Jaargang 37 nummer 03 maart 2010

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 maart 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

Vrijdag 6 maart zal Jos PA1ZP een presentatie geven over
o.a. antennes en wat er nog meer bij komt kijken.

Inhoud:
. Van de voorzitter
. Nieuws uit Portugal
. nieuws uit Frankrijk
. De Landelijke Radio Vlooienmarkt
. Aankondiging VHF NAFRAS contest
. Er af
. De afdelingscompetitie
. Zekering indicator

Van de Voorzitter.
Beste mensen, ik kwam er – achteraf – achter dat ik de afgelopen keer de
verkeerde film gestart had, excuus. De goeie houden we voor een volgende keer
achter de hand.
Deze maand is de maand van de 35e Landelijke Radio Vlooienmarkt waarvan ik
hoor dat het steeds internationaler aan het worden is, ik hoorde dat er al weer
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meer buitenlandse deelnemers zullen zijn en dat het weer vol zal staan. Goed
werk dat door onze vlooienmarkt commissie gedaan wordt die er ieder jaar weer
in slaagt om dit evenement op poten te zetten en dat nu al voor het 35e jaar. Er
zijn maar weinig radio evenementen die het zo lang volhouden. Ik herinner me
de (bijna?) eerste die in het achterhuis van de boerderij aan de Vlijmenseweg
gehouden werd, later uitgebreid naar legertenten die erbij gezet werden, de
Brabanthallen en tegenwoordig dan het Autotron. Heren van de vlooienmarkt en
natuurlijk alle vrijwilligers, ik meen ergens tussen de 50 en 70 stuks, die er ieder
jaar weer aan meewerken, alvast bedankt!
Deze maand hebben we weer een presentatie. Jos uit Oss – wie kent hem niet –
komt bij ons met een praatje en een plaatje over “antennes”, iets waar iedere
amateur mee te maken heeft. Zonder antenne wordt het rendement van een
zender wel erg laag en de ontvangst erg slecht. Iedereen is uiteraard van harte
uitgenodigd, laat die lui uit Oss eens zien dat we ook in Den Bosch voor een
flinke opkomst kunnen zorgen!
Daarnaast zal ik een paar kopieën meebrengen van de VR voorstellen. We
hebben de voorstellen voor de VR inmiddels in bezit, zij het nog zonder
commentaar van het HB. Dat maakt het wel wat interessanter want we moeten
ze nu zelf beoordelen. Als je interesse hebt, geen een seintje – je kunt ze 5
maart inzien en er alvast commentaar op leveren.
Tot slot wil ik nog één keer jullie aandacht vragen om te overwegen deel te gaan
nemen aan het bestuur. Ik zal stoppen als voorzitter, we zoeken dus een nieuwe
voorzitter. Maar daarnaast heeft ook Chris, PE1DZX, aangegeven dat hij wegens
het starten van een vrij intensieve cursus zijn activiteiten flink moet gaan
terugschroeven. Gelukkig blijft Chris nog wel, maar de overblijvende mensen
zouden er wel graag iemand bij willen hebben. Ook als je geen voorziter wilt
worden ben je van harte welkom. De hoeveelheid hoeft geen barriere te zijn en
het is een fijn team waar ik in ieder geval 5 jaar lang met plezier deel van heb
mogen uitmaken. Als je vind dat onze afdeling moet blijven bestaan en je bereid
bent om daar wat tijd in te steken, laat het ons even weten – we vertellen je
graag wat het wel en niet inhoudt. Laat deze club niet barsten...
Tot ziens op 5 maart in de Helftheuvel!
73
Catharinus PE1AHX voorzitter at radioclub punt nl

Nieuws vanuit Portugal.
Jan Clements PA2JJCis van af Malta verhuisd naar Portugal en doet iedereen de
groeten.
Zijn nieuwe call sign is CT1KCL (en uiteraard PA2JJC).
Zijn locatie is IM57nh. Dat is vlakbij de meest zuidwestelijke kaap Sao Vincente.
2

Hij kijkt uit naar stations uit NL. Hij is regelmatig QRV op het nasiballennet om 15:00
UTC op 14.173 Khz.
73 vanuit de Algarve.
Jan

Nieuws uit Frankrijk
Vanuit Frankrijk laat Rob PA0BRE weten, daar definitief te blijven, er moeten nog wat
zaken geregeld worden maar dan blijft hij in Frankrijk.
Antennes worden wat moeilijker, daar is weinig ruimte voor en hij komt tussen
eeuwenoude gebouwen te wonen.
Rob, wij als club hopen dat je daar samen met de XYL nog lang mag genieten en
mocht er toch nog radio activiteit ontstaan aan jou kant dan horen (en lezen) wij daar
graag over.
Dit betekend dus wel dat de club niet opzoek naar een tijdelijke rondeleider maar
naar een vaste.
Dus bij deze wie wil dit wel doen, meld je aan bij het bestuur of een van de huidige
ronde leiders, als je het eens wilt proberen, draai dan eens een ronde met hen mee.
Het verplicht je tot niets.

Landelijke Radio Vlooienmarkt 2010 in 's-Hertogenbosch.
Op zaterdag 13 maart 2010 nodigt de VERON afdeling Den Bosch, u weer van
harte uit op onze 35ste jaarlijkse Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON in
Rosmalen (SHB) .
Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in
Nederland. In 2009 waren er meer dan 320 stands en steeg het aantal bezoekers
weer boven de 4900.
Uw afdelingssecretaris kan ook weer vooraf kaartjes bestellen. Hoe, staat op onze
website. Heeft hij geen Internet en u wel, help hem dan even.
Het doel van de markt.
Het doel van de markt is en blijft het bevorderen van zelfbouw. Naast gebruikte mag
ook nieuwe apparatuur worden aangeboden, evenals nieuwe onderdelen,
meetinstrumenten, antennes, hobbygereedschappen, enz. . Illegale apparatuur wordt
niet toegelaten.
De markt zelf.
Meer en meer blijkt dat de Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den Bosch ook een
echte dag voor de amateur is. Men komt om er iets te kopen natuurlijk, maar ook
voor de vele demo's, om oude bekenden weer te ontmoeten of zomaar voor de
gezelligheid. De 35ste Radio Vlooienmarkt wordt weer oergezellig, maar behoudt wel
het ware karakter van een vlooienmarkt. Uit het buitenland blijft de belangstelling
groeien.
De zusterverenigingen over onze grenzen zijn door ons geïnformeerd en in hun
verenigingsbladen hebben ze ons de nodige aandacht geschonken. Ook dit jaar zijn
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al weer vele buitenlandse standhouders
ingeschreven. Let op: op de markt is roken
wettelijk verboden.
Entree en kassa's.
De vlooienmarkt is geopend van 9.00 - 15.30 uur,
de entreeprijs is ongewijzigd en is € 6,- per
persoon. Autotron heeft ruime parkeergelegenheid
(betaald). De kassa's gaan al om 8 uur open, u
kunt dan alvast het gebouw in. Er zal naast de
normale kassa's ook weer één voor gepast geld zijn.
Naast horecafaciliteiten in de hal zijn in het Autotron restaurants en bars aanwezig
waar u ook wat kunt eten of drinken.
Route.
Het AUTOTRON staat aangegeven op de borden op de A2 en de A59 en is slechts
100 m van de A59 af.
(De A59 loopt van Den Bosch naar Nijmegen).
Er is een zeer goede parkeerplaats waar u pas bij het weggaan hoeft te betalen.
Per openbaar vervoer: per bus (90 Arriva ri. Grave) van het station Den Bosch (op
half uur elk uur, controleert u dat nog even) of per regiotaxi. Voor zendamateurs is er
een inpraatstation op 145.250 MHz.
Voor reservering van een tafel en verder alle informatie zie onze website:
www.radiovlooienmarkt.nl. U kunt ons daar bereiken, of via E-mail:
info@radiovlooienmarkt.nl , of bel: 06 1356 1325. (antw. app.). Zie ook onze
advertentie van december 2008.
De afdeling Den Bosch verheugt zich er op u allen weer te kunnen begroeten en we
wensen u alvast een plezierige dag toe.
Tot ziens op 13 maart 2010.
Noot: op http://club-ice.skyrock.com/ staat een aardig promotie filmpje van
Franse amateurs
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris Stg. BRAC.

Nog niet opgegeven als medewerker?
Snel doen dan, een paar helpende handen zijn altijd welkom, maar wel snel svp
want dan kan Paul zijn indeling rond maken.
Aanmelden bij pa0ste@veron.nl
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AANKONDIGING NAFRASCONTEST 2010
NAFRAS staat voor Netherlands Air Force Radio Amateur Socity.
Dit is een vereniging van zend en luisteramateurs, die een binding met of interesse
hebben in de militaire luchtvaart en de koninklijke luchtmacht in het bijzonder.
Ieder jaar houd de NAFRAS een VHF contest bestaande uit 2 delen, een voorjaars
en een najaarscontest.
Hieraan kan iedereen deelnemen, zowel zend als luisteramateurs.
De resultaten van beide contesten worden bij elkaar opgeteld en dat is bepalend
voor het eindklassement.
De voorjaarscontest is op 17 maart en de najaarscontest op 27 oktober 2010.
De voorjaarscontest zal word dit jaar gehouden op woensdag 17 maart 2010 van
19.00 uur tot 22.00 uur lokale tijd.
De contest vindt plaats in de 2 meter band in FM in het gedeelte 145.225 MHz. tot en
met 145.575 MHz.
Het clubstation PI4NAF zal gedurende de contest actief zijn op 145.450 MHz. En
tijdens de contest wisselen van operator, zodat uit verschillende delen van het land
het clubstation actief zal zijn, het is de bedoeling om met 3 operators te werken, 2
operators zijn bekend, dat zijn: Liesbeth PA3GKB en Cees PB9CV. Naar een derde
wordt nog gezocht.
Ben je geïnteresseerd kijk dan voor het reglement en de puntentelling op de site van
de NAFRAS: www.nafras.nl
Ten slotte:
Doe mee, en doe je best tijdens de contest, want voor de eerste 3 plaatsen is een
mooie beker
beschikbaar.
Verder is er voor iedere deelnemer een leuke herinnering in de vorm van een
vaantje.
Ik wens alle deelnemers alvast een succesvolle contest toe en hoop zelf er weer een
hoop stations te werken.
Groeten en 73, Cees PB9CV NAFRAS 261.

Er af:
Te koop: 2 variabele condensators van
flinke afmetingen, uitstekend geschikt
voor een stevige antenne tuner.
Een enkele van 530 pf en een split van
220 pf.
Vaste prijs 30 en 40 Euro, bij Kobus
PE2LOJ, interesse? pe2loj@veron.nl,
bellen kan ook.

5

De afdelingscompetitie
Denkt u er nog even aan?
Even uw score bij de PACC contest door geven, momenteel (24-02) staan we 34ste
met 47 punten.
Net als vorig jaar is PA0WMR de "Hofleverancier" met nu alweer 12 punten.
Momenteel hebben 9 amateur hun resultaten in diverse contesten door gegeven.
Heeft u dus afgelopen weken mee gedaan aan een contest geef het dan door, denk
er wel om dat dit binnen enkele weken na het einde van de contest moet gebeuren
anders tellen ze niet meer mee (reglementsverandering)
Waren we afgelopen jaar als 32ste geëindigd, we moeten dit jaar toch wat plaatsjes
kunnen stijgen.
Elke 25 gewerkte stations geven 1 punt voor de competitie.

Zekeringindicator
Deze indicator laat door middel van een duo-LED zien of een zekering nog heel is.
De schakeling is geschikt voor 230 VAC.
Mooi om in een behuizing in te bouwen, hoeft men niet te zoeken waarom iets niet
werkt.
De groene LED brandt als de zekering nog goed is, de rode brandt als de zekering
kapot is.
Eventueel is de schakeling aan te passen voor andere spanningen door de waarde
van R1 te wijzigen.
Deze schakeling kost ons ongeveer • 1,00, dus geen rib uit uw lijf.!

Onderdelenlijst:
R1 = 120 kÙ/1 W
LED2 = Duo-LED groen/rood
common cathode
D1, D3, D4 = 1N4007
D2 = zener 5,1 V 400 mW
F1 = zekering

73’ Ruud - PA3ECZ
overgenomen uit het Kanaalstreek bulletin afdelingsblad VERON afd. A27
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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 ’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, 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
Frans PE1RQW en Theo Scharten
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m: PB9CV en PA3DRL en PA8TWN. Iedere zondag om 11.30 uur op 145.250 Mhz
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Paul PE1LXX.
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX en Ramon PD0RSP
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