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Jaargang 33 nummer 05 mei 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 12 mei 2006 in het Sociaal Cultureel Centrum”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Aanvang 20.15 uur

Op 5 mei is “de Helftheuvel” gesloten, dus is onze
bijeenkomst op:

Vrijdag 12 mei
Deze keer zal ON6NL de avond opluisteren met
een presentatie over Artsen zonder grenzen,
maar met radio.
*************
Let op!!!
Op 21 mei zal weer de afdelingsvossenjacht worden gehouden
Houdt deze dag vrij
Het word weer een leuke jacht met mooie prijzen.

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!

www.radioclub.nl
Ook de Landelijke Radio Vlooienmarkt heeft nu haar eigen site:
www. radiovlooienmarkt.nl
met o.a foto`s van de afgelopen markt
Kopij voor het BRAC nieuws van juni kan tot 22 mei worden aangeleverd.
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Van de Voorzitter.
Beste leden, afgelopen weekend zijn een aantal van ons namens jullie naar de
Verenigingsraad van onze VERON geweest. Het was dit jaar vrij rustig en ik had minder
het kippenhok idee dan vorig jaar, hoewel gesteggel over procedures wel altijd zal
blijven. Geluiden over vooruitgang en het ontwikkelen van een visie waren duidelijk te
horen alleen was het jammer dat weinig afdelingen mandaat hadden om daarmee in te
stemmen. Ik voeg daar meteen aan toe dat wij in de april bijeenkomst dat mandaat wel
meegekregen hadden, waarbij meteen de opmerking dat ik erg teleurgesteld was in de
opkomst voor die belangrijke bijeenkomst. 92% van onze leden was om onbekende
redenen niet aanwezig. Is dat omdat deze 92% vindt dat we het goed doen en dat alles
wat we besluiten goed is, is het omdat de vereniging voor deze leden niet zo belangrijk is
als het QSL-bureau? Graag hoor ik van de afwezigen – liefst via e-mail – wat de reden
is. Nogmaals, de Verenigingsraad is DE plaats waar de leden hun invloed kunnen
uitoefenen. Volgend jaar beter.
Gelukkig zie ik wel steeds meer gezichten bij de activiteiten die we voor jullie proberen
te organiseren. Het bezoek aan de maandelijkse bijeenkomsten is gemiddeld toegenomen
en ook op de normale vrijdagavonden gebeurt er weer van alles. Ik zag recentelijk de
nieuwe 6V BUIZEN ontvanger van Jan, PE1MQL die geschikt is voor de ontvangst van
DIGITALE radio (DRM). Mooi werk en een goed voorbeeld van waar we als
radioamateurs mee bezig zijn.
Deze maand (12 mei) krijgen we Anton Mandos ON6NL op bezoek. Anton is techneut
bij Artsen zonder Grenzen en komt met het onderwerp “Artsen zonder Grenzen maar Met
Radio’s. Vanuit zijn positie bij deze organisatie en als actief amateur kan Anton als geen
ander een link leggen tussen onze hobby en de werkwijze van AzG. Het belooft een
boeiende avond te worden, misschien ook voor niet amateurs/belangstellenden die
interesse hebben in de manier waarop een dergelijke organisatie de verbindingen onder
moeilijke omstandigheden in stand houdt. Introducés zijn dan ook van harte welkom.
Tot slot. Onze penningmeester Henk,PA3HGT , heef aangegeven dat hij vanwege een
nieuwe werkkring zijn functie wil neerleggen en het bestuur gaat verlaten. Erg jammer
omdat Henk echt bovenop de centen zit en ervoor zorgt dat er niets uitgaat zonder dat er
een goede reden voor is. Gelukkig nu pas omdat Henk het afgelopen jaar ook besteed
heeft aan het op orde brengen en vereenvoudigen van een en ander. Daardoor zal het
voor medebestuurder Mark, PD0USA die aangegeven heeft dat hij die taak over wil
nemen, hopelijk niet te moeilijk zijn om op gang te komen. Wel betekent dit dat we een
nieuw “lid van het bestuur” zoeken. We werken graag met 5 personen zodat de
hoeveelheid werk verdeeld kan worden en we de activiteiten op het gewenste niveau
kunnen houden. Wil je met ons meedoen laat het me weten en stel je kandidaat. De
verkiezing zal in juni plaatsvinden. Wil je eerst meedraaien om te zien of het je lijkt –
ook dat kan als aspirant-bestuurslid. Vele handen maken licht werk.
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl
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Verslag maandelijkse bijeenkomst BRAC op 7 april 2006.
Opening: Catharinus PE1AHX heet een ieder welkom en excuseert zich naar de leden van de
diverse commissie`s dat hij niet aanwezig kon zijn op de commissie bijeenkomst, maar hij
was geveld door griep. Hij neemt van de gelegenheid gebruik om de diverse commissieleden
nogmaals te bedanken voor hun inzet, zonder dit kun je een vereniging niet draaiende houden.
Verder hoopt hij dat het eerste gedeelte kort kan worden gehouden, daar we in het tweede
gedeelte de VR voorstellen nog moeten behandelen.
Mededelingen: Op 21 mei 2006 zal er weer een vossenjacht worden georganiseerd, hou de
datum alvast vrij.
De VERON en met name de redactie van Electron excuseert zich voor de late bezorging
hiervan, oorzaak is dat er voor een andere bezorger was gekozen maar dit lijkt geen succes.
De komende is hopelijk wel op tijd en zal weer door “tante pos” bezorgd worden. De
verandering was een leuke bezuiniging maar dan moet het wel goed gaan.
Jaarverslag afdeling: Kobus PE2LOJ leest het jaarverslag voor en dit word door de leden
goed gekeurd en zal in BRAC nieuws verschijnen.
Er word nog gevraagd naar het packett station, hiervan word momenteel zeer weinig gebruik
gemaakt, hooguit 4à5 vaste bezoekers en we beraden ons dan ook of dit wel open gehouden
moet worden. Wel is het zo dat als we de locatie verlaten, we er waarschijnlijk nooit meer op
zullen komen. Dus kijken of er op deze locatie mogelijk een andere functie zou kunnen
krijgen.
Financieel verslag: Henk PA3GHT deelt de cijferlijsten uit met hierop het financieel verslag
en de begroting voor het komend jaar.
Na wat vragen over en weer, over oa de zaalhuur voor de clubavonden vrijdags en de
maandelijkse bijeenkomsten, deze zijn gescheiden opgevoerd om te laten zien wat de afdeling
dit kost. Er word tevens door de voorzitter opgewezen dat de nieuwjaars receptie in deze
vorm geschrapt word, gezien de kosten en het naar verhouding geringe aantal leden dat er
komt.
Verder zit momenteel alles onder een rekening op de giro, dit is overzichtelijk en
gemakkelijk, ook als een en ander weer overgeschreven moet worden naar een nieuwe
penningmeester.
Helaas is er nog geen lid van de kascommissie aanwezig zodat dit verslag enkel onder
voorbehoud kan worden goed gekeurd. Gelukkig komt Aart PA3BJQ even later binnen,
excuseert zich voor zijn late komst, maar ja meerdere verplichtingen zijn de oorzaak.
Aart doet verslag van de bevindingen van de kascommissie, die bestond uit Pierre PE1BTL
en hij zelf. De boeken waren prima in orde en hij verzoekt dan ook aan de leden van de
bijeenkomst om de penningmeester en het bestuur te dechargeren, wat met algemene stemmen
door de leden word gedaan.
Aart treed af als kascommissielid en Jan PA3DOW stelt zich beschikbaar.
De vlooienmarkt: Paul PA0STE doet een kort verslag van de vlooienmarkt, ten eerste valt de
opbrengst van de markt van 2005 enigszins tegen, dit heeft als oorzaak dat het de 30ste markt
was waar wat extra dingen voor zijn gedaan, wat uiteraard geld kost. De markt van 2006 is
nog maar net geleden, maar lijkt goed te zijn verlopen. Er waren wat meer bezoekers dan het
vorig jaar en het ziet er naar uit dat deze markt weer een goed resultaat heeft opgeleverd.
Rondvraag: Paul PA0STE spreekt zijn waardering uit aan het bestuur voor hun inspanning
voor de afdeling. Catharinus bedankt hem voor het compliment en geeft aan dat wij proberen
er zoveel mogelijk te zijn voor de zendamateur en het aantrekkelijk willen maken met zoveel
mogelijk presentaties en lezingen, de hobby is tenslotte zend en luisteramateur en geen
vergader mensen, het moet op zijn tijd maar liefst zo weinig mogelijk.
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Er word door diverse mensen nog de verontrusting uitgesproken dat er steeds minder
radioamateurs komen en er zich nog minder bij een vereniging aansluiten. Dit is inderdaad
een algemene tendens, ook in andere hobby`s. het zal te maken hebben met de tijd waarin we
momenteel, gehaast en druk, leven.
Catharinus deelt mee dat Henk PA3GHT te kennen heeft gegeven te willen stoppen met het
penningmeesterschap, en dat we dus op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Denk er
eens over na of u iets voor de vereniging kan betekenen.
Bij de VR kan de afdeling zich met vier man laten vertegenwoordigen, momenteel staan er
drie man, te weten; Catharinus PE1AHX, Chris PE1DZX en Kobus PE2LOJ op het lijstje is
er nog een vierde liefhebber? Eric PA2ELS geeft aan eventueel wel belangstelling te hebben
maar nog even moet kijken of hij het in kan passen. ( achteraf bleek Eric niet te kennen en is
Ramon PD0RSP mee gegaan)
Catharinus sluit het eerste gedeelte en gaat over op het behandelen van:
De VR voorstellen.
Dit verloopt vrij vlot en buiten een paar discussies om komen we vrij snel op een
afdelingsstandpunt uit en bij sommige voorstellen zullen we onze 8 afdelingstemmen
verdelen. Hierbij waren bij deze stemming 15 afdelingsleden aanwezig.
Het uiteindelijke resultaat is:
Voorstel 1: 15 voor, Voorstel 2: 15 voor, Voorstel 3: 2 tegen , onthouding 13,
Voorstel 4: 1 tegen , 5 voor en 9 onthouding, Voorstel 5: 15 tegen, Voorstel 6: 15 onthouding,
Voorstel 7: 15 onthouding, Voorstel 8: 1 tegen en 14 onthouding, Voorstel 9: 15 onthouding,
Voorstel 10: 14 voor en 1 onthouding, Voorstel 11: 15 tegen, Voorstel 12: 1 tegen en 14
onthouding, Voorstel 13: 14 voor en 1 tegen, Voorstel 14: 11 tegen en 4 onthouding.
Voorstel 15: 14 tegen en 1 onthouding, Voorstel 16: 11 tegen en 4 onthouding,
Voorstel 17: 15 tegen, Voorstel 18: 4 tegen en 11 onthouding, Voorstel 19: 15 onthouding,
Voorstel 20: 14 voor en 1 onthouding, Voorstel 21: 15 onthouding, Voorstel 22: 7 voor , 2
tegen en 6 onthouding, Voorstel 23: 1 voor , 11 tegen en 3 onthouding ,
*Voorstel 24: 4 voor , 3 tegen en 8 onthouding , Voorstel 25: 7 voor , 3 tegen en 5
onthouding, Voorstel 26: 13 voor , 1 tegen en 1 onthouding.
* De mogelijkheid bekijken of er een amendement kan worden ingediend.
(De voorstellen zijn allen in de Electron van april te vinden.)
De notulist Kobus PE2LOJ

Mills on the Air weekend 2006
In het weekend van 12 en 13 mei organiseert de Denby Dale Radio Society uit de UK het
evenement Mills on the Air 2006.
Dit is een evenement waarbij uitgezonden wordt vanuit Molens. Het is geen contest, maar een
gezelligheids evenement waarbij zowel de radiohobby als ons cultureel erfgoed, de molen,
wordt gepromoot. Wel zijn er certificaten te verdienen die verstrekt worden door de Denby
Dale Radio Society. Meer informatie is te vinden op hun website:
http://www.g4cdd.net/mills.html
Het toeval wil nu dat op 13 mei het ook in Nederland de nationale molen- en gemalendag is.
De Veron afdeling Den Bosch wil daarom trachten op 13 mei in de lucht te komen met
PI4SHB/M om mee te gaan doen aan dit evenement. Op moment van schrijven zijn we nog in
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overleg met de molenaar van de Standerd Molen te Rosmalen en het waterschap die
verantwoordelijk is voor de openstelling van watergemaal Gewande.
We streven ernaar om op zondag 13 mei, tussen 10.00h en 16.00h vanaf één van deze locaties
in de lucht te komen in SSB op 40 meter en op 2 meter in SSB en FM. De gekozen locatie
wordt later bekend gemaakt via de BRAC website en de diverse rondes.
Tot slot kunnen we nog vermelden dat ook de Veron Afdeling OSS vanaf de molen
Zeldenrust meedoet aan dit evenement. Daarmee zijn wij de enige twee afdelingen in
Nederland die meedoen aan Mills on the Air 2006.. En dat is op zijn zachts gezegd vreemd
voor een molenland als Nederland. Vanuit de Denby Dale radioclub is er dan ook zeer
verheugd gereageerd op ons initiatief om mee te doen.
Amateurs die zin hebben om mee te werken aan deze dag kunnen contact opnemen met Mark
Smidt PD0USA via pd0usa@amsat.org, op telefoonnummer 06-15021488 of via de website
van de BRAC: www.radioclub.nl
Laatste nieuws: We hebben toestemming om op, naast of bij de standaard molen van
Rosmalen te zitten.

Zendamateurs en Jeugd
Al vanaf heel jongs af aan luister ik naar de politieradio. Het zogenaamde scanner luisteren.
Draadloze communicatie heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. Scanners heb ik volop gehad
en heb ik nog steeds. Alleen het politie luisteren verschuift. Ik heb een tijd lang CB
apparatuur gehad. Dat is verwaterd in de loop der jaren maar het luisteren bleef. Tot nu
ongeveer. C2000 komt eraan en ik zal mijn hobby moeten verschuiven. Dit doe ik dan ook en
ben dus bezig om zendamateur te worden.
Veel jongeren zegt het niks. Ze hebben wel eens gehoord van een "bakkie" of hebben er
misschien zelf een. Tegenwoordig hebben ze ook PMR/LPD apparaten. Van die leuke kleine
walkie talkies die je nu zo'n beetje op elke straathoek kunt kopen en bijna bij een pakje boter
cadeau krijgt. Ook ik ben schuldig ik heb een set van die dingen. Maar voor mij is dat het toch
net niet. Het bereik is te gering. Ik wil verder. Uiteindelijk ben ik vorig jaar naar de
Radiovlooienmarkt geweest in Rosmalen. En daar ben ik eigenlijk toch weer besmet geraakt
met het zend virus. Ik was op zoek naar een scanner een Boco 2310s kristalscanner. Vraag me
niet waarom maar met die scanner heb ik iets. Inmiddels ruim een jaar na mijn het begin van
mijn zoektocht heb ik hem gevonden. Maar dat is niet wat ik verder wilde vertellen. Ik was
bezig met die besmetting van het zend virus. Sinds ik daar was geweest ben ik weer eens
verder gaan kijken daarvoor. De sites van de Veron en VRZA bezocht. Ook de site van het
agentschap telecom bezocht voor meer informatie over de vergunningen. Want als je echt
zendamateur wil worden zul je toch een vergunning oftewel machtiging moeten halen.
Uiteindelijk heb ik besloten om met mijn 28 jaren (toen nog net 27) toch maar lid te worden
van de Veron. Puur en alleen omdat ze een afdeling hebben in Den Bosch. Lekker dicht bij
huis dus. Zo gezegd zo gedaan. Lid geworden en keurig een stapel papieren binnen gekregen.
Verder werd ik uitgenodigd om een keer de clubavond bij te wonen die ze elke vrijdag
hebben. Natuurlijk dat gedaan. Beetje vreemd en onwennig omdat ik als nu nog
luisteramateur (zo heb ik me aangemeld bij de veron call: NL13223) daar toch een vreemde
wereld binnenstap. Ik ben uiterst vriendelijk ontvangen door een gezellig groepje mensen.
Maar ik had wel 1 gevoel. Ik ben echt het broekie daar. En dat met mijn 28 jaar. Nu ik een
half jaar meedraai in het geheel is het mij duidelijk geworden dat de ledenaantallen binnen de
amateur wereld teruglopen. Internet heeft echt de overhand genomen. Men zit te springen om
"vers" bloed om het zo te zeggen. En nu is er dus de discussie. Hoe gaat de toekomst verder.
Even afgezien van de plannen die onze heren in het pluche bedenken en die het AT bedenkt.
Wat is er nodig om jongeren hier nog voor te interesseren. Vroeger was je zendapparatuur het
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paspoort naar de wereld. Nu is schiphol het grootste portaal waar je je paspoort kunt droppen
voor de wereld. De afstanden zijn kleiner geworden door vliegtuigen en internet. Maar toch
blijft de amateurwereld bestaan. In vele landen. Alleen ook deze vergrijst. En dat is toch
zonde. Ik heb gemerkt dat je namelijk ontzettend veel leuke dingen met radioapparatuur kunt
doen. Zo kun je contact leggen met het International Space Station. Dat gaat niet met internet.
Zo kun je contact leggen met de meest vreemde boerengehuchtjes "in the middel of no
where". Dat zijn dingen die anders niet zo snel gaan. Dat ik daar spanning in zie is niet bij
iedereen zo. En de vraag blijft dus staan. Hoe prikkelen we jongeren. Ik heb afgelopen jaar
een happening meegemaakt voor een klein uur waar kinderen kennis kunnen maken met het
zendamateurisme. Een happening die al jaren gebeurt. De JOTA. Jamboree On The Air.
Oftewel een scoutingevenement met behulp van de luchtwegen en dan vooral de radiogolven.
Inmiddels hebben we ook JOTI of te wel het jamboree on the internet. Mij is inmiddels
duidelijk geworden dat zo een combinatie dodelijk is. Je ziet de smoeltjes van die kids
gewoon roepen. Ik snap het niet geef mij maar MSN dat snap ik. Daardoor word het
tegenwoordig erg moeilijk om kinderen te stimuleren.
Nu is er in ons land een nieuw rampenproject gestart DARES. Iets wat onder de zendamateurs
inmiddels wel bekend is. Afgelopen week had ik een gek idee daarover. Grote rampen zul je
hier niet snel tegenkomen maar het nut van DARES is al wel gebleken tijdens het mooie
winterweekend van een paar weken terug. Ik denk dat we ons dan ook in moeten gaan zetten
om kinderen het nut van zendamateurisme duidelijk te gaan maken aan de hand van landelijke
projecten met nut voor de samenleving. Zet daar een project voor op. DARES for Kids
bijvoorbeeld. Hou het laagdrempelig. Probeer met amateurs een PMRnet/LPDnet oftewel een
zogenaamd freenet op te zetten waar kinderen gebruik van kunnen maken. Promoot dat
gebruik eens wat meer. Natuurlijk zul je er een hoop onzin en gezever op aantreffen. Maar de
kinderen zijn wel bezig met het maken van QSO's. Ook anderen zullen dit misschien wel gaan
gebruiken. Zo zet je heel laagdrempelig wel het amateurisme weer op een kier richting
buitenwereld. En waarom is dat zo belangrijk. Radio Amateurisme is in een vergeethoek
gedrukt. Overschaduwt door het grote boze internet. Internet is namelijk makkelijker sneller
en "altijd" beschikbaar. Althans zo word er gedacht. Voor dat altijd beschikbaar zijn kan een
stuurpunt zijn om het DARES project wat meer bij kinderen leven in te blazen en op die
manier ook het zendamateurisme. Er moet geprikkeld worden. Laagdrempelig. Pak ze op de
zwakke punten die er in de beredenering zijn. En maak ze wakker. De ene blijft wakker de
ander dut weer in. Kenmerkend ook van mijn ideeën is denk ik toch wel het ruchtbaarheid
geven aan onze hobby. Op dit moment word het in een stoffig verschraald hoekje gedrukt. Op
het nieuws bijvoorbeeld had ook best wel gemeld mogen worden dat het DARES project
actief was geweest in Zeeland met misschien een uitleg van wat DARES is. Dat is te regelen.
Als je het slim aanpakt. Al die kleine dingetjes om net wat "media" mee te pakken kan helpen
om mensen te prikkelen. Interesse te wekken. En misschien wel te overtuigen van het nut. En
ze zelfs misschien wel zover te prikkelen dat ze de uitdaging en het plezier van de hobby
oppakken en zelf amateur worden.
Ik zit er nu ineens aan te denken dat we als Verenigingen zijnde misschien een moeten gaan
praten met de JOTA/JOTI organisatie om eens te kijken of je de opzet niet een beetje moet
veranderen. Meer leer element erin brengen. Ik snap dat dat moeilijk is en dat elke groep vrij
staat in het doen en laten. Maar stel je eens voor dat je met een kleine instructiekit met wat
spelletjes en proefjes, die ze thuis ook nog kunnen doen, een hele nieuwe wereld aanboort.
Geef in die instructiekit mee dat ook het internet via de lucht kan lopen en dat je nog meer
digitale dingen draadloos "in het veld" kunt doen. Ik denk dat je dat als vereniging best wel
moet kunnen organiseren met al de kennis die er is. Het enigste waar je mee moet opletten is
dat je het ook echt voor kinderen maakt. En niet als "aanprijzing" van de hobby maar als
kennismaking met. Ik weet dat mede webmaster Chris, PE1DZX daar ook mee bezig is. Hij
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heeft zich oa bezig gehouden met het laagdrempelig bouwen van een kristalradio. Ontzettend
leuk is dat. Enigste nadeel is, dit is een individueel opgepakt idee. En eigenlijk zou er
landelijk eens een keer iets goed neergezet moeten worden. Alleen wie gaat die kar trekken.
Wie voelt zich genoodzaakt jong bloed te verzamelen. Dat is de vraag.
Ramon NL13223 ( sinds kort PD0RSP)

Cursus zendamateur
De afdeling Oss start bij voldoende aanmeldingen eind april een cursus.
Examen datum is april 2007, cursus is in principe voor N en F kandidaten.
Bij het ter perse gaan van dit nummer waren alle gegevens nog niet bekend.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met de afdeling Oss.

144 MHz
Afgelopen maand was er weinig te melden. De condities zijn niet geweldig en om
persoonlijke redenen heb ik op dit moment geen tijd om veel op de band aanwezig te zijn.
Wel te melden is dat na het einde van de lange winter OH8K weer actief geworden is, vooral
om de spullen uit te testen voor de echte expedities later dit jaar. Ook is er een aantal malen
een zwakke aurora geweest waarbij de activiteit niet groot was – waarschijnlijk vooral omdat
men in deze tijd van zonnevlekkenminimum niet veel verwacht.
Waar ik wel op wil wijzen is dat op 6 en 7 mei de VHF/UHF contest weer plaats zal vinden.
Er zijn jaren waarin tijdens deze contest de eerste Sporadische E verbindingen gemaakt
worden. Misschien is dat ook dit jaar weer het geval? Denk eraan, iedereen met een 144MHz
TRX of porto kan SpE werken. 2 watt in een porto is voldoende als de omstandigheden goed
zijn. Vooral bij openingen naar Rusland en de voormalige Sovjet-Unie is het beslist de
moeite waard om de FM frequenties in de gaten te houden omdat veel amateurs (de meesten)
daar uitsluitend FM, verticaal gepolariseerd hebben. Zelfs tijdens de grote contesten wordt
>90% van de verbindingen in die landen in FM afgewerkt. Beslist de moeite waard. Ik heb
overigens afgelopen jaar ervaren dat het de moeite loont om een cassetterecorder of MP3
recorder mee te laten lopen. Soms is een opening zo kort dat je alle info wel hoort en
bevestigt, maar het niet meteen op kunt schrijven. In die gevallen is het handig om achteraf
terug te kunnen horen wat er is gezegd. De stress van de snelheid maakt het geheugen wat
minder betrouwbaar en het zou toch doodzonde zijn om dat nieuwe land of vakje te verliezen
doordat je een letter verkeerd opschrijft. Ik gebruik zelf een MP3 programma: Total Recorder
van Highcriteria. Om openingen en bijvoorbeeld contesten op te nemen is dit programma
uitermate geschikt. Een opname van een uur vergt in de door mij gebruikte kwaliteit
ongeveer 4-7MB schijfgeheugen waardoor er zo’n 100 uur op 1 CD past. Het aanraden
waard.
Daar laat ik het bij voor deze maand, graag hoor ik jullie ervaringen en belevenissen om deze
rubriek levend en actueel te houden.
73 es gd DX!
Catharinus PE1AHX email: 144MHz at cetu punt nl

Gefeliciteerd
Hans Vuuregge en Ramon Spooren zijn beide geslaagd voor de Novice vergunning.
De roepnaam van Hans is geworden PD0HVZ en van Ramon PD0RSP.
Beide heren worden door het bestuur van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat en op
naar de F.
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Het bestuur van de BRAC

De droedel
Ook op deze droedel kregen wij weer vele, w.o. vaak zelfs zeer originele inzendingen. Toch
was er niet een de juiste bij. Met toestemming van de inzenders volgen hier onder enkele
inzendingen:
1 De dansende schoentjes in de efteling
2 Verboden te parkeren voor voetgangers
3 Van het voetstuk gestoten
4 Uit de band springen
5 Op de plaats rust
6 Met beide benen op de grond staan
7 Verkeersbord oversteekplaats voor voetgangers
8 In de (boks)ring bij de BRAC
9 Onderkant van een pastoor
10 Spiegelbeeld van een meisje met petticoat
Wat de oplossing zelf betreft?
Welnu iedere old man heeft wel eens zorgen en problemen. Van die neerslachtige momenten,
dat men aan de goede afloop twijfelt: men geen lichtpuntje meer ziet: kortweg, in de put zit.
Droedel nr. 15 laat u zo`n in – de - put zittende radioamateur zien.

Wij weten niet waarom hij in die donkere, weinig comfortabele put zit: maar mocht het zijn
dat de ham in kwestie zich zorgen maakt over een mislukt radio experiment, dan kunnen wij
hem daar gauw uithelpen. Stel uw probleem op een van onze bijeenkomsten aan de orde, waar
al 52 jaar de slogan geldt: “samen komen we er wel uit”
Noot: Alleen technische problemen s.v.p. ( wij bemiddelen niet bij QRM in huishoudelijke
problemen, die zult u zelf moeten oplossen).
Voor deze oplossing is in ieder geval 10 euro, of te wel twee en twintig ouderwetse guldens
en vier oude Nederlandse centen beschikbaar.
Inzendingen binnen 14 dagen na ontvangst BRAC nieuws 5/2006 via Pekacé, postbus 182,
2280 AD Rijswijk (ZH)
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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 21 mei 2006
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: er kunnen grappen in zitten. Laat u zich
niet afschrikken: de afstand valt best mee, al zullen een paar redelijke wandelschoenen zeker
tot 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 jaar zat er geen pijlopdracht in naar een baken zender, maar misschien dit jaar weer
wel, wie weet? Vergeet in ieder geval niet die dingen mee te nemen die u meent nodig te
kunnen hebben, bijvoorbeeld : uw kompas, gradenboog, liniaal , etc. Laat uw fantasie met
betrekking tot het bovenstaande maar eens werken. Ook de praktische zaken mogen niet
vergeten worden.
Op Zondag 21 mei 2006 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 de carpoolplaats langs de A2, aan de Gestelseweg te Boxtel.
Hoe komt u daar:
Vanaf de A2, zowel van af Eindhoven als vanaf ’s-Hertogenbosch
Afslag 25, Boxtel-Noord / Sint-Michielsgestel.
Als u de afslag hebt genomen rijdt u richting Sint-Michielsgestel, en
bij de eerste afslag links rijdt u de carpoolplaats op.
En u hebt nu de startplaats bereikt.
Natuurlijk kan men er ook komen vanuit richting Sint-Michielsgestel of Boxtel bij de afslag
naar de A2, aan de zijde van Sint Michielsgestel.
Het kan niet missen naast deze parkeerplaats ziet u hier een (telefoon) zendmast staan.
Hier is ruimte genoeg om te parkeren, bovendien als het eventueel mocht regenen, kan men
schuilen bij een kleine overkapping die hier te vinden is.
Verdere bijzonderheden verneemt u ter plekke. Wij hopen op een flinke opkomst, we zullen
dit bericht ook bij de afdelingen in onze omgeving bekend maken.
Wij willen de deelnemers verzoeken om zich van te voren aan te melden
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(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 (21 mei 2006) 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.

Friese radio markt
Zaterdag 27 mei word weer de Friese radio markt gehouden in Beesterzwaag met ruim 100
standhouders.
Het is een gezellige sfeervolle markt (uit eigen ervaring van pe2loj, die er ook elk jaar weer
meerdere regio 25 amateurs tegen komt)
De markt gaat open om 09.00 uur.
Beesterzwaag ligt aan de A7 van Heerenveen naar Groningen, afslag 28.
Organisatie: VERON afd. 63 “De Friese Wouden” (www.veron.a63.org)

