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Jaargang 33 nummer 06 juni 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 2 juni 2006 in het Sociaal Cultureel Centrum”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Aanvang 20.15 uur
*************

Aankondiging:
Op vrijdagavond 2 juni komt Dick Kleijer met een presentatie over
kristalradio`s en dan niet alleen die met die ene diode of dat stukje piriet,
maar ook echt geperfectioneerde modellen.
Dick Kleijer heeft al een aantal jaren achtereen de Nederlandse luisterwedstrijd
gewonnen. Deze wedstrijd wordt gehouden onder de naam Back To The Future (BTTF).
Hij heeft zijn ontvanger in de afgelopen jaren steeds verbeterd en bij de laatste
wedstrijd wist hij meer dan 200 omroepstations te ontvangen. Met dezelfde ontvanger
won hij in 2005 met 222 ontvangen stations de prestigieuze Amerikaanse wedstrijd van
de Birmingham Alabama Crystal Radio Group. ( zie ook het artikel in dit BRAC
nieuws.)

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 september kan tot 20 augustus worden
aangeleverd.
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Bestuursverkiezing.
Op de komende bijeenkomst van 2 juni, is er weer bestuursverkiezing, Henk PA3HGT heeft,
zoals u ook al in het stukje van de voorzitter heeft kunnen lezen, te kennen gegeven te stoppen
met zijn penningmeesterschap en zich ook niet meer herkiesbaar te stellen.
De overige bestuursleden zijn, of afgelopen jaar gekozen (PE1AHX, PE1DZX en PE2LOJ) of
halverwege het jaar (PD0USA) aangetreden.
Aangemeld als kandidaat voor het bestuur, heeft zich Hans PD0 HVZ. U kunt zich nog
aanmelden als kandidaat tot het begin van de bijeenkomst op 2 juni,
Er word alleen een lid van bestuur gekozen, de functie`s van secretaris en penningmeester
worden intern binnen het bestuur verdeeld.

Van de Voorzitter.
Wat een geweldige presentatie de afgelopen maand door ON6NL. Een geweldig verteller
over zijn bijdrage aan Artsen zonder Grenzen: de communicatie. Een inkijkje in de massa
aan variabelen en factoren die de mogelijkheden beperken en waarop de apparatuurkeuze
gebaseerd is. Ook het feit dat de door (mede)amateurs ontwikkelde kits met radio’s en
antennes door de medewerkers van AzG na een 1 daagse cursus op te zetten en te gebruiken
zijn is een hele prestatie. Overigens kwam uit Anton zijn verhaal ook wel naar voren dat je
als vutter vanuit je hobby hele nuttige dingen kunt gaan doen.
Overigens kennen we ook in onze eigen afdeling mensen die zich in hun vrije tijd ontzettend
inzetten. We staan daar vaak niet bij stil en nemen het vaak voor kennisgeving aan. We staan
er niet bij stil dat al het werk dat gebeurt door mensen gedaan wordt en moet worden. Tot
zich een moment voordoet als de afgelopen maand waar Jan PA0JFM me vertelde dat ie wil
gaan stoppen met zijn formele verantwoordelijkheden zoals het clubhuis, open dag
organiseren, veilingmeester zijn, etc. Jan is van mening dat hij het op z’n 78ste jaar iets
rustiger aan mag gaan doen. Nou heb ik er als ik Jan bezig zie nooit bij stilgestaan dat hij al
acht en zeventig jaar oud is/wordt. Hij is altijd zo actief. Maar als ik dan even nadenk, dan
zie ik Jan al jaren en jaren bezig in de club. Al zie er goed uit naar je leeftijd, je bent het
uiteraard wel. Hoewel ik Jan graag door zie gaan, kan ik absoluut begrip opbrengen voor zijn
wens om het rustiger aan te gaan doen. Per slot van rekening mogen ook de jongere mensen
wel eens aan de bod komen. Iets voor jou misschien? We zoeken weer mensen voor
verschillende taken.... Meldt je aan!
Jan, vanaf deze kant op deze manier nu alvast bedankt voor je fantastische werk – maar
gelukkig ga je nog tot 1 september door!
Dan hebben we deze maand ook een bestuurder die voor het laatst achter de bestuurstafel zit.
Henk, PA3HGT, is aftredend en niet herkiesbaar. Henk heeft zich als penningmeester de
afgelopen paar jaar vooral bezig gehouden met het op orde brengen en vereenvoudigen van
onze financiën. Een echte penningmeester die zijn boeltje op orde heeft waardoor onze
nieuwe penningmeester Mark, PD0USA in een gespreid bedje komt. Henk, ook jij bedankt
voor je inzet. We zullen je missen, niet alleen als penningmeester maar ook als collega in het
bestuur.
Door het aftreden van Henk zouden we weer een vacature hebben, ware het niet dat na een
oproep voor kandidaten Hans, PD0HVZ, zich aangeboden heeft als nieuw bestuurslid.
Uiteraard zijn we daar ontzettend blij mee en in de komende vergadering is er dan ook een
bestuursverkiezing met Hans – voorlopig – als enige te kiezen kandidaat.
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Tot slot wil ik jullie hartelijk uitnodigen op de komende bijeenkomst waar Dick Kleijer,
Nederlands Kampioen Kristalradioluisteren een presentatie zal geven. Ook dit belooft een
interessante avond te worden. Meer info verderop in deze BRAC nieuws of op onze website.
Ik hoop jullie daar ALLEMAAL te zien.
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

Lezing over kristalradio's
Nederlandse radioamateurs houden ieder jaar een wedstrijd waarbij met een kristalradio zo
veel mogelijk radiostations moeten worden ontvangen. De kristalradio wordt ook wel de
tourradio genoemd en is voor velen de eerste kennismaking geweest met de radiotechniek. Op
vrijdag 2 juni houdt Dick Kleijer hierover een presentatie bij de Bossche Radio Amateur Club
(BRAC).
Een kristalradio werkt zonder batterijen of andere elektrische voedingsbron. Alle energie die
de ontvanger nodig heeft, wordt gehaald uit het door de zender uitgestraalde vermogen. Al
met weinig middelen is het mogelijk om zelf een eenvoudige ontvanger te bouwen. Door de
eenvoudige opzet van deze ontvangers zijn er ook volop mogelijkheden om hiermee te
experimenteren.
Dick Kleijer heeft al een aantal jaren achtereen de Nederlandse luisterwedstrijd gewonnen.
Deze wedstrijd wordt gehouden onder de naam Back To The Future (BTTF). Hij heeft zijn
ontvanger in de afgelopen jaren steeds verbeterd en bij de laatste wedstrijd wist hij meer dan
200 omroepstations te ontvangen. Met dezelfde ontvanger won hij in 2005 met 222 ontvangen
stations de prestigieuze Amerikaanse wedstrijd van de Birmingham Alabama Crystal Radio
Group.
Tijdens deze avond laat Dick zijn ontvanger zien en legt hij uit hoe deze werkt en waar bij het
ontwerp en de bouw speciaal op moet worden gelet. Ook komen verschillende technieken aan
de orde waarmee de ontvangst kan worden verbeterd. Deze presentatie is hiermee interessant
voor beginnende en gevorderde radioamateurs.
Op deze avond van de Bossche Radio Amateur Club zijn ook niet-leden van harte welkom.
Iedereen wordt ook uitgenodigd om (zelfgebouwde) kristalradio's mee te nemen, ook als deze
het niet (meer) doen. Er zijn voldoende deskundigen aanwezig die behulpzaam kunnen zijn
bij het opsporen van eventuele problemen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf ook eens een
kristalradio te bedienen.
De Bossche Radio Amateur Club is een afdeling van de Vereniging Experimenteel Radio
Onderzoek Nederland. De leden zijn radiozendamateurs en anderen die zijn geïnteresseerd in
radiotechniek. De clubavond wordt gehouden in Wijkcentrum de Helftheuvel en begint om
20.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie: www.radioclub.nl
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Relevante websites:
Dick Kleijer:
http://home.hetnet.nl/~dick-kleijer/index.html
Back To The Future:
http://www.veron.nl/afd/amstelveen/bttf/bttf_main.htm
Informatie voor beginnende bouwers
www.kristalradio.nl

Opening van het nieuwe seizoen.
Het zomerseizoen staat weer voor de deur, de maanden juli en augustus zijn er geen
maandelijkse bijeenkomsten en ook is de “Helftheuvel”op de vrijdagavonden van 28 juli tot
en met 11 augustus gesloten.
We beginnen weer op vrijdag 1 september en ondanks dat de traditionele verkoping vorig jaar
qua aanbod wat matig was, willen we toch het seizoen hier weer mee beginnen.
DUS een oproep aan u allen, kijk uw shack en zolder eens na op overbodige ( maar wel
nuttige cq bruikbare) apparatuur of spullen die bij u toch overbodig zijn. U krijgt weer ruimte
en u mede amateur, die nou net dat zocht, zal u er dankbaar voor zijn en uw Xyl vast ook.(niet
vertellen natuurlijk dat u er weer andere zaken voor terug koopt, hi)
Ook willen we deze keer een soort van tentoonstelling organiseren van “amateur” spullen die
niet allerdaags zijn en waarvan de amateurs soms maar moeten raden waar het voor gediend
heeft, zoals meet apparatuur en hulpstukken bijvoorbeeld, ook nostalgie`s materiaal is leuk
om eens te laten zien. Misschien heeft u nog wel iets liggen waar u de werking of het gebruik
zelf niet eens kent en u nu eens te weet komt waar het voor gediend heeft.
Het is niet de bedoeling dat het verkocht word, maar het mag uiteraard wel.
Hopelijk hebben we veel inbreng en word het weer een gezellige avond waar diverse
apparatuur van eigenaar verwisseld.
Verdere berichtgeving hier over, leest u in het september nummer.

144 MHz

5
Helaas ben ik wegens drukke werkzaamheden nauwelijks actief geweest deze maand, maar de
verbindingen die gemaakt zijn leverden toch nog 2 nieuwe vakjes op in Noorwegen en in
zuid-Italië.
Ook heeft de Sporadische E zich gemeld. De eerste opening vanuit Nederland heeft
plaatsgevonden en een aantal gelukkigen hebben mooie verbindingen kunnen maken. Helaas
stond ik op dat moment zelf in de file en heb deze opening gemist. Dat is het nadeel van wat
verder van huis werken. Jammer maar zo is t leven.
De kans op SpE blijft ook de komende maand nog volop aanwezig, sterker – de echte
openingen moeten eigenlijk nog komen. Dus nogmaalsde tip: Blijf opletten en maak die
verbinding. Ook zonder meer mogelijk in FM.
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

Vossenjacht van Afdeling ’s-Hertogenbosch op 21 mei 2006
Op zondag 21 mei jl. vond de grote vossenjacht plaats van onze afdeling. Deze vossenjacht
werd gekenmerkt als een moeilijke jacht. Niet alleen waren de aanwijzingen summier maar er
stonden ook ongewoon veel vossen, minivossen en een valse vos in de lucht die de jagers op
het verkeerde been zette. Ieder jaar opnieuw stelt de vossenjachtcommissie zichzelf weer de
vraag waar zullen we de vossenjacht houden. Alle aardige natuur gebieden in de omgeving,
waar we vrij mogen rondlopen, lijken al eens gebruikt te zijn. Maar wederom is het gelukt om
weer een aardig en nieuw stukje natuur te vinden. De keuze is gevallen op het parkachtige
gebied “Den Eikenhorst” in Esch, en aan de overzijde van de weg naar Esch het gebied
“Sparrenrijk”. Waardoor de keuze van de startplaats viel op de carpoolplaats aan de
Gestelseweg te Boxtel langs de A2. Dit gebied is van daaruit gemakkelijk lopend bereikbaar
via een fietstunnel onder de A2. De weergoden waren ons dit jaar goed gezind, want
gedurende de gehele week was het al erg nat, maar uitgerekend zondag middag tijdens de
jacht viel ondanks dreigingen een droge periode bij een redelijke temperatuur. Met een
opkomst van 10 jagende equipes kwamen we hierdoor dan ook op een deelnemers aantal van
100% hoger uit dan de wel erg natte jacht in 2005. Waarbij we ons erg goed realiseren dat
deze datum tegelijk viel met het VRZA evenement van de Jutberg. De agenda in mei en begin
juni zit zo vol met evenementen dat ons deze datum toch het best leek. De vossenjacht
commissie met versterking van George, PD0BFM en de XYL Thea en QRP Peter van Sjef,
zorgde voor een niet gemakkelijke jacht. Om 13.00 uur liet de starter, Paul, PA0STE alle
equipes tegelijk starten. Het was een z.g. no-nonsense jacht, dat betekent dat er naast puur
jagen en het noteren van een beschrijving van de vos op het startformulier, 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. Vos 1 = George, PD0BFM zat in de
Eikenhorst tussen de Rodendendroms. Naast de grote vos waren in zijn omgeving twee
minivossen en een valse vos weggezet. Vos 2, Thea en Peter, zaten vooraan in Sparrenrijk. Zij
hadden een hoofdvos en een minivos uitgezet. Vos 3, Sjef, PA3ESD zat met een vos in het
midden van Sparrenrijk. Terwijl vos 4, Johan, PA3HGU, met twee vossen aan de rand van
Sparrenrijk in de richting van Seliswoude zat. Daarnaast liep een achteloze jager, Jan,
PE1MQL tussen de jagers met een lopende vos op zak. Vreemd dat slechts een jager dat
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merkte, ondanks de argwanende blikken van de omstanders toen Jan (lid van de vossenjacht
commissie), zich als jager liet inschrijven. Bovendien bleek bij de startplaats (Paul,
PA0STE), ook nog een minivos weggezet te zijn. Het zal u niet verwonderen dat er dan ook
niemand in staat bleek te zijn in de jaagtijd van 3 uur (13.00 uur tot 16.00 uur) alle 10 vossen
te vinden. Daar kwam dan ook nog bij dat het opvallend geplaatste witte kastje met knipper
led (valse vos) bij George, PD0BFM de aandacht trok van twee jagers, jammer maar niet alles
wat (blinkt) en knippert is echt, er werd toch echt geen RF uitgestraald !
De uitslag was als volgt :
1e Eric, PA2ELS
2e Frans, PA0FMY
3e Yuri, PE2SBA
4e Hans, PA3BZR
5e Kobus, PA2LOJ
6e Piet, PA0PDO
7e Ramon, PD0RSP
8e Christine, XYL van PA0FMY
9e Chris, PE1DZX
Terwijl de 10e jager Jan, PE1MQL een lopende vos bleek te zijn.
Ergens rond 16.30 uur vond de prijsuitreiking plaats op de startplaats en werd de vossenjacht
wisselbeker van VERON afdeling ’s-Hertogenbosch uitgereikt aan Eric, PA2ELS.
Als 1e, 2e resp. 3e prijs hadden we dit jaar: een Combitool van Ferm, een gereedschapsset, een
tostimaker van Tefal.
Alle betrokkenen die hebben meegedaan, ervaren of niet ervaren (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 gasten
PD0BFM, Thea en Peter).
Paul, PA0STE

De droedel
`n keurige uitgebalanceerde inktvlek, zei `n oppervlakkige beschouwer van deze tekening. En
nog een ander lid vond het meer lijken op een oude afstemknop. Maar neen, het is een echte
paraplu. Van boven gezien. En nog wel een van bijzondere kwaliteit, die geen spatje water
doorlaat. Deze belangrijke eigenschap heeft de paraplu gemeen met het afdelingsreglement
dat ook volkomen waterdicht is en waarop het meest hardnekkige druipwater (in casu
kankeraars) geen enkel houvast heeft!!!
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Doet u ook weer mee met droedel nr 17 ?
Voor de juiste oplossing is dit maal een staatslot met jackpot, t.w.v. 13,75 euro beschikbaar.
Het staatslot word gekocht in Heusden, u weet wel de stad waar die grote klappen vallen (hi).
Oplossingen naar het bekende adres: Pèkacè, Postbus 182, 2280 AD Rijswijk.

Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Catharinus v Tuyl, PE1AHX
Molenstraat 44, 5315 AB Kerkwijk
Tel: 0418-561332, nooit na 21 uur.
Secretaris:
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden
Tel. 0416 662734
Penningmeester:
Henk Vugts, PA3GHT
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:
Piere PE1BTL en Jan PA3DOW
Ontvangst nieuwe leden: het bestuur
Vlooienmarkt:
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
Afdelingsstation:
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: PE1DZX, PB9CV en PA3DRL en PD0RSP.
QSL-manager:
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Packet Radio:
Henk PA0HCT (sysop) , Paul PE1LXX.
70 en 23 cm repeater:
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Braknieuwsredactie:
Kobus PE2LOJ
Website beheer:
Chris PE1DZX en Ramon PD0RSP
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). Berichten kunnen worden doorgegeven
aan of via Packet Radio PI4SHB@PI8SHB, 144.925 of 430.662,5 MHz
Redactioneel
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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 :

