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Jaargang 33 nummer 03 maart 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 maart 2006 in het Sociaal Cultureel Centrum”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Aanvang 20.15 uur

Vrijdag 3 maart zal Leo Leisink PA0LSK een
presentatie geven over Dares en dan vooral over de
mogelijkheden om digitaal, met eenvoudige middelen
berichten te versturen o.a. met telpac/paclink en
airmail. Zodat ook van uit een crisis gebied goede
communicatie en doorgifte van gegevens mogelijk
blijft.

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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Wij ontvingen het droeve bericht dat:

OM Jo van Dal PA3DUB uit Vlijmen
op 29 januari 2006, op 69 jarige leeftijd is overleden.
Jo kwam, voor dat zijn ziekte hem dit niet meer toestond, regelmatig op onze bijeenkomsten
en was als verwoed award jager, lid van de DIG. Hoewel hij nooit op de voorgrond trad was
hij altijd bereid anderen te helpen
Wij wensen Jo`s nabestaanden veel sterkte met het dragen van dit verlies.
Namens bestuur en leden van de Bossche Radio Amateur Club, afd. 25 VERON ’sHertogenbosch
Kobus Siebenga PE2LOJ secretaris.

Van de voorzitter
Dit is de maand waarin de grootste activiteit in onze afdeling plaatsvindt: De jaarlijkse
radiovlooienmarkt. Ook dit jaar zijn Paul en zijn team er weer helemaal klaar voor – ook al
zoekt hij nog steeds medewerkers. Misschien iets voor jou?? De vlooienmarkt is na zoveel
jaar van een gewoon evenement toch ook wel een traditie geworden. Je gaat er niet alleen
meer naartoe vanwege de koopjes, maar vooral vanwege de gezelligheid, het zien waar
anderen zoal mee lopen te slepen en – uiteraard – de ontmoetingen met andere amateurs.
Voor velen zijn deze ontmoetingen erg belangrijk want hoewel we elkaar uiteraard via ons
gemeenschappelijk draadloos medium kunnen spreken blijven we, in ieder geval de meeste
van ons, behoefte houden aan wat menselijke contacten. Er gaat niet boven het in een ruimte
samenzijn om ervaringen uit te wisselen, ook al zijn veel van die ervaringen soms uit een ver
verleden afkomstig. Wat dat betreft zijn wij zendamateurs niet veel anders dan normale
mensen: De mooiste ervaringen en verhalen blijven komen. Tijdens een vlooienmarkt
gebeurt dat in het voorbijgaan en vinden veel korte QSO’s plaats maar gelukkig hebben we
als BRAC de mogelijkheden om vrijwel iedere vrijdagavond in ons clublokaal in de
Helftheuvel bijeen te komen. Een wat rustiger omgeving waar de onderlinge QSO’s lang
door kunnen gaan in een rustige omgeving. Als BRAC laten we het daar uiteraard niet bij
omdat we als technische mensen toch ook bij willen blijven met wat er tegenwoordig allemaal
niet mogelijk is.
Zo had Wim PE2WDO afgelopen maand de vloer om ons in te wijden in de wereld van
gecomputeriseerd antenne’s ontwerpen. Als je ziet hoever die techniek in een beperkt aantal
jaren is voortgeschreden moet je toch wel eens denken: Wat als we dit vroeger hadden
gehad... Gebruik van het juiste elektronische gereedschap kan je heel veel tijd en materiaal
schelen, iets waar we in deze tijd allemaal aan denken.
Iets wat in Nederland bij mijn weten nog niet formeel bestaan heeft en wat door een groep
enthousiaste vrijwilligers op poten gezet wordt is DARES. Hoewel het waarschijnlijk als een
cliché klinkt wil ik toch refereren aan het geweldige werk dat in 1953 door amateurs verricht
is. Toen gebeurde dat ad-hoc met de middelen uit die tijd, tegenwoordig zijn er protocollen
en hiërarchieën waar een amateur moeilijk doorheen komt. Hoewel improviseren nog steeds
kan werken kan het formaliseren van de taak die zendamateurs kunnen vervullen ons helpen
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om in voorkomende gevallen serieus genomen te worden, vooral in deze tijd waarin iedereen
steeds meer gaat vertrouwen op zijn GSM-etje en op het C2000 systeem van onze overheid.
Gelukkig hebben we al meer dan 50 jaar geen echte nationale rampen meer gehad, maar wat
zou er gebeuren als er wel één optreedt? Onder andere daarover zal Leo PA0LSK ons op 3
maart wat komen vertellen. Iedereen is welkom en iedereen kan zich bij DARES aansluiten.
Ondanks de opkomst van allerlei nieuwe vormen van ‘bijeenkomen’ zoals de chat rooms op
internet, MSN, etc., blijft het menselijk contact belangrijk. Ook dat faciliteren we als BRAC.
Kom, luister, leer en praat mee! Hopelijk zie ik jullie binnenkort allemaal weer eens.
73
Catharinus PE1AHX voorzitter at radioclub punt nl

Verslag van de bijeenkomst van 3 februari
Catharinus opent de bijeenkomst en geeft aan het officiële gedeelte zo kort mogelijk te willen
houden om de presentatie door Wim PE2WDO zoveel mogelijk ruimte te geven.
Toch moet hij met een treurige mededeling beginnen, zo de mensen die BRAC nieuws per email ontvangen al bekend was, is op 29 januari, Jo van Dal PA3DUB op 69 jarige leeftijd
overleden, lange tijd een actief lid van de afdeling. De laatste paar jaren was hij door zijn
ziekte niet meer actief. Jo is vandaag (3 febr.) heeft de crematie plaats gevonden, hierbij
waren een aantal amateurs aanwezig.
Jan PA0JFM, die tot het laatst contact met Jo heeft gehad, geeft aan dat Jo ongeneselijk ziek
was en deze strijd niet heeft kunnen winnen.
Catharinus vraagt een ogenblik stilte om Jo te gedenken.
Hierna komt de aangekondigde tussentijdse bestuursverkiezing aan de orde.
Mark PD0USA heeft zich aangemeld om de nog open staande plaats in te nemen en de
aanwezige leden worden gevraagd hiermee in te stemmen. Er zijn geen tegen en geen
onthoudingen, dus word Mark met algemene stemmen aangenomen.
Mark welkom in het bestuur.
Catharinus geeft aan laatst bij de afdeling in Gorichem te zijn geweest en dat men daar het
plan heeft om een excursie naar de Amer centrale te organiseren, maar dat daar een minimum
aantal mensen voor nodig heeft. Mogelijk dat wij dit gezamenlijk kunnen organiseren, het is
wel op een doordeweekse dag. Bij een peiling onder de aanwezige leden zijn er diverse
liefhebbers.
Catharinus haalt ook de regio bijeenkomst nog even aan, er is een verslag van en dat zal op de
leestafel ter inzage liggen.
Hierna krijgt Kobus PE2LOJ het woord als redacteur van BRAC nieuws en deze meldt dat, u
heeft het al in BRAC nieuws had kunnen lezen, OM Harmeling, Leo NL10249, die afgelopen
maand de juiste oplossing van de Droedel heeft ingestuurd en hiermee het langzaam op
gelopen bedrag van 27,50 euro heeft gewonnen, wat hem onder applaus word uitgereikt.
Voor de niet winnaars: gewoon meedoen, dan maakt u ook een kans op een leuke prijs.
Na dit gedeelte word het woord aan Wim PE2WDO gegeven, zodat hij met zijn presentatie
kan beginnen.
Wim legt uit dat er diverse programma`s zijn om antenne`s te berekenen, hij beperkt zich tot
een, nl MMANA. Na enige uitleg, via een powerpoint presentatie, worden de aanwezigen
uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan en een antenne te bedenken en de verhoudingen en
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prestatie`s te berekenen. Dit is wel heel kort door de bocht, maar om dit gehele gebeuren hier
te beschrijven zou te ver gaan, maar voor de geïnteresseerden is binnenkort een en ander na te
lezen op onze internet site, iets wat zeker de moeite waard is.
Het lag in de bedoeling, na de pauze eventueel nog een stukje theorie toe te voegen, maar men
was zo bezig met allerhande ontwerpen, het uit proberen van diverse modellen en het bekijken
van de virtuele prestatie`s, dat het laatste deel is vervallen, duidelijk veel “doeners” in de zaal.
Na afloop werd Wim bedankt door Chris PE1DZX waarbij deze hem als dank een envelop en
een flesje aangebood.
Het was een leerzame verhaal en nogmaals, Wim bedankt voor deze presentatie.
Kobus PE2LOJ

Wim PE2WDO met 3 el. Yagi als voorbeeld

Het aandachtig luisterend gezelschap

Oproep voor alle commissie leden
Bijeenkomst op 31 maart
Hierbij nodigen wij, het bestuur van de VERON afd. 25, alle amateurs die lid zijn van een van
onze commissie`s binnen de afdeling uit voor de jaarlijkse commissievergadering welke is
gepland op 31 maart in het Cultureel centrum “de Helfsheuvel” om 20.15 uur.
Het verzoek aan de voorzitters cq leiders van de diverse commissie`s is om een kort
jaarverslag in te leveren, zodat we voor ons zelf maar ook voor het jaar overzicht naar het HB
duidelijk kunnen maken wat voor activiteiten we door het jaar heen ontplooien.
Wij gaan er van uit dat alle commissieleden aanwezig zijn, bent u verhinderd laat dit dan even
aan de secretaris weten. Mocht u, als voorzitter cq leider verhinderd zijn, wilt u dan het
verslag naar de secretaris toezenden, per post of per e-mail. Mogelijk kunt u het ook aan een
ander lid van uw commissie meegeven.
Tot ziens op 31 maart.
Het bestuur

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.
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“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.
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
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144 MHz
De eerste goede tropo condities in lange, lange tijd... Eind januari waren er perfecte condities
op de band. Jammer genoeg ging er erg veel over ons hoofd. Helaas bleef de te werken
afstand hierdoor beperkt to zo’n 1000km, een gevolg van het (vrijwel) in het midden zitten
van de opening. EI/GD/GI/GM/SM/LA/OZ/SP/OK, het was er allemaal en erg hard. Het
grappige is dat deze landen ook met elkaar konden werken waardoor afstanden van een
1600km geen uitzondering waren. Ook voor mij zaten er wat leuke QSO’s tussen hoewel het
er gezien QRL verplichtingen en de noodzakelijke slaap niet veel waren. Wel viel op hoe
hard de signalen waren (meter in de hoek over 900km). Ook waren er veel mooie stations in
FM actief. Ook met dergelijke openingen kun je met een paar watt in een vertical leuke
dingen werken – als je er tenminste bijbent.
Ook was er op 26 januari nog een korte aurora opening waarbij van hieruit alleen – uiteraard –
GM4VVX in IO78 te werken was. Clive is zo’n beetje mijn bakenstation. Als er ook maar
iets in aurora te werken valt is hij erbij en komt ie in het log.
Met meteoren ben ik deze keer niet zoveel bezig geweest, ik heb maar een paar QSO’s
gemaakt waaronder wel weer een nieuweling in de digitale wereld: I3YXQ. Ik veronderstel
dat de meeste echte DX’ers de antenne naar de maan hadden staan om een poging te wagen
3Y0X op 2m te werken. De expeditie naar Peter-1 had een volwaardig EME station
meegenomen en heeft veel mensen erg blij gemaakt met een nieuw land dat niet zo vaak te
werken is. Helaas heb ik ze niet in het log kunnen schrijven en zal ik moeten wachten tot er
ooit weer eens activiteit vandaan is.
Zelfs in een rustige maand is best nog wel wat te werken, maar – je moet er wel zijn. Het
meest opvallende was dat tijdens de condities van eind januari de activiteit pas op de 3e dag
een beetje op gang kwam. Veel amateurs hadden iets van ‘Pietje belde me dat er condities
zijn en dus heb ik de set maar eens aangezet’. Hoewel dat goed is voor de activiteit mis je
daarmee soms wel de echte mooie openingen. Zorg dat je er bent. Zelfs af en toe een keertje
luisteren en/of roepen kan af en toe leuke verbindingen opleveren. Doe het...
Tot slot wil ik jullie wijzen op de Maart contest (4-5 maart van 14-14z). Dit is de eerste grote
contest van het jaar op alle banden 144MHz en hoger. Voor meer informatie zie de website
van de contestmanager: http://www.xs4all.nl/~pa0nzh/ Hopelijk kun je wat leuke DX
verschalken!
Laat me eens wat horen over JULLIE activiteiten?
73 es gd DX!
Catharinus PE1AHX email: 144MHz at cetu punt nl

Vraag
Mijn vraag is of er binnen de BRAC of mogelijk daarbuiten iemand is die, of mogelijk
iemand kent, die oude buizen radios en/of pickups repareert.
Mocht er iemand zijn die mij op de een of andere manier verder kan helpen, dan zou ik dat
graag horen. E-mail adres: <hermanvanboxtel@home.nl>
Met vriendelijke groet
Herman van Boxtel
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De droedel
Zoals u wel verwacht zult hebben beste OM`s, was droedel 13 het resultaat van jarenlange
diepe concentratie en (wachten op) inspiratie. Maar toen onze tekenaar dit werk dan ook
voltooid had, werd er dezelfde nacht nog een enorm bod op gedaan door de directie van een
of ander museum in Budel. Had hij het maar gedaan en het geld aan onze BRAC kas
afgedragen.
Maar eigenwijs als Jan is, heeft hij dit aanbod verontwaardigd van de hand gewezen, want zei
hij: “Ik heb het klassieke begrip zwart op wit tot uitdrukking willen brengen”
Dan heeft de BRAC je bij het ontwerpen van deze “Picasso”danig parten gespeeld, zei de
voltallige redactie,want:
Wie lid is van de BRAC heeft zwart op wit de zekerheid dat hij elke maand BRAC nieuws
gratis op de buis of in de bus heeft!!
Overigens, de streep was met wenkbrauwenstift aangebracht, omdat Jan met de
schrijfmachine geen strepen op het calque papier kon aanbrengen. “wenkbrauwenpotlood”zou
de redactie ook goed gerekend hebben (hi). Helaas kwam geen der inzenders op deze
originele gedachte.

Voor de juiste oplossing van Droedel nr. 14 is 5 euro ter beschikking. Inzendingen met
motivatie inzenden binnen 14 dagen na verschijning BRAC nieuws aan:
Pekacè, Postbus 182, 2280 AD Rijswijk.

Aanleveren van nieuwe kopij voor 21 Maart s.v.p.

Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

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
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Zandstraat 52, 5391 AP Nuland Tel 073 6137371
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te
’’s-Hertogenbosch.
Lid
Chris Dorna, PE1DZX
Torenstraat 13, 5261 BR Vught E-mail: pe1dzx@amsat.org
Lid
Mark Smidt PD0USA S. van Hekerenstr. 22 5237 SC `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
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 :

