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Jaargang 36 nummer 01 januari 2009

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 09 januari 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

LET OP !!!
Net als in december zal de bijeenkomst niet op de
eerste maar op de tweede vrijdag zijn.
PRESENTATIE

De eerste clubavond van het jaar houden we niet op de
1ste, maar op de 2de vrijdag van het jaar. Op 9 januari
verzorgt Chris Dorna pe1dzx een korte presentatie over
rfid. Chris heeft ook gezorgd voor een voorraadje rfidtags waaraan we wat metingen gaan verrichten.
Net als bij de eerdere avonden die hij verzorgde is er
een zeker competitie-element.
Voor de avond is er nog wat meetapparatuur nodig. Dus
als je de beschikking hebt over een dipper, meetzender
of spectrumanalyzer laat dat dan even aan Chris
(chris-apestaart-dorna.nl) weten. Je kunt hem ook bellen
op 073-6568841.
Tot ziens op 9 januari, 20:00 uur.
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Van de Voorzitter.
In deze eerste BRAC nieuws van het nieuwe jaar 2009 wil ik beginnen met jullie
een welgemeend “Gelukkig Nieuwjaar” toe te wensen met uiteraard een goede
gezondheid en veel voorspoed voor een ieder en zijn of haar familie! Ik hoop dat
dit jaar ook voor de BRAC weer voorspoedig zal verlopen.
Ondanks de algemene malaise in verenigingsland hebben wij het afgelopen jaar
weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Wat mij betreft geeft dat aan
dat onze hobby ondanks alle berichten nog steeds levend is en dat er gelukkig
nog steeds mensen zijn die het belang van een sterke vereniging inzien. Zonder
een vertegenwoordiging op nationaal niveau heeft onze hobby het zwaar. Ik
denk aan de “terugtredende overheid” die vindt dat zij niet meer hoeft te
reguleren. Ik denk aan de BPL problematiek, ik denk aan de storing door plasma
TV’s, Atag CV ketels en noem het allemaal maar op. Ik denk ook aan de
problemen die velen van ons tegenkomen bij het plaatsen van antenne’s, het
krijgen van medewerking bij het onderdrukken van storingen bij buren die vaak
veroorzaakt worden door inferieur ontworpen elektronica en zo kan ik nog even
doorgaan. Hoewel we ons als afdeling van de Veron niet rechtstreeks met deze
zaken bezig houden maken we als gezamelijke leden via de afdeling natuurlijk
wel een vuist. Onze bestuurders kunnen niet zonder ons – en wij niet zonder
onze bestuurders. Ook onze Veron bestuurders wens ik veel wijsheid toe.
Uiteraard zitten we als afdeling ook niet stil. Zo zijn we altijd op zoek naar
mensen die ons wat kunnen vertellen, laten zien en laten leren over diverse
onderwerpen. Het afgelopen jaar hebben we een aantal interessante avonden
gehad (die een flink aantal van jullie overigens gemist hebben) en dit jaar gaan
we dat weer proberen. Uiteraard kunnen jullie ons ook op interessante
onderwerpen en/of mensen attent maken, dan kunnen we zien of we ze naar Den
Bosch kunnen halen.
Dit jaar beginnen we weer met Chris, PE1DZX, die weer iets in petto heeft. Wat
dat is weet ik ook nog niet maar als de afgelopen keren een indicatie zijn, zal het
ook deze keer weer een leuke avond gaan worden. Voor wie nog niet weet hoe
zo’n avond gaat – kom en maak het persoonlijk mee omdat een beschrijving
achteraf er geen recht aan doet. Daarnaast zijn we van plan om deze avond
iemand in het zonnetje te zetten......
Tot ziens op 9 januari!
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

Beste radiovrienden,
Op de eerste plaats wil ik u een voorspoedig 2009 toewensen en uiteraard ook weer
één met veel plezier in uw radiohobby!
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Zo rond de kerstdagen bent u van ons gewend dat wij iets van de landelijke Radio
Vlooienmarkt laten horen. In het bijzonder met de vraag aan u : wilt u ons (weer)
helpen als medewerker bij de Landelijke Radio Vlooienmarkt die op zaterdag 14e
maart 2009 wordt gehouden in het Autotron te Rosmalen.
De werkzaamheden zijn over het algemeen niet erg zwaar, maar moeten gedaan
worden.
Aan uw medewerking kunt u, zoals u weet, enkele voordelen verbinden waarvan toch
de belangrijkste is dat u als eerste bij de koopjes kunt zijn. Wij plannen u zodanig in,
dat u voldoende tijd vrij heeft voor de markt zelf. Die werkverdeling wordt beter
naarmate we meer medewerkers mogen begroeten, we hopen natuurlijk op minimaal
het zelfde aantal of meer medewerkers als het afgelopen jaar..
U kunt naast uzelf ook familie leden en kennissen opgeven natuurlijk. Bij aanmelding
van mensen die geen lid zijn van onze afdeling verzoeken wij u even met ons contact
op te nemen, maar na overleg is er veel mogelijk. U kunt dit bericht dan ook gerust
doorsturen naar mensen die ik naar uw mening met deze oproep heb gemist.
Zoals elk jaar zal er een indeling worden gemaakt waar we pogen te voldoen aan de
wensen van onze medewerkers. Wij vragen u daarom snel uw bericht van
medewerking te sturen opdat we in de planning dan met uw wens voldoende
rekening kunnen houden. Gebruik daarbij het onderstaande overzicht
Vragen:
1) Kan ik op uw medewerking rekenen? :
2) Met hoeveel personen? :
3) De voornamen en call van de medewerkers: (als u geen call hebt uw achternaam)
4) Het E-mail adres van de medewerkers:
5) Wilt u weer de taak van 2008 vervullen? : (indien niet andere voorkeuren
aangeven, svp).
6) Welke taak wilt u zeker niet verrichten? :
7) Bent u op 14 maart de gehele dag beschikbaar?: Indien u niet, svp aangeven
welke tijd wel)
8) Bent u aanwezig op de briefingavond, vrijdag 13 maart om 20.00 uur?: (zo niet,
wanneer bent u wel bereikbaar?)
Het organiseren van een Radio Vlooienmarkt van deze omvang is alleen te
realiseren met veel hulp. Alle afgelopen jaren hebben we dan ook nog nooit
tevergeefs een beroep op uw hulp gedaan.
De voorkeur gaat uit naar het opgeven per E-mail, dan heb ik namelijk ook meteen
uw E-mail adres wat ik weer zal gebruiken om u tijdig op de hoogte te houden en te
brengen.
Opgeven kunt u zich weer bij mij, zie onderstaande adres gegevens.
Samen gaan we weer een geweldig evenement maken van deze 34e Landelijke
Radio Vlooienmarkt!!.
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Met een vriendelijke groet,
Paul, PA0STE
E-mail: pa0ste@veron.nl
Tel: 073-5941311

Mijn eerste “zend/ontvanger” of hoe het allemaal begon.
Het jaar voor ik in oktober 1969 als dienstplichtige bij de Marine werd opgeroepen,
had ik samen met een vriend wat zitten te radio piraten, zo op het randje van de
middengolf en de visserijband.
Daar er in die tijd flink op piraten werd gejaagd en de straffen niet mals waren ( had
ik nu niet bij justitie gewerkt HI), rade een zwager van deze vriend, die zendamateur
was, ons aan om een machtiging te gaan halen.
Nu was dat voor die vriend wat gemakkelijker dan voor mij, hij zat nog op de
toenmalige UTS en studeerde elektronica, terwijl ik al werkte als scheepstimmerman.
Praktisch had hij me al wat weg wijs gemaakt, maar theoretische moest ik eerst nog
ondergrond krijgen en dat werd de in die dagen bekende Dr Blan curcus.
Na mijn opleiding in Hollandse Rading werd ik in Den Helder op Willemsoord
geplaatst. Op Willemsoord ontving ik ook mijn cursus materiaal. Ook nam een
abonnement op Radio Bulletin, het in die tijd populaire elektronicablad.
Hierin stonden altijd advertentie`s van de firma Louter in Dordrecht met veel dump
spullen.
Op een keer werd daar een vliegtuig zend/ontvanger aan geboden voor naar ik meen
rond de 25 gulden. Dit leek mij wel wat, al had ik enkel het idee wat het precies voor
ding was. Dat “zend/ontvanger”dat deed het hem.
Er was echter nog een klein probleempje, ik woonde in Friesland en had als arme
dienstplichtige uiteraard geen auto.
Nu wilde het toeval dat er bij mij op de kamer een matroos sliep, die ook nog eens
toevallig uit Dordrecht kwam, met de trein ging en voor een paar pilsjes wel bereid
was het apparaat voor mij mee te nemen.
En daar begon eigelijk het probleem. Hij nam het apparaat op een zondag avond
mee en sjouwde het zo mee naar de kazerne, zonder bij de hoofdpoort van het
Marine terrein een bonnetje te vragen.
Nu lagen er in die tijd een aantal schepen klaar voor de sloop en waren er al maten
betrapt bij het meenemen van “souvenirs”, er werd dus bij de slagboom streng
gecontroleerd en met dat ding van zo`n 50 X 25X 25 cm en zo`n kilo of 15 zwaar, zou
ik echt wel opvallen. Daar het ook nog van een aantal militaire tekens en code`s was
voorzien, zag ik mij zelf al minimaal een dag vast zitten voor dat uitgezocht was dat
het niet van boord maar van Louter kwam.
Daar ik dat niet echt zag zitten moest er een oplossing worden gezocht en deze werd
gevonden in de vorm van een chauffeur waar mee ik in de opleiding in Hollandse
Rading had gezeten. Deze reed s`morgens op een busje voor het wachtsvolk en
kwam vlak langs mijn werkplek. Hij was bereid om, ook alweer voor een paar pilsjes,
het ding daar af te zetten, zijn bus werd namelijk toch nooit gecontroleerd.
Zo kreeg ik toch met veel moeite mijn eerlijk gekochte spul van het terrein en mee
naar huis.
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Het apparaat, een grote zwarte doos, met enkel aan de voorkant een grote 24??
Pins stekker is overigens als sloop materiaal geëindigd want er bleek geen
bedieningspaneel of schema bij te zitten en mijn kennis van dat soort dingen was
verre van toerijkend.
Na mijn diensttijd is de radiohobby voor een aantal jaren de ijskast ingegaan, maar
het virus bleef in het bloed zitten en in 1981 haalde ik mijn D machtiging, onder de
call: PD0LOJ, welke ik na zo`n 20 jaar heb omgeruild voor PE2LOJ.
Kobus PE2LOJ .
Dit verhaaltje eigelijk geplaatst bij gebrek aan kopij, maar tevens met de
oproep; Amateurs, laat eens horen hoe uw radio carrière is begonnen.

Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
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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 ’s-Hertogenbosch te’sHertogenbosch.
Chris Dorna, PE1DZX
Torenstraat 13, 5261 BR Vught E-mail: pe1dzx@amsat.org
Hans Vuuregge, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
E-mail:pd0hvz@amsat.org
Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Kobus PE2LOJ
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 PB9CV en PA3DRL en PA0BRE.
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Paul PE1LXX.
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX en Ramon PD0RSP

