Jaargang 38 nummer 10 december 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 2 december 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
Op deze bijeenkomst zal de begroting voor 2012 worden gepresenteerd en
onze financiële situatie tot 1 december van dit jaar, met een uitkijk naar 31-12.
Verder geven we , zoals elk jaar te doen gebruikelijk, de diverse commissies
gelegenheid te rapporteren over dit jaar en de plannen die er zijn gesmeed
voor 2012.
Inhoud:
Blz. 2: Van de voorzitter
Aankondiging Vlooienmarkt
Blz. 4: Aangeboden ic voetjes
De slimme lucifer
Blz. 6 Colofon
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Van de voorzitter
Beste radiovrienden,
Ik weet niet precies hoe lang deze traditie er is om de voorzitter in de gelegenheid te stellen
maandelijks een bijdrage te leveren aan het BRAC nieuws onder “van de voorzitter”. Zoals
jullie weten ben ik nog niet zo lang lid van deze club maar wat oudgedienden mij vertellen
bestaat die traditie al meer dan 20 jaar. Die zal ik daarom met deze en toekomstige
bijdragen deze traditiein ere blijven houden.
De afgelopen clubbijeenkomst is onze penningmeester aan het woord geweest, ditmaal niet
om over geldzaken te spreken maar om ons mee te nemen naar het zendstation Radio
Kootwijk. Een boeiend historische verslag, aangevuld met eigen persoonlijke waarnemingen
ter plaatse en dat niet alleen over dat enorme hoofdgebouw ook bekend als de kathedraal.
Ik hoop van harte dat het archief van Radio Kootwijk voor de toekomst op een verantwoorde
wijze veilig gesteld wordt en blijft.
Mark, nogmaals dank voor je bijdrage.
Wellicht duik je met deze presentatie nog wel eens ergens op in het land.
Voor de volgende bijeenkomst op 2 december laten we Mark wederom aan het woord en
ditmaal in de hoedanigheid als penningmeester. De begroting voor 2012 wordt getoond en
een inkijk in de financiële situatie van dit moment. De uiteindelijke afrekening volgt zoals
bekend op een later tijdstip in het nieuwe jaar.
Ook laten we diverse commissies aan het woord over de activiteiten van het afgelopen jaar
en de plannen die zij hebben voor 2012. Ik spoor onze leden, jong en oud, aan om bij deze
clubbijeenkomst aanwezig te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er iets van je gading bij is.
Uw bestuur is momenteel doende om voor de komende bijeenkomsten een invulling te
vinden met sprekers. De onderwerpen waar we in het komende half jaar aandacht aan
willen besteden zijn o.a. D-Star, SDR en antennes voor klein behuisde. In de volgende BRAC
daarover meer nieuws.
Graag tot de volgende keer!
73, Hans, PA3HVZ

37ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2012.
Op zaterdag 10 maart 2012 organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stg. BRAC) haar
37ste Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den Bosch) van 9.00 tot
15.30 uur.
We zitten in een schitterende, verwarmde tentoonstellingsruimte van meer dan 9.000
vierkante meter.
In de afgelopen 36 jaar groeide deze markt uit tot een grote internationale happening voor
elektronica hobbyisten. In 2011 ontvingen we weer bijna 5000 mensen. U kunt uitgebreid
rondsnuffelen naar zeldzame zaken bij de ongeveer 320 stands en het is natuurlijk ook de
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gelegenheid om "iedereen" weer eens te ontmoeten in een van de meerdere
zitgelegenheden.
Standhouders betalen € 50,- voor een tafel (4 x 1 m.) en 2 badges.
U kunt betalen via:
1). Bankrekening (=onveranderd) (Deutsche Bank) 552 590 789 (IBAN:
NL89ABNA0.552.590.789,
BIC: ABNANL2A) of
2). Door het geld te verzenden per brief naar: Stichting BRAC;
M. de. Ruyterstraat 76;
5684 BM Best;
Nederland;
onder vermelding van: het aantal tafels, het aantal extra deelnemersbadges en
parkeerkaart. Geef ook uw telefoon nummer op. Als u ook per E-mail te bereiken bent, laat
het ons weten, u ontvangt sneller bericht.
Per inschrijving kunt u maximaal drie tafels bestellen en een (1) parkeerkaart ad € 5,-.
Per tafel (met standaard twee badges) kunt u maximaal twee extra badges bijbestellen ad €
7,- per stuk.
Tijdens het opbouwen van de markt worden geen deelnemersbadges meer verkocht.
De stands zijn snel uitverkocht en het aantal inschrijvingen heeft een maximum. Helaas
hebben we ook het afgelopen jaar weer belangstellenden die te laat reageerden moeten
teleurstellen. Reserveer dus zo spoedig mogelijk.
U dient vooruit te betalen. De volgorde van ontvangst is bepalend. Na ontvangst van uw
overmaking krijgt u direct per E-mail of per post bericht of u geplaatst bent. Later, ca. eind
februari 2012, ontvangt u uw standnummer en verdere gegevens.
Gebruikte en nieuwe apparatuur mag worden aangeboden, evenals onderdelen, antennes,
meetinstrumenten en hobbygereedschappen, e.d. . Het doel van de vlooienmarkt is het
bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist.
Daarom accepteren we geen stands die hiermee geen verband houden, deze zullen worden
geweigerd en de stand moet worden ontruimd. Alles naar het oordeel van de organisatie.
Alle geldende wettelijke regels zijn van kracht: verkoop van illegale apparatuur is verboden.
Roken is niet toegestaan.
Tevens gelden eigen voorwaarden, o.a.: geen lawaai en/of lichtshows, soort stand, e.d. .
Inschrijven betekent dat u instemt met onze voorwaarden.
De 37e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 10 maart 2012 in het Autotron zal, als
vanouds, weer een geweldige happening worden. PI4SHB praat u zo nodig in op 145.500
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 .
Met vriendelijke groeten,
VERON (SHB) / Stg. BRAC,
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris.
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Aangeboden: IC-Voetjes.
24 pens en 40 pens IC voetjes van het merk Molex en Burndy. Afkomstig uit NOS.
(New Old Stock)
De voetjes kunnen achter
elkaar worden gemonteerd in
een 0,1 inch raster voor
grotere IC's
Met een scherpe kniptang zijn
ook andere formaten te maken,
reeds vele malen toegepast in
mijn zelfbouwsels.
24 pens kosten 25 cent, 40
pens kosten 33 cent. Er zijn
voldoende aantallen
leverbaar.
Zie ook http://verkopers.marktplaats.nl/7336030 voor meer aanbiedingen.
Frans PA0FMY 073-5116414

De slimme lucifer.
De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas.
Met stralend oog en blijde zin. En goed gevulde tas.
Een gezin - man, vrouw, twee kinderen - verdwaalt op een
bewolkte zondagmiddag in de Morvan.
Boswandeling wordt speurtocht, speurtocht wordt kwelling. De kinderen zijn het zat en
willen hun walkman.
Vader en moeder staren voor de zesde keer moedeloos naar de kaart.
Quizvraag: wie of wat helpt ze op weg?
* Een passerende boer op een tractor
* Een lucifer
* Het Global Positioning System van paps, een kastje met beeldscherm dat aangeeft waar
je je bevindt.
Wie de passerende boer als redder ziet, zit fout. Het is zondagmiddag. Er passeert
helemaal niks. Frankrijk zit aan tafel en dat vraagt tijd, elke week weer. al eeuwen lang.
Dan het GPS van paps. Prima kwaliteit: de batterijen zijn nog niet leeg, wat meestal het
geval is halverwege de wandeling. Maar paps zit niet op zijn balkon in de Amsterdamse
Watergraafsmeer. Paps staat tussen de bomen van de Morvan. Wat hij ook intoetst aan
waypoints, EDʼs en usergrids, er gebeurt niks, wat bewijst dat de technologie niets aankan
met stammen, takken en blaadjes.
Nog steeds snappen de kinderen niet wat er toen gebeurde. Het leek wel magie. Hun
moeder haalde een doosje lucifers uit haar rugzak, zocht een lichte plek op in het bos en
stak een lucifer rechtop in de grond. Ze gespte haar Bijenkorf-horloge los en legde het
tegen de lucifer. Het was drie uur en ze draaide de wijzerplaat zo dat de kleine wijzer de
lucifer bijna raakte. Het reepje schaduw viel er precies overheen. Toen wist ze wat er fout
was gegaan. Ze griste paps de kaart uit handen en draaide hem een slag.
“We moeten een stukje terug”. Ze wees met haar hand. “Daar licht het westen en die kant
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moeten we op”.
De truc met het horloge is simpel. Als de zon zijn schaduw
werpt over de kleine wijzer, ligt het zuiden halverwege dat
wijzertje en het cijfer twaalf. En al je weet waar het zuiden ligt,
weet je ook waar het noorden, oosten en westen liggen.
Mams kon de kaart in de goede positie leggen, waardoor ze
ineens allerlei plekken herkende van de uren daarvoor, zoals
de beek die ze waren overgestoken. Dat was fout.
Er is, naast de lucifermethode, nog een manier en daar is
geen horloge voor nodig, zegt woudloper Bart de Haas, die
grote delen van het jaar door het woeste noordwestenCanada trekt. Je steekt een tak of stok in de grond. Aan het eind van het reepje schaduw leg
je een steen. na een kwartier, maar langer wachten mag ook, is de schaduw verschoven.
Opnieuw leg je op het eind van de schaduw een
Opnieuw leg je op het eind van de schaduw een steen. Als je dan een streep zou trekken
tussen de twee stenen, zegt de Haas, dan heb je de oost-westlijn te pakken.
De eerste steen “wijst” naar het westen, de tweede naar het
oosten.
De methode geeft ʻs zomers geen afwijking in landen die de
zomertijd hanteren. De horlogemethode wel, al is de marge
klein. Maar als de kleine wijzer zegt dat het drie uur is, moet
ʻs zomer de schaduw eigenlijk over de twee vallen.
Hamvraag is wat een wandelaar met een GPS moet, als je
met verstand, een lucifer en een landkaart jezelf kan redden.
Allereerst is het GPS leuk speelgoed. Bovendien weten we sinds Freud dat de mens niet mee
is dan een vat vol onderdrukte angsten. Daarom bekijkt de massatoerist Calcutta of een
Zuid-Afrikaanse township het liefst vanachter het dikke glas van een touringcar.
Maar moet je met die instelling ook gaan wandelen? Bart de Haas neemt niets mee aan
elektronica geen GPS en geen GSM. “Dan ga je de binding met de natuur verliezen”.
Bron: De Volkskrant, Theo Nijenhuis febʼ99.
Door BRAC nieuws weer overgenomen uit Ham nieuws mei 2011 van de afd. 01 Alkmaar
Noot van de Alkmaarse redactie: Het schijnt echt waar te zijn dat mensen de ANWB bellen als de
navigatie apparatuur het laat afweten en met de vraag komen: “Kunt u mij vertellen waar ik
zit, mijn Tom-Tom of Garmin doet het niet meer”.

Noot redactie BRAC nieuws: mocht u bij de vossenjacht verdwalen dan kan dit uw redding zijn, u kunt
ook gewoon even over de porto vragen om binnen gepraat te worden(HI)
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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

Hans Vuuregge, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
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.
Cees Eijgel PA1CE St. Michelsgestel
Cees Ventevogel PB9CV, `s-Hertogenbosch
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
Aart PA3BJQ en Chris PE1DZX
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: PB9CV en PA3DRL en PA8TWN.
Iedere zondag om 11.30 uur
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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