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Jaargang 35 nummer 07 september 2008

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 5 september 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

“We beginnen weer.”
Op vrijdag 5 september
beginnen we weer met onze maandelijkse bijeenkomsten,
zoals u de laatste tijd van ons gewent bent, zullen we ook het komende seizoen
trachten om elke maand iets te organiseren. Het zij een lezing, presentatie of een
doe avond.
Heeft u ideeën, wensen of weet u iemand die zo iets kan verzorgen, misschien u zelf
wel?
Meld het bij ons, dan kunnen wij proberen om dit te realiseren.
We beginnen op 5 september met een openbare verkoping, we hopen op
een inbreng van veel, en vooral interessante spullen.
Die bij u overbodig zijn maar waar een andere amateur misschien al tijden naar op
zoek is.
Dus heeft u spullen breng die dan mee en laat ze veilen, zet er even uw naam(call)
en de minimum prijs bij, zodat de veiling meester weet waar hij zich aan te houden
heeft en met wie er moet worden afgerekend.
We hopen u allen weer te ontmoeten en er een gezellige avond van te maken.
Ook zullen de aluminium pijpen die door de afdeling al eerder zijn aangeboden en
waarop per e-mail een bod kon worden uitgebracht (minimale reactie), nogmaals
worden aangeboden.
Het bestuur BRAC

2

Van de Voorzitter.
De vakantie zit er – voor de meeste van ons - weer op. 1 van de plaatsen waar ik
zelf geweest ben wil ik jullie van harte aanbevelen: Het heeft niet direct iets met
radio te maken – hoewel... Het gaat om Teylers Museum in Haarlem, het oudste
museum van Nederland. Zelfs het ontstaan van het museum is interessant, maar
waar ik op wil wijzen is de collectie met meetapparaten en proefopstellingen. Zo
heeft men daar een elektriseermachine van zo rond 1790 die een spanning kan
opwekken van rond de 330 duizend Volt! Een indrukwekkend en heel mooi apparaat
in een geweldige omgeving. Zie http://www.teylersmuseum.nl/img.db?764 Dit
museum heeft een zeer diverse collectie en is beslist de moeite waard om eens heen
te gaan.
Voor de BRAC begint er weer een nieuw seizoen, voor mij het vierde als jullie
voorzitter. Schreef ik in mijn allereerste stukje over de uitdaging die we als nieuw
bestuur hadden in verband met afnemende ledenaantallen, ik durf nu wel te stellen
dat we blij mogen zijn dat we er af en toe leden bij krijgen en dat de grote teruggang
gestopt is. Dat blijkt eigenlijk nog het beste uit de belangstelling voor onze
clubavonden in de Helftheuvel waar de belangstelling de afgelopen paar jaar weer
iets is toegenomen. De grote aantallen zoals we die hadden in de zeventiger en
tachtiger jaren zullen wel niet meer terugkomen, maar met een opkomst van zo’n 1020% van onze leden hoeven we niks te klagen, zeker niet in vergelijking tot andere
clubs. Toch wil ik al diegenen die nog niet komen, oproepen om ook eens een
keertje langs te komen. We proberen er interessante avonden van te maken met
afwisselende onderwerpen. Zijn er onderwerpen waar je zelf iets over wilt vertellen
of waarvan je vindt dat ze voor anderen ook interessant zijn, laat het ons weten dan
krijg je een zelf de kans of we proberen iemand te vinden die een presentatie kan en
wil geven... Een ander voorbeeld van activiteit is het project met de BitX20A 20m
tranceiver dat door Yuri PE2SBA is opgestart. De soldeerbouten kunnen weer roken!
Uiteraard hebben we deze maand de al aangekondigde verkoping. Het wordt een
succes als er verkopers EN kopers zijn. Het zal niet zo groot zijn als de
Radiovlooienmarkt, maar ieder jaar zitten er best weer wat schatten tussen. Komt
allen en breng naast spullen voor de verkoop, ook je portemonnee mee. Daarna
begint voor ons als bestuur een druk seizoen. Zo hebben we naast de
bijeenkomsten en onze bestuursvergaderingen een kaderdag in Arnhem, de
jaarlijkse regiobijeenkomst, we gaan nog een overleg met Stichting BRAC en een
commissiebijeenkomst plannen. Als ik nog iets vergeten ben, laat het me weten.
Tot ziens op 5 september!
73 Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

Dag voor de RadioAmateur 2008
25 oktober in de Americahal te Apeldoorn
Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten de entreeprijzen in
2008 gelijk te houden aan die van de laatste jaren. Nieuw ! is dat we besloten
hebben om alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in geval van
twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf betalen
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VERON leden aan de kassa € 6,00 op vertoon van hun geldige VERON
lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 7,00. Bezoekende
Gouden Spelddragers hebben gratis toegang (voorwaarde de speld moet men wel
zichtbaar dragen).
Procedure voorverkoop entreebewijzen
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om “vooraf”
tegen het gereduceerde tarief van € 5,00 per persoon entreebewijzen te bestellen
voor de DvdRA. Dit kan uitsluitend via de afdelingssecretaris. De afdelingssecretaris
controleert waar nodig of de betreffende persoon inderdaad lid van de VERON is.
Het minimum aantal te bestellen kaartjes (per secretaris) bedraagt 4 stuks.
De kaarten kunnen bij mij, Kobus PE2LOJ worden besteld,
uitsluitend tegen contante betaling.
Dit kan tot en met maandag 22 september. Het gemakkelijkst is uiteraard op de
bijeenkomst van vrijdag 5 september.
Kobus PE2LOJ

Naoorlogse herinneringen, QRV in PA
Mijn eerste reizen in de 50-tigger jaren voerden mij naar de buurlanden PA, ON en F.
Door toeval maakte ik in Nederland kennis met de familie van Gendt. Zij woonden op
een boerderij aan de Maas nabij s`Hertogenbosch. De boerderij was door de
gevechtshandelingen aan het eind van de oorlog danig verwoest en met o.a.
financiële hulp van Engeland en Duitsland weer opgebouwd.
Jaantje de 17 jarige dochter van de eigenaar bracht mij de grondbeginselen van de
nederlandse taal bij, die ik nu nog, met mijn typische dialect, nog redelijk spreek. Een
grote hulp bij pile ups met stations uit Suriname Curaçao en zelfs Zuid Afrika.
Op een bepaalde dag leerde ik Gerard PA0GWB kennen die regelmatig met zijn boot
bij de van Gendts afmeerde en met zijn familie
het weekend in de natuur doorbracht.
Gerard was van Rosmalen naar Den Bosch
verhuisd, en liet mij zijn nieuwe woning zien. Ik
was onder de indruk van zijn zelf met buizen
gebouwde amateur zender en ook van zijn
vrolijke, charmante dochter Marijke.(HI)
Wij vermaakten ons vele uren achter zijn station
en in familie kring. Gerard meende dat ik best
een veldstation bij de van Gendt`s kon opzetten,
het erf lag aan de Dieze en de Maas in een
natuurgebied en je stoorde daar niemand.
Plaats voor een grote antenne was er op het
eigen terrein voldoende.
De uitdaging werd op gepakt en ik schreef een
brief aan de PTT radiocontrole dienst voor een
gast licentie en na het invullen van de nodige
papieren en het storten van enige guldens,
kreeg ik een licentie voor een jaar.
De opstelling langs de Maas
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De apparatuur werd voorzien van een stikker “PTT-RCD AM-Zender en ging zo
probleemloos door de douane.
De conditie`s in het vochtige door water omsloten buiten gebied waren prima en
ruimte genoeg voor een antenne. Even waren er storingproblemen met de radio
installatie maar die waren snel opgelost.
Met een grote discone antenne (14 – 144 MHz) had ik een bijzondere belevenis. Ik
beantwoorde een PA aanroep van een Indonesisch station in het Nederlands, als
QTH gaf ik de nabijheid van Den Bosch op. Gelijk kwam de vraag om een wat
duidelijker plaats aanduiding. Ik vertelde de OM dat mijn positie iets wat noord
westelijk van het dorp Engelen was. Na de terugvraag waar nu exact mijn antenne
stond, antwoordde ik iets geïrriteerd dat ik mij op een boerenerf bevond, op een
schiereiland tussen de Dieze en de Maas, in de beurt van de schut van Bokhoven.
Daar zijn twee boerderijen concludeerde mijn tegenstation. Na ook dat nog uitgelegd
te hebben, vroeg ik hem totaal verbluft ( er was toen uiteraard nog geen internet of
satellietfoto`s) Waar hij deze terreinkennis vandaan had. Hierop vertelde hij mij dat hij
in Den Bosch op school had gezeten en met vrienden in dit gebied vaak politie en
boef had gespeeld.
Dat werd een leuk QSO, vooral gezien de onverwachte wending die van te voren niet
was te voorzien. Dat maakt amateur-radio zo interessant.
Dat die discone antenne zo breedbandig was mag wel blijken uit het feit dat ik er ook
op 144 MHz veel qso`s met bekenden en anderen heb gemaakt en zo mijn
spraakkennis verbeterde.
Ook nu is PA/DL3KCJ zo nu en dan nog van uit dit vlakke land”on the air”
Jochem Jenisch, DL3KCJ (Over genomen en (vrij) vertaald uit de CQ-DL 5-2008)

Commissie bijeenkomst
Alvast een bericht voor OM`s die in een commissie van de BRAC zitten; het ligt in de
bedoeling om een commissie bijeenkomst te houden op vrijdag 17 oktober.
U krijgt nog een uitnodiging toegestuurd.
Het bestuur

Uw call in glas
Ik kreeg enige tijd geleden een mailtje dat ik gezien het adres in eerste instantie als
spam kwalificeerde, maar omdat mijn spam filter hem doorliet, er toch maar even
naar keek. Het bleek een mailtje van een Nederlander in Ierland te zijn, Jos Liefkens
en Jos is luisteramateur EI1525. Hij heeft daar een bedrijfje dat dingen in glas
(beschilderen en glas in lood) maakt, bv uw call.
Er staan een aantal voorbeelden op zijn site.
Misschien leuk voor een speciale gelegenheid, bv een jubileum of iets naar eigen
ontwerp, te laten maken. De site is: http://www.littleoakglass.ie/gallery.html#callsigns
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Openstelling Radio Kootwijk

Vanaf 1juli tot en met 28 september is de tentoonstelling ,A Wider View’ geopend
voor het publiek.
U bent in die periode van harte welkom op dinsdag tot en met zondag en helaas dus
niet op maandag.
De tentoonstelling staat opgesteld in de zenderzaal van het voormalig
hoofdzendergebouw Kootwijk-Radio aan de Radioweg 1, 7348BG te Radio
Kootwijk. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur en de entree is vrij!
In augustus en september worden er ook congressen, debatten en andere
evenementen georganiseerd. Op deze dagen is de tentoonstelling dan voor het
publiek gesloten.
Raadpleeg altijd, als u van plan bent Radio Kootwijk te bezoeken, vooraf even de
website www.triennale.nl. U kunt daar ook terecht voor uw vragen en of
opmerkingen.
Op de maandagen in juli en augustus organiseert Staatsbosbeheer in samenwerking
met de VVV Apeldoorn excursies in en rond het zendergebouw,
zie hiervoor www.vvvapeldoorn.nl
Tot medio december 2008 kunt u, van donderdag tot en met zondag tussen 11.00
uur en 18.00 uur, ook terecht in ‘De Garage’ voor een (ijs)koffie met of zonder
appeltaart of een panini.
Coffee &Joy is gevestigd in de vroegere onderhoudswerkplaats annex garage voor
de PTTdienstauto’s en is gelegen in de nabijheid van de watertoren bij de entree van
het terrein.
Verruiming van de openingstijden is afhankelijk van de Triënnale activiteit in het
voormalig zendergebouw en van de weersgesteldheid.
Groepsarrangementen zijn mogelijk. Bel hierover van te voren even met Timo Kruft
van Kasteelfeesten 0342-421838 of mail info@kasteelfeesten.nl
Voor meer informatie over Radio Kootwijk raadpleeg www.radiokootwijk.com
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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: pe2loj@veron.nl of
jj.siebenga@home.nl
Tel. 0416 662734
Mark Smidt PA2Y
Pastoor Hordijkstr. 1a 5243 VV Rosmalen
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’sHertogenbosch te’s-Hertogenbosch.
Chris Dorna, PE1DZX
Torenstraat 13, 5261 BR Vught E-mail: pe1dzx@amsat.org
Hans Vuuregge, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
Email:pd0hvz@amsat.org
Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Kobus PD0LOJ
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond (knutselen, experimenteren,
onderling QSO)
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" Helftheuvel passage 115
5224 AC Den Bosch
Telefoon: 073 - 6217973
twee bestuursleden plus een liefhebber
Paul PA0STE, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Henk PA3GHT 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)
Paul PE1LXX.
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX en Ramon PD0RSP

