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Jaargang 33 nummer 07 september 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 1 september 2006 in het Sociaal Cultureel Centrum”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Aanvang 20.15 uur
We beginnen weer!!!
En zoals u de laatste jaren van ons gewend, met een opbod verkoping van
allerlei amateur zaken, iedereen kan materiaal inbrengen.
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 oktober kan tot 20 september worden
aangeleverd.
De openbare verkoping,

Zo druk zal het vermoedelijk niet worden
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Van de Voorzitter.
Voor de meeste van ons is de vakantie inmiddels weer voorbij, tijd om na het uitrusten weer
met nieuwe energie aan de gang te gaan. Ook in de afdeling geldt dit uiteraard waarbij we
proberen om weer een voor iedereen interessant programma neer te zetten. Uiteraard
beginnen we deze maand met de vertrouwde verkoping waar voor dit jaar iets bijzonders aan
toegevoegd is (zie verderop in BRAC nieuws). Ook ik heb trouwens dit jaar iets te verkopen.
Het is geen rommel, zit in een geel doosje met rode opdruk en ja, het moet (per stuk)
minstens 25 euro opleveren. Komt allen en breng je portemonnee mee. Daarnaast hebben we
ook dit jaar weer een paar leuke dingen gepland, waaronder de kindervossenjacht op zondag
10 september.
Toch wil ik ook jullie vragen om eens ideeën aan te dragen voor de invulling van de avonden
in 2007. Uiteraard kunnen we als bestuur van alles bedenken, maar het liefst horen we van
jullie waar je graag wat meer over zou willen horen of zien, dan wel welke activiteiten we
moeten ontplooien. Wij zijn er voor jullie, de leden, maar jullie moeten ons sturen.
Tot slot hoop ik dat velen van jullie weer naar de Helftheuvel kunnen en zullen komen.
Iedere eerste vrijdag van de maand voor de grote bijeenkomst en alle andere vrijdagen voor
een gezellige babbel of een “projectje.”
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

Wij ontvingen het droeve bericht dat,

Gerard Savelberg PD0MHY
Op 18 juni 2006 is overleden in de leeftijd van 78 jaar.
Ondanks dat hij de laatste jaren weinig meer actief was en niet meer op de clubavonden kwam,
herinneren wij Gerard als een amateur die veel voor de afdeling heeft gedaan. Er werd bij activiteiten
nooit vergeefs een beroep op hem gedaan.
Hij was diverse jaren lid van de clubhuiscommissie. Ook was hij vele jaren een helpende hand bij de
opbouw van het PACC station en ook bij de Landelijke Radio Vlooienmarkt was hij vele jaren een
gewaardeerde medewerker.
We zullen Gerard herdenken als een als een vriendelijk en behulpzaam amateur.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het dragen van dit verlies.
Namens het bestuur en de leden van de BRAC, afd. VERON s`Hertogenbosch.
J.J. Siebenga, PE2LOJ secretaris.
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Verslag van de huishoudelijke bijeenkomst op 2 juni 2006
Opening: Catharinus PE1AHX opent de bijeenkomst en heet een ieder welkom en in het
bijzonder Dick Kleyer die een lezing over kristal radio`s komt verzorgen, vandaar ook dat
Catharinus het officiële gedeelte zo kort mogelijk wil proberen te houden.
Bestuursverkiezing: Aftredend is Henk PA3GHT en hij heeft te kennen gegeven dat hij zich
niet herkiesbaar stelt. Aangemeld voor een bestuursfunctie heeft zich Hans PD0HVZ. Bij
gebrek aan tegenkandidaten word Hans bij hand opsteken door de aanwezigen gekozen, van
de 25 stemgerechtigden die aanwezig zijn stemt niemand tegen en niemand onthoud zich.
Hans word gefeliciteerd met zijn benoeming.
Daar alleen de voorzitter in functie word gekozen, zal de verdeling van het bestuur er zo uit
komen te zien:
Voorzitter Catharinus PE1AHX; Secretaris Kobus PE2LOJ; Penningmeester Mark PD0USA;
Leden Chris PE1DZX en Hans PD0HVZ
Catharinus memoreert dat Henk in de tijd dat hij penningmeester is geweest, goed werk heeft
verzet en alles prima op de rit heeft gezet, zodat het voor de komende penningmeester
makkelijk overnemen is. En brengt dit tot uitdrukking met een aardigheidje als herinnering
voor Henk en een bos bloemen voor zijn vrouw.
Henk geeft aan dan wel uit het bestuur te zijn getreden maar niet uit het zicht, bij
evenementen zoals de vlooienmarkt en zoals laatst bij de molendag zal hij zich zeker laten
zien.
Wat verder nog ter tafel komt: Chris PE2DZX herinnerd ons nog even aan de afgelopen
vossenjacht, deze was weer prima georganiseerd en ondanks dat het deelnemers aantal wat
hoger mocht zijn was het zeer geslaagd, hij bied daarom de vossenjachtcommissie een
aardigheidje aan.
Verder meld Chris nog dat Cees PB9CV de ronde zal doen a.s. zondag en verbinding zal
trachten te maken met diverse veldstations in de omgeving.
Paul PA0STE meld nog even dat het VERON pinksterkamp begonnen is en men daar dit
weekend altijd welkom is.
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit Catharinus het officiële gedeelte en geeft met
een korte pauze het woord aan Dick Kleyer.
Dick geeft een zeer interessante lezing over wat er allemaal wel niet te ontvangen is zonder
zelfs maar een externe stroom of spanningsbron.
Ook laat hij zien, waar door gebruik van bepaald materiaal, zoals bepaalde kunststof en
litzedraad extra voordelen zijn te behalen.
Heeft u deze lezing gemist? Kijk dan op onze website en link door naar de site van Dick.
Kobus PE2LOJ

Dag van de Radio Amateur
Deze dag is op zaterdag 4 november 2006
Er kunnen weer kaarten voor de Dag van de Radio Amateur 2005 worden besteld via de
secretaris van de afdeling. De prijzen zijn dit jaar 6 euro voor VERON leden en 7 euro voor
niet leden.
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In de voorverkoop zijn de kaarten 5 euro (uiteraard voor VERON leden) 1 euro voordeel en
geen wacht tijd voor de kassa(hi)
Kaarten kunt u bestellen bij de secretaris op de september bijeenkomst (1 sept) en eventueel
tot 25 sept., bij contante betaling. De minimale afname van de afdeling is gesteld op 4 stuks.
Kobus PE2LOJ.

1 septemberVerkoping
Traditioneel houden we de eerste bijeenkomst na de vakantie een verkoping. Dit is de
gelegenheid om de shack eens goed uit te mesten. De verkoping is vooral bedoeld voor leden
van de afdeling en de ervaring heeft geleerd dat er van alles en nog wat wordt aangeboden.
Inmiddels hebben we al een paar hele bijzondere items binnen.
De verkoping zal gebeuren bij opbod en je kunt natuurlijk opgeven wat je minimaal wilt
krijgen voor jouw spullen. Er wordt contant afgerekend.
Wat anders
Naast de verkoping doen we dit jaar ook iets anders. Ook hiervoor moet je iets uit de shack
meenemen. Het gaat erom dat het iets is waarvan je op het eerste gezicht niet ziet waarvoor
het gemaakt/bedoeld is. Denk hierbij aan meetapparatuur, componenten, gereedschap etc. Aan
de activiteit die we hebben bedacht is een prijs verbonden en je krijgt het ding dat je
meeneemt natuurlijk ook weer terug. Er is in ieder geval een prijs voor degene die het meest
exotische onduidelijke ding meeneemt.

10 septemberKindervossenjacht
Op 10 september organiseren we een vossenjacht voor kinderen, kleinkinderen, neefjes,
nichtjes, buurjongens en buurmeisjes van zendamateurs. Aan deze jacht wordt meegewerkt
door Wim en Wilma uit Oss. De vossenjachten die zij organiseerden tijdens de Veron
Pinksterkampen zijn altijd een groot succes.
De jacht vindt plaats op het terrein van Scouting Vught Noord aan de Loonsebaan in Vught.
Op www.radioclub.nl vind je een routekaart. Als je zelf een vossenjachtontvanger hebt dan
mag je die meenemen, maar er zijn ook ontvangers te leen.
De jacht is echt bedoeld voor kinderen en het is zo opgezet dat kinderen de vossen (of andere
beesten) zelf kunnen zoeken op het speelterrein van de Scouting. Voor de ouders, opa’s,
oma’s, buurmannen, buurvrouwen en kennissen is er koffie en thee. Voor een versnapering
voor de kinderen wordt natuurlijk ook gezorgd.
Als je meer wilt weten of je alvast wilt aanmelden stuur dan een mailtje naar chris@dorna.nl.
We beginnen om 14.00 uur en stoppen om 17.00 uur. Je mag echter ook op een tijd ergens
daar tussenin aankomen. Kinderen die een eigen portofoon (PMR o.i.d.) hebben, moeten die
zeker meenemen!

144 MHz
Wat een vreemde zomer. Enorme Sporadische E openingen die zich vrijwel iedere dag
voordeden bepaalden het gezicht van deze zomer. Helaas waren de openingen erg plaatselijk
maar velen in Europa hebben persoonlijke en soms ook IARU records gebroken. Zo vond er
vrij onverwacht (…) een opening plaats tussen EA8 en YO4, goed voor een 4400km en een
nieuw terrestrial IARU record. LiveMUF tezamen met DXCluster en ON4KST chat site
speelden hierbij een grote rol want hoe vaak komt het eigenlijk voor dat 2 VHF stations in de
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uithoeken van Europa/Africa gelijktijdig op dezelfde frequentie met de antenne’s dezelfde
kant uit zitten. EA8 is trouwens ook door veel PA, DL, OK stations gewerkt wat mij doet
vermoeden dat zulke openingen altijd al wel voorkwamen, maar dat ze door gebrek aan
coördinatie nooit eerder in deze mate gebruikt konden worden. In dezelfde context moet ik de
verbindingen met CU8 noemen. Ook CU8 is dit jaar door veel stations gewerkt, maar voor
zover mij bekend nog niet vanuit Nederland.
Uiteraard was het voor velen een uitdaging, en soms een hoogtepunt, om 4O3T te werken. Ja,
Macedonië was ook QRV op 2 meter dankzij de inspanningen van Anton, ON6NL en Luc,
ON4IQ. Prima signalen maar moeilijk te werken vanwege de QRM die ze bij ontvangst
hadden vanuit het HF station. Ook bij mij staan ze in het log als DXCC nummer 68.
Door persoonlijke omstandigheden ben ik zelf deze zomer nauwelijks actief geweest
waardoor ik ook geen Perseiden rapport kan geven. De berichten die ik gehoord heb doen me
vermoeden dat de regen erg zwak was, een trend die al een paar jaren in gang is. Wel was er
in augustus een Aurora opening als gevolg van een zonne-uitbarsting (tijdens het
zonnevlekkenminimum).
De eerste berichten over de nieuwe zonnevlekkencyclus, 24, zijn er alweer. Rond 15 augustus
is de eerste zonnevlek met omgekeerde polariteit ontdekt. Dit zou betekenen dat de nieuwe
cyclus begonnen is. Deze vlek was jammer genoeg maar zo’n 15 minuten actief met als
gevolg dat hij geen nummer ontving en dat het nog niet als echt begin wordt gezien. Wel
komen er steeds meer verwachtingen naar buiten die aangeven dat de komende cyclus wel
eens de meest actieve sinds de 50’er jaren kan worden. Goed voor de HF amateurs en
waarschijnlijk geweldig voor de VHF amateurs.
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

Jaarlijkse Regionale “Helmondse” Radiomarkt op 2 sept. 2006
Dit jaar zal de VERON afdeling Helmond weer voor de 22e maal een radiomarkt organiseren
waar de standhouders hun overcomplete radioapparatuur en onderdelen te koop aan kunnen
bieden en waar u als radioamateur wellicht het al jaren ontbrekende onderdeel van uw
dumpset of zelfbouw tranceiver kunt kopen.
Uiteraard gelden voor het aanbieden van zendapparatuur de gebruikelijke RDR regels.
Door het succes van voorgaande jaren zal de radiomarkt daarom ook dit jaar gehouden worden in
een buurgemeente en wel in muziekcentrum en gemeenschapshuis “ ’t ANKER “ te BEEK
EN DONK, adres : Pater Vogelsstraat 39, 5741 JE Beek en Donk.
Bezoekers worden vanaf alle grotere doorgaande wegen middels bewegwijzering naar " ’t
ANKER " geloodst.
Ook is vanaf 08.00 uur op 145.400 MHz PI4HMD op de locatie QRV voor het inpraten van
eventueel verdwaalde bezoekers.
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De zaal is voor bezoekers geopend van 9.00 - 14.30 uur toch kunt U om 8.30 al binnen in de
entree / bar om daar van een kopje koffie te genieten. Alle verdere voorzieningen, dus ook
voor het versterken van de inwendige mens, zijn in “ ’t Anker” in ruime mate aanwezig.

De droedel
Jan PA0PKC (de tekenaar van onze droedel) verblijft langer als gepland in de Cariben.
De eerst volgende droedel verschijnt derhalve niet voor november.
Kobus PE2LOJ.
Verwarmingsketels storen televisie-ontvangst
Dit berichtje kwam ik tegen op internet en geeft nog eens aan dat storing uit de meest
vreemde hoeken kan komen. Ook sommige van de reactie`s geven nog eens aan dat veel
mensen niet begrijpen waar we mee bezig zijn en alles op de grote hoop gooien, gelukkig
zijn er die het voor ons opnemen en proberen duidelijkheid te geven.
18 augustus 2006,
GRONINGEN (ANP) - Verwarmingsketels van het merk Vaillant zorgen voor storingen in
de televisieontvangst. De ketels moeten daarom worden omgebouwd. Ook de
communicatieapparatuur van luchtvaart- en havenbedrijven kan worden verstoord.
Dat meldde het Agentschap Telecom vrijdag. Na diverse klachten over storingen van
radiozendamateurs en televisiekijkers, werd uiteindelijk de bewuste verwarmingsketel als
boosdoener gevonden. Producent Vaillant heeft toegezegd te zullen meewerken aan het
oplossen van de problemen, aldus het Agentschap.
Het gaat om 8000 hoogrendementsketels, die in combinatie met de thermostaat voor de
storing zorgen. ,,De kabel die van de ketel naar de thermostaat loopt, fungeert als een soort
antenne'', aldus een woordvoerder van het Agentschap Telecom. In een straal van anderhalve
kilometer rond het gebouw waar de ketel staat, worden storingen waargenomen.
Tot nu toe zijn er nog geen klachten gekomen van luchtvaart- of havenbedrijven, maar zij
maken met hun communicatie wel gebruik van de frequentie waarop de storingen zich
voordoen. Het gaat daarbij niet om de luchtverkeersleiding, maar om de communicatie met
het grondverkeer, zoals de voertuigen die vliegtuigen verslepen.
Enige reacties:
Tokkie:
ze moeten die zendamateurs sowieso uit de lucht halen. Het is VERBODEN! ,om gebruik te
maken van de FM band als je daar géén vergunning voor hebt.
En wat doet het agentschap? ze beschermen de zendpiraterij.
PA3DGW:
Agentschap Telecom spreekt hier van radiozendamateurs. Dat zijn mensen die na een
gedegen opleiding en afgelegd examen, vergunning hebben van AT om gebruik te mogen
maken van de aan hun toebedeelde frequenties, en hebben niets te maken met FM piraten.
Lange Vinger:
@ tokkie
Zendamateurs zijn niet hetzelfde als zendpiraten. Een zendamateur heeft dus WEL
vergunning en mag dus echt wel zenden. Dat zijn mensen die weten waar ze me bezig zijn
en op een verantwoorde manier, legaal, met hun hobby bezig zijn. Het Agentschap Telecom
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die zendpiraten bestrijdt zal ze ondertussen zeker niet in bescherming nemen.
Misschien begrijp je het bericht zo iets beter.
PS: Ik ben geen zendamateur en zeker geen zendpiraat

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 E-mail: jj.siebenga@home.nl
Tel. 0416 662734
Penningmeester:
Mark Smidt PD0USA S. van Hekerenstr. 22 5237 SC `s Hertogenbosch
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
Hans Vuuregge PD0HVZ Zaltbommel
Clubhuis:
Sjef PA3ESD, Kobus PD0LOJ
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
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 :

