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Jaargang 36 nummer 09 november 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 06 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
en
www.radiovlooienmarkt.nl

Deze maand geen grote presentatie of lezing, het zal onderling QSO
worden met misschien een paar stukjes film over iets van de hobby of
wat de hobby zijdelings raakt.
Heeft u ook nog iets leuks of heeft u iets gemaakt, neem het mee en laat
ook andere amateurs er van genieten.

Van de Voorzitter.
De maand oktober was erg rustig. Op 2 oktober hadden we Theo, PE1RBF, met
een verhaaltje en wat foto’s over z’n veel-banden Cubical Quad. Als iemand die
ook best wel veel met quads gedaan heb (eerst als luisteramateur op HF en later
als zendamateur op 2m) sprak het verhaal me wel aan. Het is een mooie
uitdaging om zoiets in elkaar te zetten en vooral om het ongeschonden in de
lucht te houden. Het is een heel ander ding als de normaliter gebruikte draadjes
of yagi’s.. Knap dat Theo het overeind heeft en dat het nog fantastisch werkt
ook!
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De komende maand wordt het flink drukker. Zo hebben we eerst de
maandelijkse bijeenkomst. Het is nog niet helemaal duidelijk of we al dan niet
een presentatie hebben, er zijn een aantal opties uitgevallen. Maar we proberen
nog iets te regelen. Vervolgens hebben we op 13 november de
commissiebijeenkomst. Alle commissieleden zijn van harte uitgenodigd – wij van
het bestuur horen graag wat jullie zoal gedaan hebben, maar vooral ook wat je
plannen voor het komend jaar zijn. We zijn in deze tijd bezig met de begroting
voor 2010 en dit is dé gelegenheid om je wensen bij ons neer te leggen.
Overigens zijn ook de niet-commissieleden en/of potentieële commissieleden
hartelijk welkom. Er zijn altijd mensen nodig om de club draaiend te houden....
Zorg dat je erbij bent! Dan hebben we op 23 november – tja Sjoerd, foute datum
voor mij - de jaarlijkse regiobijeenkomst waar een vertegenwoordiger van het HB
naar de regio toekomt. Bij ons is dat in Helmond, waar we altijd heel goed
ontvangen worden, en we zullen er samen zijn met zo’n beetje alle afdelingen uit
Zuid-Oost Nederland. Heb je iets dat je met het HB wilt delen of zaken die we
aan moeten kaarten, laat het even weten!
Tja, persoonlijk kom ik momenteel helemaal niet aan de hobby toe. Dit jaar heb
ik nog maar 17 gelukte QSO’s gemaakt. Werk en andere verplichtingen nemen
veel tijd in. Hopelijk dat ik na de zomer iets meer tijd heb als ik niet langer jullie
voorzitter ben. O ja, we zoeken nog 1 of meer kandidaten die eventueel in het
bestuur willen komen. Als je denkt dat te willen, neem even contact op dan kun
je een paar maanden meedraaien voordat je definitief hoeft te beslissen. Als
ieder lid een tijdje een taak op zich neemt blijft het voor iedereen plezierig!
Hopelijk zie ik jullie op 1 van de bijeenkomsten deze maand!
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

Geef dieven geen kans (2)
Bij deze even een reactie op het onderdeel 'Geef dieven geen kans'.
De reden dat verkopers daar geen aandacht aan besteden is omdat het simpelweg
niet werkt. Er is in de hele EU maar één land waarvan ik weet (ex-telecom verkoper)
dat ze het actief toepassen en dat is het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dus ook
dat de blokkade per land moet worden ingesteld. En aangezien vrij veel gestolen
toestellen richting Polen/Oost Europa of naar Suriname en regio gaan heeft dit dus
weinig zin (ik werk bij een telecom operator en wij 'zien' ongeveer 75% van de
toestellen in Oost-Europa weer 'omhoog komen', dus dit is niet uit de lucht
gegrepen). Het enige wat de Nederlandse politie wel doet is een SMS
bombardement uitvoeren (elke 5 minuten een sms-je dat het toestel gestolen is), al
weet ik niet hoe actief ze dit nu nog doen. Dit gaat op 06-nummer. Wanneer de dief
de sim-kaart vervangt kan het toestel op IMEI nummer nog wel gevonden worden,
maar als dit een buitenlandse sim-kaart betreft moet de medewerking van de
buitenlandse telco worden gevraagd voor het opvragen van het bijbehorende
mobiele nummer, wat veel moeite kost. En veelal gaat er vervolgens gewoon een
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nieuwe sim-kaart in de gestolen telefoon (buiten het feit dat een Pool een Nederlands
sms-je sowieso al niet kan lezen).
Moraal van het verhaal: voorkom dat je toestel wordt gestolen (joh) :).
Heel belangrijk is om na de diefstal meteen een belletje richting de provider te plegen
(dát nummer moet je opschrijven!) om het abonnement te blokkeren. Mocht de dief
hier immers mee gaan bellen dan is dat op uw kosten! Mocht er gebeld worden nadat
de diefstal aan de provider is doorgegeven dan wordt daar doorgaans een coulance
regeling voor getroffen.
Groeten, Rick PA8RW.

IDEEEN:
Heeft u een voorstel voor een afdelingsactiviteit of een lezing, neem
dan contact op met het bestuur.
Het bestuur is via email te bereiken via: bestuur@radioclub.nl

Evenementen

Radiomarkt Zuid Limburg
Op zondag 8 november word de radio Zuid Limburg weer gehouden.
Tijden: 10:00‐16:00 uur.
Locatie: het Casino aan het Treebeekplein 133 te Brunssum.
Inpraatstation: PI3ZLB (145.725 MHz).
Nadere informatie: www.PI4VLB.nl/Radiomarkt.

Radiomarkt Assen
26e Radio Onderdelen Markt Assen zaterdag 14 november 2009
Ook dit jaar zal de markt worden gehouden in de veilinghallen (Flowerdome) in
Eelde.
De 26e Radio Onderdelen Markt is voor het publiek geopend van 9.30 – 15.00 uur.
Meer is te vinden op: http://pi9a.pamicrowaves.nl/
De KAR markt
Wanneer: Zondag 20 december 2009.
Waar: Cultureel Centrum “Den Herd” aan het Emmaplein te Bladel
Van: 10.00-16.00 uur - Entree € 2,50 - parkeren gratis
Meer informatie?
Benny van de Peppel PD2BRS
tel. 06 – 39629365
radiomarkt@pi4kar.net
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Contesten
MARAC 2 metercontest
17 nov 2009
Tijd: 1900-2200 UTC (2000-2300LT)
Frequentie: 144-145.590mhz
Mode: CW-SSB-FM
Klassen:
A = Member operators
B = Non-Members
C = SWL Members and Non-Members
D = Members and Non-Members outside the duch borders.
Uitwisselen:
Member, RS + member number.(e.g. 59. MA100)
Members of other Navy clubs, RS + member number (e.g. 59 BM ,MF, CA, RN, IN,
YO, FN 100)
Not members, RS + counter (e.g. 59-001)
Meer op: http://www.marac-radio.nl/index.php

25e Friese Elf Stedencontest 2009 !
De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen
aan de 25ste Friese 11 stedencontest 2009.
Periode: Zondag 22 november 2009, 11.00 - 14.00 uur lokale tijd.
Banden: 80 m (contestdeel) en 2m band.

Mode: SSB en FM

Secties: 2 m stations buiten R-14, 2 m stations in R-14,
80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.
Alle secties single band - single transmitter.
(evt. multi-operator, maar 1 zender per band)
Uitwisselen: Call, Rapport + regionummer en QTH.
Meer op: http://www.pi4lwd.nl/
Internationale marine contest op 12 en 13 december 2009
Sponsored by Portuguese Navy Hamradio Club – NRA
Wanneer: zaterdag 12 Dec 2009 16:00 UTC tot zondag 13 Dec 2009 15:59 UTC
Banden: 3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz Mode: CW-SSB-Mixed
Uitwisselen:
1. Naval Club Member: RST + CLUB + MEMBERSHIP NUMBER (eg. "599 bv 048")
2. Non Naval Club Member: RST + NUMBER (eg. "599 001")
Meer op: http://www.marac-radio.nl/index.php
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Nostalgie
De laatste tijd zijn er diverse amateurs weer lekker aan het stoeien met buizen en
alles wat daar om heen hangt. Hier bij een paar links die veel informatie over deze
onderwerpen geven: www.pmillett.com en www.tubedata.info .

Commissie bijeenkomst
Voor iedereen die in een commissie zit: niet vergeten, vrijdag 13 november 2009
commissie bijeenkomst in de Helftheuvel.

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 ’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
Chris PE1DZX, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Henk PA3GHT en Frans PE1RQW
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

