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Jaargang 35 nummer 08 oktober 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 3 oktober in het Sociaal
Cultureel Centrum ”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘’sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!

www.radioclub.nl

Heb je interesse in contesten?
Kom dan 3 oktober naar de clubavond in de Helftheuvel waar
Jaap PA3DTR ons wat komt vertellen over contesten op HF
met de nadruk op de PACC.
Veel mensen zouden wel willen contesten maar weten
eigenlijk niet hoe ze moeten beginnen en wat er zo allemaal
bij komt kijken. Jaap zal dat allemaal op zijn eigen wijze
gaan uitleggen.
En als gewoonlijk: Iedereen is welkom – lid of geen lid.
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Van de Voorzitter.
5 september was weer een gezellige verkoopavond. Wat me opviel was dat de
kwaliteit van de meegebrachte spullen goed was, wat zich ook meteen vertaalde
in belangstelling tegen een leuke prijs vanuit de zaal. De flinke opkomst hielp
natuurlijk ook nog een handje mee. Zelfs ik heb nog wat schatten verzameld, nu
nog bedenken wat ik er mee moet 
Op 6 september zijn Hans, PA3HVZ en ondergetekende naar de kaderdag van
de Veron geweest. Naast vertegenwoordigers van verschillende afdelingen was
ook het hoofdbestuur goed vertegenwoordigd. Er is over heel veel punten van
gedachten gewisseld waaronder de wijzigingen in de taakverdeling binnen het
HB, de tot nu toe soms gebrekkige communicatie vanuit het HB richting
afdelingsbesturen en leden, de nieuwe manier van examineren en uiteraard de
nieuwe Veron website.
Inmiddels is duidelijk dat het HB een luisterend oor had voor de geuitte kritiek.
Wat betreft de website wordt volop doorgegaan met het vullen en het
toegankelijker maken van de informatie. Als je zaken ziet die niet kloppen of
onderdelen opmerkt die je mee wilt helpen vullen, meldt je aan bij de internet
commissie. Hopelijk ziet het er over een paar maanden allemaal wat flitsender
uit en is de inhoud wat makkelijker te doorzoeken. Daarnaast is het HB bezig om
zoveel mogelijk over te stappen naar elektronische communicatie (e-mail).
Daardoor kunnen afdelingen en leden sneller worden geinformeerd tegen lagere
kosten. Dat het ook echt kan werken bleek al in de week ná de kaderdag: De
beloofde stukken waren binnen 4 dagen ontvangen. Over de examens zeg ik
hier niets meer omdat we daarover al wat op onze website hebben staan:
http://www.radioclub.nl//index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemi
d=40
Samengevat vonden Hans en ik het een geslaagde bijeenkomst die ons op dit
moment het gevoel geeft dat het HB in ieder geval een poging doet de Veron te
verbeteren. Als afdelingsbestuur staan wij daar uiteraard achter en hebben we
onze hulp aangeboden.
Het weekend na de kaderdag was er nog een ander jaarlijks evenement dat voor
mij nog veel belangrijker was: de UKW Tagung in Weinheim. Jammer genoeg
dit jaar met slecht weer. Nat, koud en waarschijnlijk daardoor minder mensen op
de camping. Toch was het weer ouderwets gezellig en heb ik aan het kampvuur
weer verschillende VHFers mogen spreken. Daarnaast zijn ook de presentaties
in Weinheim altijd erg interessant. Ook dit jaar weer met verschillende SDR
onderwerpen maar ook DK7ZB met zijn gecombineerde 2m en 70cm beam. Tja,
en tot mijn eigen verbazing ben ik daarna thuis gekomen met een nieuwe VHF
doos (FT-897D) die er ook nog HF bijdoet. Of dat een beetje werkt zullen de
komende maanden uitwijzen. D’r moeten eerst nog wat kabeltjes en
aansluitingen gemaakt worden om het opblazen van de voorversterker te
voorkomen en om de hele boel aan de computer te knopen... Heel misschien dat
ik dan ook eens een keertje op HF ga uitkomen om voor onze afdeling een paar
puntjes in de afdelingscompetitie te verdienen.
Zou je zelf ook eens willen contesten? Kom dan 3 oktober naar de clubavond in
de Helftheuvel waar Jaap PA3DTR ons wat komt vertellen over contesten op HF
met de nadruk op de PACC. Veel mensen zouden wel willen contesten maar
weten eigenlijk niet hoe ze moeten beginnen en wat er zo allemaal bij komt
kijken. Jaap zal dat allemaal op zijn eigen wijze gaan uitleggen. Ik hoop dat de
BRAC na die presentatie flink omhoog gaat in het afdelingsklassement! Er is
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ieder weekend minstens 1 contest... O ja, en als gewoonlijk: Iedereen is welkom
– lid of geen lid.
Tot slot wil ik nog even kwijt (voor degenen die deze BRAC nieuws al vroeg
krijgen) dat ikzelf op 29 september een presentatie over 2m met beperkte
middelen zal geven bij de afdeling Oss. Heb je die in het verleden gemist en heb
je interesse in 2m DX, kom daan ook naar Oss. Volgens mij is de zaal voldoende
groot.
Maar in ieder geval tot ziens op 3 oktober!
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

Verslag algemene bijeenkomst op 5 september.
Opening: Catharinus PE1AHX opent de bijeenkomst, heet een ieder welkom en is
verheugd over de goede opkomst (+-28 man)
Hij hoopt dat het de volgende keer ook zo is, als Jaap PA3DTR komt.
Mededelingen: Morgen (6 sept.) is er een kaderdag van de VERON en Catharinus en
Hans PA3HVZ zullen daar onze afdeling vertegenwoordigen. Als er nog mensen in
de zaal zijn die daar nog iets voor hebben, dan kunnen ze dat bij Catharinus melden
en zal dit overgebracht worden.
Iemand meld dat de nieuwe website, op zich een goed initiatief nou niet bepaald
geweldig werkt, het is nog steeds moeilijk zoeken en lang niet alle belangrijke
informatie staat er op.
Dan komt ook nog de vraag waar men zich nu kan aanmelden voor het komende
examen, AT verwijst naar Dirksen en Dirksen naar het AT.
Verder word hier nog wat over gediscuteerd met als conclusie dat de VERON toch te
weinig aan de weg timmert.
Catharinus beloofd dit mee te nemen en zo gauw als er over het examen
duidelijkheid is, dit te melden op onze eigen website www.radioclub.nl
Er kunnen net als afgelopen jaren weer kaartjes voor de Dag van de Radio Amateur
worden besteld bij Kobus PE2LOJ, dit voor het gereduceerde tarief van 5 Euro.
Gelieve gelijk bij opgave af te rekenen.
Omdat de meeste vragen al gesteld zijn tijdens de discussie over de VERON al zijn
gesteld zijn er voor de rondvraag geen vragen en sluit Catharinus dit officiële
gedeelte en kunnen we beginnen aan de aangekondigde opbod verkoping.
Chris PE1DZX zal optreden als veilingmeester, na een korte pauze word er
begonnen.
Er is veel leuk materiaal aangebracht, waarop ook leuk word geboden en menige
zaken wisselen van eigenaar.
Al met al een geslaagde verkoping waar weer diverse mensen plezier aan hebben
beleefd.
De notulist Kobus PE2LOJ.
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Red me van de sloop, stem op Telescoop
Een Nederlands topmonument op de heide, de radiotelescoop bij Dwingeloo heeft
uw hulp nodig!
Kijk op donderdag 2 oktober as. om 19:25 uur op Nederland 2 naar het AVRO
tv-programma ‘Restauratie’ van de BankGiro Loterij en stem op de
radiotelescoop.
Als de radiotelescoop met het stemmen het hoogste scoort, gaat ze door naar de
finale. Bij het winnen van deze laatste stemronde op 12 november, kan zij na
restauratie opengesteld worden voor het publiek. De jeugd op onze scholen kan dan
via het internet de ruimte ermee verkennen. Harry Mulish heeft erover geschreven en
met uw hulp kan straks iedereen het mysterie van het luisteren naar het fluisteren
van de sterren van dichtbij meemaken.
Er zijn molens, kerken, synagogen, gemalen en andere gebouwen die ook
gerestaureerd moeten worden, maar van deze radiotelescoop is er maar één. U mag
net zo vaak op de radiotelescoop stemmen als u wilt, zelfs tot enkele dagen na
de uitzending!
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!
De Stichting CAMRAS.
Kijk ook eens op www.camras.nl

Resultaten Afdelingscontest
Hierbij het overzicht van de behaalde CONTEST PUNTEN van de afdeling
s-Hertogenbosch (A25) per contest en per call over de afgelopen periode
en het totaal aantal behaalde punten dit seizoen.
Resultaat afdeling s-Hertogenbosch:
PA2ELS RDA Contest
54 QSO’s en 2 Pnt.(SSB)
PA0WMR RDA Contest
62 QSO’s en 2 Pnt.(SSB)
PA8TWN YO DX HF Contest
25 QSO’s en 1 Pnt.(SSB)
PD9NR YO DX HF Contest
25 QSO’s en 1 Pnt.(SSB)
PA0WMR IARU Region 1 Fieldday
200 QSO’s en 12 Pnt.(SSB)
PA0WMR RSGB 80m Club Sprint
25 QSO’s en 1 Pnt.(SSB)
Periode
391 QSO’s en 19 Pnt.
Totaal
3220 QSO’s en 101 Pnt.
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de
topscoorder van dit seizoen:
TOP 3 VAN DE MAAND:
SEIZOEN TOP SCOORDER:
------------------------------------------1. PA0WMR
15 Pnt.
PA0WMR
33 Pnt. << Proficiat !
2. PA2ELS
2 Pnt.
3. PD9NR
1 Pnt.
Dit zijn de resultaten tot 15 september, niet slecht denk ik, maar het kan natuurlijk
altijd beter.
Dus heeft u meegedaan aan een contest, meld uw score dan aan PA0LSK.
Voor meer bijzonderheden kijk op de VERON site bij Afdelingscontest.
Twijfelt u? omdat u niet helemaal weet hoe een en ander in zijn werk gaat?
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Om dan vrijdag 3 oktober naar de afdelingsavond waar Jaap PA3DTR een en ander
zal uitleggen

Coax cable info
type
*diameter*impedantie*demping bij(db) *demping bij(db)*verk.fac
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Aircom plus ¦ 10.8
¦ 50 Ohm
¦ 2.5 (50MHz)
¦ 7.6 (500MHz) ¦0.85¦
¦Aircell 7
¦ 7.3
¦ 50 Ohm
¦ 4.8 (50MHz)
¦ 15.5 (500MHz) ¦0.83¦
¦Allgon lowl ¦ 5.5
¦ 50 Ohm
¦ ? ? (50MHz)
¦ 24.0 (435MHz) ¦0.85¦
¦Belden 9913 ¦ 10.2
¦ 50 Ohm
¦ ?
¦
?
¦0.84¦
¦Belden 9914 ¦ 10.2
¦ 50 Ohm
¦ ?
¦
?
¦0.78¦
¦Cellflex 1/4¦ 8.0
¦ 50 Ohm
¦ 2.5 (30MHz)
¦ 9.4 (500MHz) ¦0.85¦
¦Cellflex 3/8¦ 15.0
¦ 50 Ohm
¦ 1.6 (30MHz)
¦ 6.8 (500MHz) ¦0.85¦
¦Cellflex 1/2¦ 15.9
¦ 50 Ohm
¦ 1.2 (30MHz)
¦ 5.8 (500MHz) ¦0.85¦
¦Cellflex 5/8¦ 23.0
¦ 50 Ohm
¦ 1.0 (30MHz)
¦ 4.2 (500MHz) ¦0.85¦
¦CX-5 s
¦ 6.8
¦ 75 Ohm ! ¦ 5.1 (50MHz)
¦ 24.0(1300MHz) ¦0.80¦
¦Ecoflex 10 ¦ 10.2
¦ 50 Ohm
¦ 2.3 (30MHz)
¦ 9.2 (500MHz) ¦0.86¦
¦Ecoflex 15 ¦ 14.6
¦ 50 Ohm
¦ 1.96(50MHz)
¦ 6.7 (500MHz) ¦0.86¦
¦H-1
¦ 2.6
¦ 50 Ohm
¦ 15 (30MHz)
¦ 59.3 (500MHz) ¦0.66¦
¦H-3
¦ 5.0
¦ 50 Ohm
¦ 7.3 (30MHz)
¦ 32.3 (500MHz) ¦0.66¦
¦H-11
¦ 2.95
¦ 75 Ohm ! ¦ 14.0(30MHz)
¦ 56.4 (500MHz) ¦0.66¦
¦H-12
¦ 5.8
¦ 75 Ohm ! ¦ 7.4 (30MHz)
¦ 30.5 (500MHz) ¦0.66¦
¦H-13
¦ 6.5
¦ 75 Ohm ! ¦ 7.0 (30MHz)
¦ 29.8 (500MHz) ¦0.66¦
¦H-18
¦ 6.4
¦ 75 Ohm ! ¦ 5.2 (30MHz)
¦ 22.7 (500MHz) ¦0.66¦
¦H-19
¦ 7.1
¦ 75 Ohm ! ¦ 5.6 (30MHz)
¦ 24.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦H-20
¦ 4.1
¦ 75 Ohm ! ¦ 7.7 (30MHz)
¦ 34.0 (500MHz) ¦0.83¦
¦H-24
¦ 6.0
¦ 60 Ohm ! ¦ 4.7 (30MHz)
¦ 19.2 (500MHz) ¦0.83¦
¦H-43
¦ 9.8
¦ 75 Ohm ! ¦ 2.5 (50MHz)
¦ 8.1 (500MHz) ¦0.85¦
¦H-55
¦ 2.3
¦ 75 Ohm ! ¦ 16.8(30MHz)
¦ 78.1 (500MHz) ¦0.83¦
¦H-100
¦ 9.8
¦ 50 Ohm
¦ 2.3 (30MHz)
¦ 9.0 (500MHz) ¦0.84¦
¦H-111
¦ 4.8
¦ 50 Ohm
¦ 9.1 (30MHz)
¦ 49.6 (500MHz) ¦0.66¦
¦H-117
¦ 6.0
¦ 50 Ohm
¦ 8.0 (30MHz)
¦ ??
(500MHz) ¦0.66¦
¦H-155
¦ 5.4
¦ 50 Ohm
¦ 5.0 (30MHz)
¦ 20.0 (500MHz) ¦0.79¦
¦H-500
¦ 9.8
¦ 50 Ohm
¦ 2.9 (50MHz)
¦ 9.5 (500MHz) ¦0.81¦
¦H-1000
¦ 10.3
¦ 50 Ohm
¦ 2.1 (30MHz)
¦ 9.0 (500MHz) ¦0.83¦
¦H-1001
¦ 10.3
¦ 50 Ohm
¦ 2.4 (30MHz)
¦ 11,5 (500MHz) ¦0.81¦
¦H-2000 flex ¦ 10.3
¦ 50 Ohm
¦ 2.1 (30MHz)
¦ 8.8 (500MHz) ¦0.83¦
¦PRG-11cu
¦ 9.8
¦ 75 Ohm ! ¦ 2.5 (50MHz)
¦ 8.5 (500MHz) ¦0.85¦
¦RG-6
¦ 8.4
¦ 75 Ohm ! ¦ 4.9 (30MHz)
¦ 23.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-8
¦ 10.2
¦ 50 Ohm
¦ 3.0 (30MHz)
¦ 11.5 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-8a
¦ 10.2
¦ 52 Ohm
¦ 3.0 (30MHz)
¦ 11.5 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-9
¦ 10.6
¦ 51 Ohm ! ¦ 1.6 (50Mhz)
¦ ?
¦0.66¦
¦RG-9a
¦ 10.6
¦ 51 Ohm ! ¦ 1.6 (50Mhz)
¦ ?
¦0.66¦
¦RG-9b
¦ 10.6
¦ 50 Ohm ! ¦ 1.6 (50Mhz)
¦ ?
¦0.66¦
¦RG-11
¦ 10.3
¦ 75 Ohm ! ¦ 4.6 (30MHz)
¦ 19.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-11 foam ¦ 10.3
¦ 75 Ohm ! ¦ 4.6 (30MHz)
¦ 19.0 (500MHz) ¦0.80¦
¦RG-11a
¦ 10.3
¦ 75 Ohm ! ¦ 4.6 (30MHz)
¦ 19.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-12
¦ 12.5
¦ 75 Ohm ! ¦ 4.6 (30MHz)
¦ 19.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-12a
¦ 12.5
¦ 75 Ohm ! ¦ 4.6 (30MHz)
¦ 19.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-17
¦ 10.8
¦ 75 Ohm ! ¦ 4.0 (30MHz)
¦ 17.5 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-17a
¦ 10.8
¦ 75 Ohm ! ¦ 4.0 (30MHz)
¦ 17.5 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-22
¦ 10.7
¦ 95 Ohm ! ¦ 6.0 (30MHZ)
¦ 28.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-34
¦ 16.0
¦ 75 Ohm ! ¦ 2.7 (30MHz)
¦ 13.5 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-55
¦ 5.4
¦ 50 Ohm
¦ 10.2(50MHz)
¦ 29.9 (500MHz) ¦0.55¦
¦RG-58 Cu
¦ 5.0
¦ 50 Ohm
¦ 9.0 (30MHz)
¦ 39.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-58 foam ¦ 5.0
¦ 52 Ohm
¦ 9.0 (30MHz)
¦ 39.0 (500MHz) ¦0.79¦
¦RG-59
¦ 6.2
¦ 75 Ohm ! ¦ 6.0 (30MHz)
¦ 27.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-62
¦ 6.2
¦ 93 Ohm ! ¦ 5.0 (30MHz)
¦ 22.0 (500MHz) ¦0.85¦
¦RG-62 foam ¦ 6.2
¦ 95 Ohm ! ¦ 5.0 (30MHz)
¦ 22.0 (500MHz) ¦0.79¦
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¦RG-63
¦ 10.3
¦ 125Ohm ! ¦ 3.6 (30MHz)
¦ 14.2 (500MHz) ¦0.85¦
¦RG-71
¦ 6.2
¦ 93 Ohm ! ¦ 5.0 (30MHz)
¦ 22.0 (500MHz) ¦0.85¦
¦RG-72
¦ 6.2
¦ 93 Ohm ! ¦ 5.0 (30MHz)
¦ ??
(500MHz) ¦0.85¦
¦RG-122
¦ ?
¦ 50 Ohm
¦ 4.5 (50Mhz)
¦ 29.2 (1Ghz)
¦0.66¦
¦RG-141
¦ 4.8
¦ 50 Ohm
¦ 2.1 (50Mhz)
¦ 13.0 (1Ghz)
¦0.70¦
¦RG-141a
¦ 4.8
¦ 50 Ohm
¦ 2.1 (50Mhz)
¦ 13.0 (1Ghz)
¦0.70¦
¦RG-142
¦ 5.1
¦ 50 Ohm
¦ 9.0 (30MHz)
¦ 35.0 (500MHz) ¦0.70¦
¦RG-142a
¦ 5.1
¦ 50 Ohm
¦ 9.0 (30MHz)
¦ 35.0 (500MHz) ¦0.70¦
¦RG-142b
¦ 4.9
¦ 50 Ohm
¦ 9.0 (30MHz)
¦ 35.0 (500MHz) ¦0.70¦
¦RG-164
¦ 22.1
¦ 75 Ohm ! ¦ 1.5 (30MHZ)
¦ 8.2 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-174
¦ 2.5
¦ 50 Ohm
¦ 16.0(30MHz)
¦ 70.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-178
¦ 1.85
¦ 50 Ohm
¦ 27.0(30MHz)
¦ 102 (500MHz) ¦0.70¦
¦RG-179
¦ 2.55
¦ 75 Ohm ! ¦ 18.0(30MHz)
¦ 70.0 (500MHz) ¦0.70¦
¦RG-180
¦ 3.7
¦ 95 Ohm ! ¦ 14.0(30MHz)
¦ 58.0 (500MHz) ¦0.70¦
¦RG-187
¦ 2.7
¦ 75 Ohm ! ¦ 18.0(30MHz)
¦ 70.0 (500MHz) ¦0.70¦
¦RG-188 Au
¦ 2.7
¦ 50 Ohm
¦ 17.0(30MHz)
¦ 68.0 (500MHz) ¦0.70¦
¦RG-195
¦ 3.8
¦ 95 Ohm ! ¦ 14.0(30MHz)
¦ 58.0 (500MHz) ¦0.70¦
¦RG-196 Au
¦ 1.9
¦ 50 Ohm
¦ 27.0(30MHz)
¦ 102.0(500MHz) ¦0.70¦
¦RG-213 U
¦ 10.3
¦ 50 Ohm
¦ 3.7 (30MHz)
¦ 17.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-213 UBX ¦ 10.3
¦ 50 Ohm
¦ 4.0 (50MHz)
¦ 25.1(1300MHz) ¦0.66¦
¦RG-213 US100¦ 10.3
¦ 50 Ohm
¦ 2.5 (30MHz)
¦ 10.5 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-214
¦ 10.8
¦ 50 Ohm
¦ 3.7 (30MHz)
¦ 17.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-215
¦ 12.5
¦ 50 Ohm
¦ 3.7 (30MHz)
¦ 17.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-216
¦ 10.8
¦ 75 Ohm ! ¦ 4.0 (30MHz)
¦ 19.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-217
¦ 13.8
¦ 50 Ohm
¦ 2.4 (30MHz)
¦ 12.3 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-218
¦ 22.1
¦ 50 Ohm
¦ 1.5 (30MHz)
¦ 8.1 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-219
¦ 24.3
¦ 50 Ohm
¦ 1.5 (30MHz)
¦ 8.1 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-220
¦ 28.4
¦ 50 Ohm
¦ 1.1 (30MHz)
¦ 7.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-223
¦ 5.4
¦ 50 Ohm
¦ 7.0 (30MHz)
¦ 34.0 (500MHz) ¦0.66¦
¦RG-316
¦ 2.5
¦ 50 Ohm
¦ 17.0(30MHz)
¦ 68.0 (500MHz) ¦0.71¦
¦WF 103
¦ 10.3
¦ 50 Ohm
¦ 2.0 (50Mhz)
¦ 7.8 (500MHz) ¦0.66¦
¦WC 519
¦ 10.3
¦ 50 Ohm
¦ 2.0 (50Mhz)
¦ 7.8 (500MHz) ¦0.66¦
¦2YCY1
¦ 6.8
¦ 60 Ohm ! ¦ 4.0 (30Mhz)
¦ 68.0 (500Mhz) ¦0.66¦
¦3-V 60
¦ 6.8
¦ 60 Ohm ! ¦ ?
¦ 23.0 (500mHZ) ¦0.66¦
¦621-100
¦ 1.6
¦ 75 Ohm ! ¦ ?
¦ 13.6 (500MHz) ¦0.8 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

The DB loses are for a 100 metre lenght
Van internet geplukt met dank aan PE3HMP

Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid

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 ’s-Hertogenbosch te’sHertogenbosch.
Chris Dorna, PE1DZX
Torenstraat 13, 5261 BR Vught E-mail: pe1dzx@amsat.org
Hans Vuuregge, PA3HVZ
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Clubhuis:

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

De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
E-mail: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

