en Ramon NL 13223
Uitzendingen van PI4SHB
Iedere zondagmorgen om 11.30 Nederlandse tijd is de verenigingszender te beluisteren. (momenteel bij gebrek aan een 4de
rondeleider, 3X per maand.) De uitzendingen zijn te ontvangen in de 2 meter band op 145.250 MHz, in de 70 cm band op
430.2375 MHz (PI2SHB). Berichten kunnen worden doorgegeven aan 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.radioclub.nl E-mail :

Kopij voor het februari nummer
uiterlijk inleveren:
21 februari

