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Jaargang 33 nummer 10 december 2006

Verenigingsblad van de Veron afdeling s-Hertogenbosch

Convocatie
De VERON afdeling ’s-Hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de
maandelijkse bijeenkomst op vrijdag 1 december in het Sociaal Cultureel Centrum ”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!

www.radioclub.nl
Komende bijeenkomst:
DE begroting voor komend jaar.
1 december Aanvang 20.15 uur

Kopij voor het BRAC nieuws van december kan tot 20 december worden
aangeleverd.
In deze BRAC Nieuws
Verslag afgelopen afdelingsbijeenkomst……blz 1
De 32ste Landelijke Radio vlooienmarkt…….blz 2
Radiomark van de KAR ………….
blz 4
De droedel …………….
blz 4
Colofoon ……………..
blz 5
Deze keer geen stukje van de voorzitter, deze geniet namelijk van een wel verdiende vakantie
in de USA.

Verslag afdelingsbijeenkomst op 3 november
Catharinus PE1AHX opent de bijeenkomst en heet een ieder welkom.
Vorige maand moest hij helaas door andere verplichtingen de lezing van Kees PA0RAM
missen maar hij heeft van verschillende kanten gehoord dat het een geslaagde avond was,
Kees, nog bedankt.
Verder zijn wij bezig met het programma van komend jaar, wie heeft er suggesties voor
onderwerpen.
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Er worden uit de leden diverse onderwerpen genoemd, zoals: een meetavond, presentaties
over oa antennebouw, over bv het monteren van diverse coaxpluggen en over propagaties op
de HF banden.
Dirk PA3DCQ opper om ook een over ervaringen met diverse antennes, thuis of op vakantie
te beschrijven in BRAC nieuws( toen bleef het akelig stil, hi)
Catharinus roept de leden ook op om eens na te denken over eventuele in te brengen VR
voorstellen, heeft u ideeën breng ze dan eens in op een maandelijkse bijeenkomst of zo bij een
van de bestuursleden, we kunnen altijd kijken of we er een goed voorstel van kunnen maken.
OP 20 nov. is er weer de regio bijeenkomst hier gaan een aantal bestuursleden naar toe.
Catharinus zal er niet bij zijn want hij vertrekt 11 nov. naar de USA.
Chris PE1DZX geeft aan dat er op 7 nov een workshop op het Beekvliet college zal worden
gehouden, dit op aanvraag van hen zelf. Ook zijn er contacten met de scholengemeenschap in
Zaltbommel.
Vermoedelijk is er in maart komend jaar weer een open dag in de Helftheuvel, alvast iets om
over na te denken hoe we deze dag kunnen invullen.
Het bestuur van de BRAC en het stichtingsbestuur van de vlooienmarkt, er is gepraat over de
samenwerking van beide, de financiële afdracht en het verdere reilen en zeilen binnen de
stichting. Hier kwam oa in naar voren dat de stichting mensen zoekt die met hen mee willen
draaien, zijn er belangstellenden geeft u dan op bij het stichtingsbestuur, zij zullen u graag
inlichten. De stichting bestaat 10 jaar, namens de aanwezigen van harte proficiat.
Het contestmateriaal, welk bij Wim PA0WRC is opgeslagen, moet een ander onderdak
krijgen daar Wim gaat verhuizen. Dit onderdak is zo goed als zeker gevonden.
Rondvraag; Jan PA0JFM doet iedereen de groeten van Eric PA2ELS, deze is geopereerd en
dit is prima verlopen.
Chris haalt nog even aan dat ert op 7 januari een “Kidsday”zal worden gehouden, kijken hoe
we hier invulling aan kunnen geven.
Hiermee eindigt het officiele gedeelte en daar de lezing is vervallen krijgen we nu:
Examen vragen, Chris heeft er een tiental uit gezocht, en deelt deze uit, het is de bedoeling dat
ze door groepjes van twee worden opgelost. Dit valt nog niet mee en diverse amateurs zouden
vermoedelijk gezakt zijn. Na een uitleg met uiteraard enige discussie was het toch weer een
prettige en leerzame bijeenkomst geweest.
De notulist Kobus PE2LOJ

32ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2007.
Op zaterdag 17 maart 2007 organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stg. BRAC) haar
32ste Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den Bosch) van 9.00 tot
15.30 uur.
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We beschikken daar over een schitterende, verwarmde tentoonstellingsruimte van meer dan
9.000 vierkante meter.
In de afgelopen 31 jaar groeide deze markt uit tot een grote internationale happening voor
elektronica hobbyisten. In 2006 ontvingen we er weer iets meer dan 4500. U kunt uitgebreid
rondsnuffelen naar zeldzame zaken bij de ongeveer 320 stands en het is natuurlijk ook de
gelegenheid om "iedereen" weer eens te ontmoeten in een van de meerdere zitgelegenheden.
Let op, gewijzigd!
Helaas moeten we - na 6 jaar - een kleine verhoging van de standprijs invoeren.
U kunt zich als standhouder opgeven door € 45,- per tafel (4 x 1 m.) over te maken op:
1). Bankrekening 552 590 789 (IBAN: NL89ABNA0.552.590.789, BIC: ABNANL2A) of op
2). Door het geld te verzenden per brief naar:
Stichting BRAC;
M. de. Ruyterstraat 76;
5684 BM Best;
Nederland;
onder vermelding van: VM07, het aantal tafels, het aantal extra deelnemersbadges en
parkeerkaart. Geef ook uw telefoon nummer op. Als u ook per E-mail te bereiken bent, laat
het ons weten, u ontvangt sneller bericht.
Per inschrijving kunt u maximaal drie tafels bestellen en een parkeerkaart ad € 5,-.
Per tafel ontvangt u standaard twee deelnemersbadges en kunt u maximaal twee extra badges
voor elke tafel bijbestellen ad € 6,- per stuk.
Tijdens het opbouwen van de markt worden geen deelnemersbadges meer verkocht.
De stands zijn snel uitverkocht en het aantal inschrijvingen heeft een maximum. Helaas
hebben we ook het afgelopen jaar weer belangstellenden die te laat reageerden moeten
teleurstellen. Reserveer dus zo spoedig mogelijk.
U dient vooruit te betalen. De volgorde van ontvangst is bepalend. Na ontvangst van uw
overmaking krijgt u direct per E-mail of per post bericht of u geplaatst bent. Later, ca. eind
februari, ontvangt u uw standnummer en verdere gegevens.
Naast gebruikte mag ook nieuwe apparatuur worden aangeboden evenals onderdelen,
antennes, meetinstrumenten en hobbygereedschappen. Het doel van de vlooienmarkt is het
bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist. De verkoop van
illegale apparatuur is verboden. Alle geldende wettelijke regels zijn van kracht. Tevens gelden
eigen voorwaarden.
De 32e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 17 maart 2007 in het Autotron zal, als
vanouds, weer een geweldige happening worden. PI4SHB praat u zonodig in op 145.250
MHz.
We rekenen ook nu weer op uw komst. Tot ziens als bezoeker of standhouder!
Voor de laatste informatie kunt u terecht op Internet: www.radiovlooienmarkt.nl , of bericht
ons per E-mail via info@radiovlooienmarkt.nl of bel met tel.: (0)6 1356 1325.
Met vriendelijke groeten,
VERON (SHB) / Stg. BRAC,
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris.
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17 december: Radiomarkt Kempische Amateur Radio Club.
Op zondag 17 december 2006 vindt weer de jaarlijkse radiomarkt van de
Kempische Amateur Radio club plaats. Zoals elk jaar in cultureel centrum
"Den Herd" te Bladel in het mooie Noord-Brabant. Een radiomarkt die
vanwege de Brabantse gezelligheid al verschillende jaren een succes
genoemd mag worden. Men ontmoet vrienden en bekenden uit de
radioamateurwereld en de stands geven je een overzicht van oud en nieuw
materiaal, van een oude buis tot amateursoftware en van richtantenne tot
eindtrap.
Ook dit jaar zullen er weer diverse verenigingen en clubs zichzelf
vertegenwoordigen. Het radiomuseum Jan Corver, de Aeroclub Bladel en
veel meer. Uniek op deze markt is het grote aanbod van
radioamateurboeken en Cd-rom's. De markt is zoals elk jaar verdeeld in
diverse zalen met als middenpunt de gezellige bar/catering.
In de marktzalen geldt een algeheel rookverbod en is voldoende loopruimte
wat door vele bezoekers erg op prijs wordt gesteld.
De markt is geopend vanaf 10.00u tot 16.00u en de entree bedraagt
€ 2,50. Parkeren is zoals altijd gratis.
Neem voor meer informatie contact op met Sjef Verhoeven (PE5PVB), tel.
06-50802382 of per e-mail radiomarkt@pi4kar.net. Kijk voor meer informatie
op http://www.pi4kar.net.

De droedel
Ook zonder een langdurige studie van de “droedelogie”had u kunnen zien dat dit rozen waren,
en nog wel doornloze. Het bijzondere is echter dat zij een ietwat ongewone functie hebben.
Zij dienen u namelijk tot zetel wanneer u eenmaal besloten heeft om lid van de BRAC te
worden. Want met de BRAC zit u werkelijk op rozen…….
Vanwege de voortreffelijke teamgeest die er heerst !!!
Toch bracht deze droedel uw redactie in een minder “rooskleurige”toestand. Er kwam
namelijk niet één goede inzending binnen…….
Zelfs onze vaste inzender, Leo Harmeling (NL 10249), zat met ‘bloemetje voor alle
medewerkers”-hoe origineel ook- , er dit maal naast. Haal ons daarom uit deze toestand en
doe deze keer eens extra uw best. Overstelp ons met oplossingen. Hij/zij die de juiste
oplossing geeft, ontvangt een zeer vreetzame prijs …. T.w. 6 Bossche slagroombollen.

Oplossingen mét motivatie binnen 14 dagen na verschijning BRAC nieuws december 2006
aan het bekende adres: Pekacé, Postbus 182, 2280 AD Rijswijk.
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Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid
Clubhuis:

Verenigingsraad
Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager
Packet Radio
70 en 23 cm repeater
Braknieuwsredactie
Website beheer

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 E-mail: jj.siebenga@home.nl
Tel. 0416 662734
Mark Smidt PD0USA
S. van Hekerenstr. 22 5237 SC `s Hertogenbosch
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te’sHertogenbosch.
Chris Dorna, PE1DZX
Torenstraat 13, 5261 BR Vught E-mail: pe1dzx@amsat.org
Hans Vuuregge, PD0HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
E-mail:pd0hvz@amsat.org
Jan PA0JFM, 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
twee bestuursleden plus een liefhebber
Paul PA0STE, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Piere PE1BTL en Jan PA3DOW
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz PE1DZX, PB9CV en PA3DRL en PD0RSP.
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Henk PA0HCT (sysop) , Paul PE1LXX.
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ
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 BRAC nieuws:

p/a van Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden(gem.Heusden)
E-mail: pd0loj@amsat.org of jj.siebenga@home.nl
Kobus PE2LOJ (0416) 66 27 34

