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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 08 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
en
www.radiovlooienmarkt.nl

Namens bestuur, de rondeleiders en redactie een
goed en voorspoedig 2010 toe gewenst.
Dat we maar weer veel verbindingen mogen maken.
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari
Op 8 januari houden we de eerste clubavond van 2010. Ook dit jaar staat de
eerste bijeenkomst van het jaar in het teken van zelfbouw met een zeker
competitie-element. Bij eerdere bijeenkomsten van Chris PE1DZX hielden we
ons bezig met HF-oscillatoren, 70cm-modules en RFID-chips.
Voor deze bijeenkomst heeft PE1DZX een uitdaging bedacht met verbindingen via
zeer hoge frequenties.
Voor iedereen die thuis niet toekomt aan het opstoken van de soldeerbout is
dit een goede gelegenheid om de soldeer- en experimenteervaardigheid weer
eens te testen.
Uitslag decemberpuzzel (stuur nog snel in en maak kans op één van de extra
prijzen)
Op deze clubavond zal ook de uitslag bekend gemaakt worden van de
decemberpuzzel. Het is nog steeds mogelijk om oplossingen in te sturen en in
tegenstelling tot veel andere prijsvragen mag over de uitslag van deze
prijsvraag wel gediscussieerd worden.
Inzenden heeft nog zeker zin, je maakt dan kans op een gratis vademecum 2010
en voor de eerste 20 inzenders is er een zeer interessante prijs. Pak de
BRAC-nieuws van vorige maand er nog een keer bij en los de puzzel op!
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Van de Voorzitter.
En zo is er weer een nieuw jaar aangebroken. Als eerste wil ik iedereen het
allerbeste toewensen voor 2010. Een heel goed en mooi radioactief jaar
toegewenst! Uiteraard ook de allerbeste wensen voor de rest van het thuisfront
dat in veel gevallen genoegen moet nemen met die rare hobby van ons en
ondanks dat men er vaak niet veel van snapt, ons toch ondersteunt.
Ik wil deze keer niet terugblikken op het afgelopen jaar, alles daarover is te
vinden in de vorige BRAC nieuwsen of op onze website. Deze keer wil ik eens
naar de toekomst kijken. Hoewel we soms denken dat we alles al zo’n beetje
gezien en gedaan hebben, blijven er steeds nieuwe uitdagingen op ons afkomen.
Hebben we net een paar jaar de 136kHz band en de uitbreiding van 40m, dan
komt er nu een mogelijkheid bij om onder hele strikte voorwaarden op 500kHz te
experimenteren. Als ik me de presentatie over 136kHz goed herinner, dan bracht
die band door de enorme golflengte nogal wat moeilijkheden met zich mee.
500kHz moet dan toch veel meer aanspreken, een halve golf is per slot van
rekening maar zo’n 300 meter en daar is nog wel een dipooltje voor te maken....
Er komen 2 licenties: 1 voor de Veron en 1 voor de VRZA. Zie voor de
mogelijkheden en de voorwaarden voor individuele amateurs hun respectievelijke
websites.
Ook in het komend jaar staan er weer een aantal presentaties op de agenda. De
precieze invulling volgt nog en nog niet alle avonden zijn gevuld. Heb je nog
wensen op dat gebied – laat het ons weten. In ieder geval beginnen we in
januari met een BRAC-pluim (....) en wordt de rest van de avond traditioneel
verzorgd door Chris PE1DZX. Gezien de aankondiging (zie elders in BRACnieuws) verwacht ik dat het weer een leuk en leerzaam avondje gaat worden,
uiteraard is iedereen van harte welkom! Verder staan presentaties gepland over
D-Star en Camras waarbij we ook het idee hebben om een excursie te
organiseren naar Dwingeloo zodat we eens een keer van dichtbij kunnen zien
waar men nu eigenlijk mee bezig is. Datum en vorm van de excursie zijn nog niet
bepaald maar het idee is dat we er als groep – vermoedelijk op een zaterdag met een bus heen gaan. We weten dat er onder de vaste vrijdagavondbezoekers
flinke belangstelling voor is, kom je normaliter niet op vrijdag en heb je hier (nog
zonder verplichting maar wel serieuze) interesse in, laat het ons weten zodat we
wat eea wat beter kunnen voorbereiden. Een mailtje is hiertoe het best.
Beste leden van de BRAC, het (gebrek aan) bezoek aan onze clubavonden geeft
ons soms het gevoel dat jullie het allemaal ‘wel goed’ vinden. Misschien is dat
een compliment maar toch wil ik jullie allemaal uitnodigen om zo af en toe eens
aan te wippen. Wij weten ook wel dat op vrijdagavonden vaak meerdere
evenementen om aandacht vragen en dat iedereen het tegenwoordig druk heeft.
Daarom verwachten we ook niet iedere keer meer dan honderdvijftig mensen –
maar zo af en toe je gezicht laten zien kan nog wel eens tot goede contacten
leiden. Ik weet uit ervaring dat internet daar – voor een deel - ook in voorziet,
maar da’s toch echt niet te vergelijken. Het persoonlijk contact vind je vooral op
clubavonden. Hopelijk mag ik jullie allemaal dan ook een keertje begroeten in dit
nieuwe jaar!
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73 en tot 8 januari.
Catharinus PE1AHX voorzitter at radioclub punt nl

35ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2010.

Op zaterdag 13 maart 2010 organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stg.
BRAC) haar 35ste Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den
Bosch) van 9.00 tot 15.30 uur.
We beschikken daar over een schitterende, verwarmde tentoonstellingsruimte van
meer dan 9.000 vierkante meter.
U kunt zich al inschrijven als standhouder. Uit de voorinschrijvingen zijn al heel
wat reacties binnen gekomen, dus het belooft weer gezellig druk te worden. In de
advertentie van vorige maand staat precies hoe u zich kunt aanmelden, maar alles
staat natuurlijk ook uitgebreid op onze website. We zien uw inschrijving met
belangstelling tegemoet.
Volgende maand publiceren we de informatie voor bezoekers met prijzen en tijden.
Naast gebruikte mag ook nieuwe apparatuur worden aangeboden, evenals
onderdelen, antennes, meetinstrumenten en hobbygereedschappen. Het doel van de
vlooienmarkt is het bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de
elektronica hobbyist.
Alle geldende wettelijke regels zijn van kracht: verkoop van illegale apparatuur is
verboden en roken is niet toegestaan.
Tevens gelden eigen voorwaarden, o.a.: geen lawaai en/of lichtshows e.d. .
Inschrijven betekent dat u instemt met onze voorwaarden.
Het ziet er naar uit dat de 35e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 13 maart
2010 in het Autotron, als vanouds weer een geweldige happening zal worden.
PI4SHB praat u zonodig in op 145.250 MHz.
We rekenen ook nu weer op uw komst. Tot ziens als bezoeker of standhouder!
Voor de laatste informatie kunt u terecht op Internet: www.radiovlooienmarkt.nl , of
bericht ons per E-mail via info@radiovlooienmarkt.nl of bel met tel.: (0)6 1356 1325.
Met vriendelijke groeten,
VERON (SHB) / Stg. BRAC,
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris.
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Beste radiovrienden,
Zo tegen het einde van het jaar 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 35e Landelijke Radio Vlooienmarkt, die op
zaterdag 13e maart 2010 wordt gehouden in Autotron te Rosmalen.
De werkzaamheden zijn over het algemeen eenvoudig, 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 zodat we in de planning 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 2009 vervullen? : (indien niet andere voorkeuren
aangeven, svp).
6) Welke taak wilt u zeker niet verrichten? :
7) Bent u op 13 maart de gehele dag beschikbaar?: Indien u niet, svp aangeven
welke tijd wel)
8) Bent u aanwezig op de briefingavond, vrijdag 12 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, welke 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 35e Landelijke
Radio Vlooienmarkt!!.
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Met een vriendelijke groet,
Paul, PA0STE
E-mail: pa0ste@veron.nl
Tel: 073-5941311

Voor de awardjagers
De Marine Radio Amateur Club (MARAC) bestaat komend jaar 25 jaar.
Dit jubileum zal gevierd worden middels een 4-tal activiteiten, die steeds in een
periode van 4 weken vallen, te weten:
1 mei 2010 t/m 28 mei 2010; 1 juli t/m 28 juli 2010; 1 november t/m 28 november
2010 en 1 december t/m 28 december 2010.
In deze periodes vallen: de 25e verjaardag van de MARAC op 1 juli (verjaardags qso
party); de MARAC 40/80 m SSB contest op 18 mei; de MARAC 2 m contest op 16
nov en de International Naval Contest op 11-12 dec.
Tijdens deze periodes wordt de speciale call PC25MRC (marac nummer 625 met
uiteraard een speciale Qsl kaart) in de lucht gebracht namens PI4MRC.
Ook zal er een nieuw award worden uitgegeven, het MARAC 25 jaar JUBILEUM
AWARD. Dit award is te behalen door 25 punten te verzamelen, waarbij elk MARAC
lid staat voor 1 punt en PI4MRC voor 2 punten.
ECHTER, tijdens de activiteits weken telt elk MARAC lid voor 2 punten en
PC25MRC voor 4 punten. De kosten voor dit award bedragen € 5.
Kijk voor meer gegevens op de site van de MARAC (http://www.marac-radio.nl/)

"Broodbord"
Gezien in computeridee, een programmaatje om schakelingen op een virtueel
breadboard te maken en het vervolgens als pcb of schema te bekijken. Leuk om
eens een schakeling uit te proberen.
Te vinden op www.fritzing.org

E-magazine
Sjoerd PA0SHY stuurde een mailtje met als bijlage een "E-magazine" for ham radio
operators, staan leuke dingen in, het is te downloaden op:
http://ham.france.free.fr/crbst_17.html
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