Jaargang 38 nummer 03 maart 2011

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 11 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

Let Op!!!
Daar het carnaval in veel plaatsen al op de eerste vrijdagavond, dus 4 maart
los barst, zo ook in het wijkcentrum, vervalt op deze eerste vrijdag onze
bijeenkomst en zal deze op vrijdag 11 maart plaats vinden.
Deze vrijdagavond is de avond voor afgaande de Landelijke Radio
Vlooienmarkt, dus hebben we geen lezing of presentatie, maar zal deze
avond traditie getrouw in het teken van de briefing over de markt staan.
Alle medewerkers worden dan ook verzocht om aanwezig te zijn of zich te
laten vertegenwoordigen door iemand anders, die de mededelingen kan
opnemen en, zo nodig, de bescheiden kan aannemen.
Iedereen, dus ook niet medewerkers zijn uiteraard van harte welkom.
De afdeling zal tevens een aantal interessante onderdelen te koop aanbieden,
zie voor verdere bijzonderheden in BRAC nieuws.
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Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl

Beste radiovrienden,
De tweede uitgave van de BRAC ligt hier weer voor jullie of nog beter is in de meeste
gevallen op het beeldscherm afgebeeld. Mooi dat we beide vormen,elk naar eigen
wens en voorkeur tegenwoordig kunnen bepalen.
Ik maak dit bruggetje vanwege het feit dat ik eerder vorige week een grote
verhuisdoos aangevuld met een vijftal plastic draagtassen. Dertig jaargangen, nee,
geen BRAC maar Electron! Geschonken door PE1HOL, mede QTH bewoner van dat
mooie stadje aan de Waal. Hij, Chris, overwoog, al geruime tijd, ernstig om er afstand
van te doen. Alvorens er gedachten zouden ontstaan voor een meer destructief
einde van deze 30 jaargangen liet ik hem weten dat ik er zeker belangstelling voor
heb. Ikzelf ben sinds een zes jaar lid van de Veron en ik heb dus nog 24 jaar
archiefplezier voor me leggen. Heerlijk gewoon, om nog eens door die relatief oude
jaargangen te struinen. Het blijft boeiend materiaal. Ik moet die dertig jaargangen
nog wel archiveren want mijn XYL vroeg al wat ik met die tassen en doos van plan
ben.
Bij het schrijven van dit stukje voor deze maand haalde ik meerdere exemplaren uit
de doos van jaargang 1994. Trof twee exemplaren aan waarop staat December 1994
no.12! Drukfoutje, kan gebeuren. Maar wat me wel opviel in dat ze toen gemiddeld
meer pagina’s bevatten dan de huidige Electron. Dat maakt zeker 20 pagina’s uit.
Geen woord van kritiek hier op diegene die momenteel de Electron met hard en ziel
uitbrengen maar het viel me gewoon op. Het internet is hier zeker het gevolg van,
toch? Of zijn er andere redenen? Daar moeten we het maar eens over hebben
tijdens een clubbijeenkomst, aan de bar bijvoorbeeld.
Ik hoop daarom van harte dat we nog voor jaren van de hard copy Electron kunnen
genieten. Papier geurt, vergeelt en voor mij is dat maandelijks weer genieten van
wetenswaardigheden over onze immer boeiende hobby. Niet alleen nu, maar ook
van 30 jaar terug. Nog eens te lezen over toen, en zij die er waren en allerlei
technische artikelen schreven. Net zoals vandaag de dag.
Dat we hierop aanvulling zoeken door middel van het internet is duidelijk. Is ook niet
meer weg te denken in onze hobby. Ook internet is communicatie, en door middel
daarvan ontvangt u deze maand weer de BRAC. Opgezet voor en van u. Zet als je
wat met anderen wilt delen over onze hobby het een en ander op papier. Wij, allen
zijn er zeker blij mee.
Tot slot wens ik jullie voor de komende Radio Vlooienmarkt in Rosmalen een hele
fijne dag toe. Je komt er vast spullen tegen die meer dan 30 jaar oud zijn!
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ
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Verkoop onderdelen.
Via, via, zijn er bij de afdeling een aantal componenten terecht gekomen, de exacte
herkomst is onbekend, maar vermoedelijk uit een nalatenschap.
Het is een grote verscheidenheid zoals kristallen, weerstanden trimmers en gewone
condensatoren en elco`s, diverse connectoren en alles wat daar tussen in zit.
Het bestuur heeft besloten dit te koop aan te bieden en de opbrengst aan een goed doel te
schenken, er is gekozen voor Villa Pardoes.
Veel onderdelen zijn nieuw. Er zit veel HF materiaal bij.
Alles zit in doosjes of zakjes en de prijs, zeer redelijk, variërend van 1 t/m 5 Euro.
Sommige onderdelen zijn misschien wat gedateerd of niet echt interessant maar de opberg
doosjes zijn dan die paar euro al waard. Verder conectoren en trimmers in zakjes.
Enkele onderdelen, zoals de verzilverde Tronson trimmers zijn los per stuk.
(kleine 2€, grote 3€)
Nogmaals alles is volgens ons voor een zachte prijs en we hopen dat alles een nieuwe
eigenaar vind, die er zelf naar harte lust mee gaat bouwen en het niet de volgende dag op de
markt aanbied.
Hier een paar foto`s van een deel van de onderdelen

Tentoonstellingen
De BRAC heeft in vroeger jaren regelmatig tentoonstellingen georganiseerd, in oude
Electrons kwam ik daar nog een paar verslagen van tegen.
Misschien een idee om dit nog eens te doen?
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1962
Tentoonstelling in 's Hertogenbosch.
Evenals vorige jaren heeft de afdeling 's Hertogenbosch ook nu wederom een
tentoonstelling georganiseerd en wel op zaterdag 22 en op zondag 23 april jl.
Deze tentoonstelling werd gehouden in Café Restaurant De Beukenhof te Vught en men kon
er kennis maken met het radioamateurisme in al zijn vormen.
Er waren amateurs aanwezig met complete zend- en ontvangstations, die vanuit de
tentoonstellingszaal verbindingen hebben gemaakt met de hele wereld. Ook kon men
amateurtelevisie in al zijn aspecten aanschouwen; er waren namelijk twee complete TV
stations: PAoBIE en PAoWMR.
Verder was er ook nog een RTTY-stand, deskundig geleid door PAoBGR. Om Broenen mocht
zich in een grote belangstelling verheugen. Niet te vergeten de NL-stand die ook een groot
gedeelte van de tentoonstelling in beslag nam en waarvoor zeer veel belangstelling was. Er
werd o.a. 70 cm amateurtelevisie ontvangen en er werden tijdens het luisteren op alle
banden ook nog convertors op 70 cm afgeregeld. Deze NL-stand werd op een fantastische
manier geleid door NL-616, OM Antonisse. Mede dank zij hem is deze tentoonstelling een
groot succes geworden.
Na afloop mochten wij constateren, dat er 677 bezoekers hun handtekening in het
gastenboek hadden geplaatst, waaronder een 40-tal zendamateurs en NL's.
Ook PJ3ABC kwam even kijken.
Graag brengen wij hier dank aan die leden die mede de opbouw van de tentoonstelling
hebben mogelijk gemaakt. Ongetwijfeld heeft de expositie bijgedragen tot het vergroten van
de belangstelling voor onze zeer eigentijdse en boeiende hobby die naast technische
bekwaamheid ook de communicatie met hobbyisten elders in de wereld bevordert.
1972
's Hertogenbosch heeft weer wat
Zoals het zo langzamerhand een traditie is geworden, organiseren wij als afd.
's Hertogenbosch dit jaar wederom een tentoonstelling en wel op 22 april van 's middags
14.00uur tot 23.00 uur en op 23 april van 's morgens 10.30 uur tot 20.00 uur.
Ditmaal wordt er bovendien nog samengewerkt met de werkgroep Satellieten
's Hertogenbosch, waarmede wij een interessante combinatie dachten gevonden te hebben.
De juiste samenstelling van de inzending van deze zeer actieve groep jongelui, welke zich
bezig houden met het waarnemen en volgen van satellieten, is ons nog niet helemaal
bekend, maar er is ons de verzekering gegeven dat zij documentatie en materiaal speciaal
voor deze tentoonstelling rechtstreeks van uit RUSLAND hebben ontvangen.
Deze internationale inzending zal te samen met hun eigen materiaal zoals kijkers e.d. te zien
zijn op de tentoonstelling.
Onze afdeling verzorgt verschillende stands waarin te zien zal zijn waaruit onze hobby
bestaat; hierbij is speciaal rekening gehouden met bezoekers, welke zeer weinig of niets
afweten van het zendamateurisme. Zo zullen er naast de verschillende stations, welke
kunnen werken op alle banden tot en met 23cm, waaronder ook RTTY en 70cm TV, diverse
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film- en dia-vertoningen te zien zijn. We denken dan ook een film welke op dit moment nog
gemaakt wordt, speciaal over het zendamateurisme, tot onze beschikking te hebben. Wij
hopen onder de bezoekers ook een groot aantal PA's en NL's te mogen begroeten, welke
natuurlijk allen zeer hartelijk welkom zijn, op onze tentoonstelling in de zaal van Café- Rest.
De Beukenhof, Stationsstraat 21 te Vught.
De toegang is gratis, eventuele bezoekers welke per trein naar Vught komen, hebben het al
zeer gemakkelijk, daar de zaal gelegen is recht tegenover de oostelijke uitgang van het
station.
Verder is er bij de tentoonstelling voldoende parkeergelegenheid voor de automobilisten
onder u. Neem eens een paar uurtjes vrij op 22 of 23 april, en kom een kijkje nemen bij de
afd. Den Bosch, voor iedere honderdste bezoeker ligt er een verrassing gereed.
De verslagen zijn naar alle waarschijnlijkheid gemaakt door de toenmalige secretarissen,
1962 ? en 1972, OM Cees PA0CJM

AANKONDIGING NAFRASCONTEST 2011
Wat is de NAFRAS?
NAFRAS staat voor Netherlands Air Force Radio Amateur Society.
Dit is een vereniging van zend en luisteramateurs, die een binding met of interesse hebben
in de militaire luchtvaart.
De NAFRAS organiseert verschillende activiteiten zo ook de jaarlijkse NAFRAS contest.
De Jaarlijkse NAFRAS contest bestaat 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.
Ook dit jaar zal deze contest weer plaatvinden.
De voorjaarscontest op 16 maart en de najaarscontest op 26 oktober 2011.
De voorjaarscontest op 16 maart:
De voorjaarscontest zal worden gehouden op woensdag 16 maart 2011 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.
Het clubstation wordt die avond bemand door 3 operators.
2 Operators zijn bekend en dat zijn: Liesbeth PA3GKB en Cees PB9CV.
Naar een derde wordt nog gezocht.
Puntentelling:
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Iedere zendamateur zonder NAFRAS-nummer is goed voor 1 punt.
Een zendamateur, die donateur of lid is van de NAFRAS met een nummer is goed voor 2
punten en 1 multiplier.
Het clubstation is goed voor 5 punten en 1 multiplier.
Een multiplier is een vermenigvuldigingsfactor.
Voorbeeld:
Je werkt 1 station zonder nummer, 1 nafraslid en het clubstation, dan heb je 8 punten en 2
multipliers.
8 maal 2 is 16 en dat is dan het totaal.
Mocht je het clubstation werken en de operator staat nog niet in je log, dan mag je die er
ook bij rekenen voor 2 punten en 1 multiplier;
In dat geval is het 3 maal 10 en daarvan is de uitkomst 30 punten.
Het is natuurlijk te hopen, dat er meer verbindingen worden gemaakt en er zoveel mogelijk
multipliers bij zitten, want dat telt lekker aan.
Wat is belangrijk voor het log?
De volgende gegevens moeten worden ingevuld:
Bovenaan het log moet komen te staan: datum van de contest,Call of luisternummer en het
volledige adres.
Voor de gewerkte stations is verplicht de Call, tijd, frequentie, QTH en eventueel
NAFRAS-nummer in te vullen.
Enkele regels:
Alle contestverbindingen dienen in het bovengenoemde bandsegment en binnen de
genoemde tijden plaats te vinden, alles daarbuiten zijn geen geldige contestverbindingen.
Ieder station mag maar 1 keer als contestverbinding gelogd worden.
Alleen simplexverbindingen zijn geldig.
De logs van zend- en luisteramateurs, die mee willen doen aan de contest, moeten binnen
14 dagen opgestuurd worden naar de contestmanager.
De logs kunnen alleen per post opgestuurd worden en die moeten voldoende te zijn
gefrankeerd, anders worden ze niet geaccepteerd.
Adres van de contestmanager:
Mevr. E.H. Hoogendoorn (PA3GKB)
Imminkplein 13
3402 BX IJSSELSTEIN
Ten slotte:
Doe mee, en doe je best
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tijdens deze mooie contest,
want voor de eerste 3 plaatsen is een mooie beker beschikbaar
en als herinnering een leuk vaantje voor de rest.
Ik wens alle deelnemers alvast een succes volle contest toe.
Namens het bestuur en de contestmanager,
Cees PB9CV NAFRAS 261 (secretaris).
Wilt u meer informatie over de NAFRAS kijk dan op:
http://www.nafras.nl

HAMbeurs PI4ZVL
Op zaterdag 26 maart a.s. houdt de VERON Afdeling A47 Zeeuwsch Vlaanderen opnieuw een
HAMbeurs.
Ditmaal op een nieuwe locatie in het dorpscentrum van Vogelwaarde waar wij een grotere
zaal (+/* 350 m²), veel tafels en een zeer ruime parking tot onze beschikking hebben. In de
bar kan men voor de inwendige mens terecht.
Tafels (120 x 60 cm) zijn beschikbaar voor € 4,* / tafel
Locatie: Dorpscentrum Vogelwaarde
Populierenstraat 41 , 4581 BR Vogelwaarde
Tijden: 9.30 uur – 16.00 uur (standhouders kunnen vanaf 8.00 uur terecht)
Contact + Info:
Adri de Bruijne Tel.0115*441758 Email: pa3dph@zeelandnet.nl
http://www.pi4zvl.nl

Zou dit nu een Mexicaanse hond zijn?
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