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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 2 november 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

Lezing over (weer) satellieten
Arne van Belle, PE1PSJ, zal onder andere een en ander vertellen over een
stukje geschiedenis van de weer satellieten, en uitleggen welke weersat's er
zijn en wat er met de analoge weersatellieten gebeurt is
en waarom ze nu bijna alle digitaal zijn.
Verder legt hij uit wat je zo al nodig hebt voor ontvangst van de nieuwe
generatie satellieten.
Aan de hand van wat voorbeelden zal hij laten zien wat er nu mogelijk is en
sluit hij af met bewerkte beelden en animaties.

Van de Voorzitter.
Het deed me goed te zien dat we ook bij de laatste bijeenkomst weer een geweldige
opkomst (meer dan 30 personen) hadden. Naar mijn idee een teken dat velen van jullie
interesse hebben in de onderwerpen die we uitgezocht hebben en de manier waarop ze
gepresenteerd worden.
Willem had een goed verhaal en gaf vooral heel praktisch aan wat je er zoal mee kunt en
wat je daarbij nodig hebt. Voor degenen die het gemist hebben: Het ging over PICjes
(Programmable IC) en de door verschillende leden gebouwde kitjes werden ter plekke
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getest en goed bevonden. Er waren zelfs creatievelingen die al meteen in de software
zaten te sleutelen....
Maar om niet te lang bij de voorbije maand stil te blijven staan: Ook de aankomende
maand hebben we natuurlijk weer iets leuks in petto. Arne van Belle van de Werkgroep
Kunstmanen zal bij ons zijn. Hij zal het gaan hebben over de oudere sats, maar uiteraard
ook over de overschakeling op de nieuwe digitale satellieten. Iedereen die wel eens op
de Radiovlooienmarkt of de Dag van de Radioamateur geweest is heeft de stand van de
kunstmanen vast wel eens zien staan – die stand met kettinggestuurde elevatierotoren
enz.... Wil je nu eens weten hoe het echt allemaal zit? Kom dan naar de Helftheuvel.
Lid, geen lid, bekende, geïnteresseerde, iedereen is van harte welkom en de toegang is
gratis.
Als bestuur zijn we inmiddels (uiteraard) ook bezig met het programma voor het
komende jaar. Nadat wij de afgelopen jaren een flink aantal presentaties uit de hoge
hoed hebben getoverd lijkt het ons nu aan jullie om eens met wat ideeën te komen. Laat
eens wat horen?
Tot ziens in november (of nog in oktober tijdens de commissiebijeenkomst) en veel
plezier met onze gezamenlijke hobby!
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

Willem PE2WDO (links) begon met een korte
presentatie over de historie en de basisprincipes.
Ruud PA3HGB (rechts) had zijn laptop beschikbaar gesteld.

Afdelingcompetitie VERON
Op dit moment is Eric PA2ELS de enige amateur uit onze regio die voorkomt in de
afdelingscompetitie. Onze afdeling bungelt in de competitie ergens onderaan en het zou leuk
zijn om wat hoger te komen. Dit kan door mee te doen aan een contest en de resultaten door te
sturen naar pa7v@veron.nl .
Ook kan je de resultaten van eerdere contesten doorsturen, deze tellen gewoon mee!
De afdelingscompetitie loopt al enige tijd (in ieder geval ook in 2006) en in elke Electron in
Traffic Nieuws staat altijd een stukje over in met de actuele stand. Het is een competitie
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tussen de VERON-afdelingen over de meest gemaakte contestverbindingen per afdeling. In
een afdeling kan je natuurlijk ook een lijstje bijhouden wie in de afdeling de meeste punten
heeft binnengebracht. In het PACC resultatenoverzicht (september geloof ik) zie je ook dat er
een aantal OM's uit de afdeling SHB mee hebben gedaan met de PACC, dus dat zijn zo al
mensen die hun resultaten even zouden kunnen melden. In oktober is de organisatie over
gegaan in de handen van JanJaap Visser, PA7V. Dit staat in Electron, met de resultaten tot
dan.
Het weekend van 10 en 11 november is weer de PA-bekercontest, een heel gezellige
Nederlandse contest van een paar uurtjes, heel relaxed. PA0FLE schreef hier een heel leuk
contestprogrammaatje voor dat je zeker kan gebruiken. Punten verzamelen, liefst per 25.
Het opsturen van de resultaten is slechts: afdeling, welke contest (elke contest is goed, ook als
je alleen zomaar wat puntjes weg gaf), aantal gemaakte verbindingen, aan PA7V@veron.nl,
simpeler kan niet.

Nieuws van PI4AA
Dr OM’s,
Ongeveer een jaar geleden is PI4AA verhuisd van Leusden naar Eindhoven.
Daar wordt elke derde donderdagavond een nieuwe uitzending gedaan, die herhaald wordt op
de eerste donderdag van de maand. Elke nieuwe uitzending bevat naast een nieuw onderwerp,
meestal in de vorm van interviews, ook vaste rubrieken zoals en praatje van de voorzitter en
een prijsvraag.
Er wordt uitgezonden op 3,603 MHz. 14,120 MHz, 145,325 MHz en 438,625 MHz. De
uitzendingen beginnen om 20.30 uur, duren ongeveer 30 minuten, waarna iedereen zich kan
inmelden. Elke eerste verbinding wordt bevestigd met een fraaie QSL-kaart.
Helaas is het zo, dat niet iedere amateur de uitzending altijd kan ontvangen. Denk bij
voorbeeld aan een amateur, die geen 80 meter ontvanger heeft en te ver weg woont om de 2
meter uitzending te kunnen ontvangen of iemand die op donderdagen verhinderd is of gewoon
door slechte condities.
Toch is het ons streven om alle radioamateurs in Nederland te bereiken. Het zou dus erg
prettig zijn als uitzendingen zouden kunnen worden herhaald door lokale zenders op uiteraard
andere tijden dan PI4AA uitzendt en op frequenties die regionale reikwijdte hebben, dus 144
MHz en hoger. Een aantal afdelingen doet dit al, maar er is nog lang geen landelijke dekking.
Wij zijn daarom op zoek naar amateurs die, al dan niet via repeaters, onze uitzendingen willen
herhalen. Deze amateurs zijn volkomen vrij om frequentie en tijdtip van uitzending te kiezen.
De uitzending is te downloaden vanaf de PI4AA-site. Daar zijn overigens alle uitzendingen
nog eens te beluisteren.
Zijn er in uw afdeling een of meerdere amateurs die zich voor heruitzendingen beschikbaar
stellen, dan zouden wij dat graag horen. Wij nemen dan contact op met de heruitzender. Om
bekendheid te geven aan deze heruitzendingen zullen we ons beijveren ze in Electron
aangekondigd te krijgen. U kunt uw berichten sturen naar: H. Antonides, PA0GDZ,
Zuringbeek 2, 5501 BE Veldhoven of per e-mail naar secretaris@pi4aa.nl .
Bij voorbaat dank dat u in groten getale gereageerd heeft.
Namens de crew,
Henk Antonides.
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Radiomarkt Bladel
Op 23 december 2007 wordt weer de jaarlijkse radiomarkt te Bladel gehouden. Deze
radiomarkt is een begrip onder de radiozend- en luisteramateurs en vanwege de Brabantse
gezelligheid al jaren een groot succes. Men ontmoet vrienden en bekenden uit de
radioamateurwereld en de stands geven je een overzicht van oud en nieuw materiaal, van een
oude radiobuis tot moderne chips en van antenne tot zender. Ook dit jaar zullen er weer
enkele 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 welke met het oog op de feestdagen extra gezellig zal
zijn aangekleed. De openingstijden zijn 10-16 uur en de entree bedraagt â‚¬ 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. U kunt zich ook online aanmelden via
www.pi4kar.net/radiomarkt.

Contesten
Komende maand zullen er weer diverse contesten worden gehouden, enkele duren maar een
paar uur en zijn erg geschikt om eens wat contest ervaring op te doen.
Onder andere de contest waar Eric PA2ELS al over schreef : de PA beker contest op 10 nov.
in CW en op 11 nov. in SSB beide dagen van 09.00 tot11.30 uur UTC(HF).
Op 18 nov. de Friese elfsteden contest van 11.00 tot 14.00 uur lokale tijd.(op 2 en op 80)
En op 20 nov. de MARAC contest van 20.00 tot 22.30 uur lokale tijd.(op 2m)
Meer gegevens over deze contests vind u in oa de Electron en op de site`s van de
organiserende clubs. ( www. Pi4lwd.nl ) , (www.marac-radio.nl) en (www.veron.nl).

