Jaargang 39 nummer 01 Januari 2012

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 6 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

We starten het nieuwe jaar weer op vrijdag 6 januari 2012 met een
nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens die gelegenheid wil het bestuur,
namens ons allen, een BRAC pluim uitreiken aan een voor jullie
bekende en zeer actie radiovriend.
We hopen als bestuur veel van onze amateurs persoonlijk een goed
nieuwjaar te kunnen wensen en nodigen jullie dan ook van harte uit
voor deze eerste bijeenkomst.

******
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Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
Ik hoop dat jullie mooie kerstdagen hebben beleefd samen met familie en vrienden, of op
andere wijze, zoals bijvoorbeeld in verbinding met radiovrienden, waar ook ter wereld. Want
dat is toch het prachtige en fantastische aan onze hobby dat jij je verbonden weet met een
enorm netwerk van mensen, waar ook ter wereld.
Dat we daarbij afhankelijk zijn van o.a. condities op de HF banden moge duidelijk zijn, maar
daarover hebben we de laatste tijd geen klagen toch? Met name de 10 meter doet het
prima!
Dit is weer de laatste BRAC nieuws van dit jaar en samen met jullie kijk ik even terug op een
mooi clubjaar.
Een club van enthousiaste radiomannen (er zijn helaas nog geen radiovrouwen) met een
HAM spirit waar we met elkaar heel trots op kunnen en mogen zijn.
Bereid om de handen uit de mouwen te steken, hoe groot of klein van vorm soms ook, maar
altijd tot doel om die andere te helpen.
Of het nu gaat om een bijdrage te willen leveren aan de Radio Vlooienmarkt of het plaatsen
van een nieuwe antenne bij diegene die dat niet voor elkaar krijgt of zelf, fysiek gezien, dat
niet meer kan, dan is het mooi om te zien dat we er zijn voor elkaar.
Ook wederzijds respect tonen is een belangrijk onderdeel van de HAM spirit.
Ik zie de ons welbekende “operating practice” daarom niet alleen van toepassing zijn tijdens
het werken op onze amateurfrequenties, maar ook daarbuiten, door de dag, week,maand en
jaar heen.
Laten we daarom ook in het nieuwe jaar wederom respect blijven tonen voor die andere
radiovriend of radioclub, ook al is die in jouw ogen soms anders in doen of laten. Het gaat
uiteindelijk om het gezamenlijk actief uitdragen van wat ons bezig houdt over die prachtige
hobby van ons. Ik ben van mening dat de woorden “eenheid in verscheidenheid” hier zeker
van toepassing moeten zijn.
De woorden die onze algemeen voorzitter uitsprak in zijn laatste nieuwjaarstoespraak
spreken mij daarom zeer aan.
Hoe klein of groot de activiteit is die ondernomen wordt om onze hobby op de locale kaart
of daarbuiten te zetten ook is, het gaat tenslotte om de mogelijkheid die geboden wordt
voor anderen om kennis te nemen van vele aspecten van onze hobby
Daarbij kan het gaan om het tonen van de aloude seinsleutel tot de hypermoderne
technologieën die o.a in de ruimtevaart worden toegepast.
Bij dat laatste moet ik even denken aan Andre Kuiper, onze radiovriend die afgelopen week
voor zes maanden is gelanceerd en onderzoek gaat doen in het ISS ruimtestation. Een
prachtkerel die onze radiohobby een warm hart toedraagt.
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Het komende jaar gaan we met elkaar weer de handen uit de mouwen steken, elk naar eigen
vermogen en kunnen. Ik kijk daar zeer naar uit en hoop dat samen met velen van jullie te
doen.
Jullie bestuur heeft deze maand het programma voor de komende zes maanden besproken
en we zijn hoopvol dat we een paar interessante sprekers kunnen contracteren.
De eerste die ons heeft toegezegd een presentatie te willen verzorgen is PA5MW. Hij doet
dat op vrijdag 3 februari.
Zijn lezing "Lowband RX antennes voor klein behuisden" gaat over hoe je in een klein
achtertuintje toch goede resultaten kunt boeken op 160/80m zonder dat je een voetbalveld
met vele beverages nodig hebt.
Traditioneel starten we de eerste vrijdag in het jaar 2012 met een nieuwjaarsbijeenkomst.
Tijdens die gelegenheid wil het bestuur, namens ons allen, een BRAC pluim uitreiken aan een
voor jullie bekende en zeer actie radiovriend.
Ik nodig jullie dus van harte uit voor deze bijeenkomst.
Tot slot van dit jaar wens ik jullie alle een hele fijne jaarwisseling toe, veel geluk en
gezondheid voor het nieuwe jaar, en heel veel plezier met de hobby.
Graag tot een volgende keer.
Best 73’ Hans PA3HVZ

U was het toch niet vergeten?
U was het toch niet vergeten om u in te schrijven voor de Landelijke Radio Vlooienmarkt op
10 Maart 2012 in het Autotron te Rosmalen?
Als standhouder kunt u zich nog inschrijven. Lees hoe op onze website
www.radiovlooienmarkt.nl .
(Oud standhouders ontvingen in November een brief om zich in te schrijven).
Ook vorig jaar was het weer een enorme gebeurtenis met bijna 5000 deelnemers. Schrijf u
dus niet te laat in, (ook vorig jaar hebben we niet iedereen kunnen helpen, we hebben maar
een vast aantal plaatsen).
N.B.: We hebben een nieuwe bepaling, alleen stands met elektronica en onze hobby
aanverwante spullen mogen deelnemen. (zie onze website).
De VERON, afd. Den Bosch/ Stichting BRAC, heet u van harte welkom.
Samen maken we er weer iets groots van, tot ziens op 10 Maart.
Stg. BRAC, Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris.
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Draad diameter
Surf je lekker over het net en heb je een mooi ontwerp voor b.v een antenne of een spoel
gevonden, spreken ze over draadmaten in AWG, SWG of BWG. Uhw ???
Hieronder volgt een tabel met de maten in ons metrisch stelsel.
AWG staat voor American wire gauge.
BWG staat voor Birmingham wire gauge.
SWG staat voor Standard wire gauge.
De maten zijn omgerekend van de originele inch maten.
De draadmaat van b.v. #20 AWG is dus 0.81mm
DRAAD
NR

SWG

AWG

BWG

inch

mm

inch

mm

inch

mm

6

0.192

4.88

0.162

4.11

0.203

5.16

7

0.176

4.47

0.144

3.66

0.179

4.57

8

0.160

4.06

0.128

3.26

0.164

4.19

9

0.144

3.66

0.114

2.90

0.147

3.76

10

0.128

3.25

0.102

2.59

0.134

3.40

11

0.116

2.95

0.091

2.30

0.120

3.05

12

0.104

2.64

0.081

2.05

0.109

2.77

13

0.092

2.34

0.072

1.83

0.095

2.41

14

0.081

2.03

0.064

1.63

0.083

2.11

15

0.072

1.83

0.057

1.45

0.072

1.83

16

0.064

1.63

0.051

1.29

0.065

1.65

17

0.056

1.42

0.045

1.15

0.058

1.47

18

0.048

1.22

0.040

1.02

0.049

1.24

19

0.040

1.02

0.036

0.91

0.042

1.07

20

0.036

0.92

0.032

0.81

0.035

0.89

21

0.032

0.81

0.028

0.72

0.031

0.81

22

0.028

0.71

0.025

0.64

0.028

0.71

23

0.024

0.61

0.023

0.57

0.025

0.64

24

0.023

0.56

0.020

0.51

0.023

0.56

25

0.020

0.51

0.018

0.45

0.020

0.51

26

0.018

0.46

0.016

0.40

0.018

0.46

27

0.016

0.41

0.014

0.36

0.016

0.41

28

0.014

0.38

0.013

0.32

0.0135

0.356

29

0.013

0.35

0.011

0.29

0.013

0.33

30

0.012

0.305

0.010

0.25

0.012

0.305
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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 37e Landelijke Radio Vlooienmarkt, die op zaterdag 10 maart 2012 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.
1e Kan ik op uw medewerking rekenen ?
2e Met hoeveel personen ?
3e De voornamen en call van de medewerkers (geen call dan achternaam).
4e Het E-mail adres van de medewerkers ?
5e Wilt u weer de taak van 2011 ook in 2012 vervullen ? (niet, welke ander taak wel ).
6e Welke taak wilt u zeker niet verrichten ?
7e Bent u op 10 maart de gehele dag beschikbaar? (welke tijd wel ?)
8e Bent u aanwezig op de briefingavond, vrijdag 9 maart om 20.00 uur ?
(indien niet, hoe kunnen wij u dan bereiken ?)
Het organiseren van een Radiovlooienmarkt 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 37e Landelijke Radio
Vlooienmarkt!!.
Met een vriendelijke groet,
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Paul, PA0STE
E-mail: pa0ste@veron.nl
Tel: 073-5941311

Radiobeurs te Apeldoorn 21 Januari 2012

Op zaterdag 21 januari 2012 wordt alweer voor de 16e keer
de landelijk bekende Radiobeurs voor zend- en
luisteramateurs te Apeldoorn gehouden.
De beurs wordt gehouden in wijkcentrum “DOK ZUID” te
Apeldoorn.
Wijkcentrum Dok Zuid staat op dezelfde plek als onze
vroegere beurslokatie De Kayersheerdt. De ruimten in dit gebouw zijn veel groter
en met voldoende verlichting op alle tafels. Ook is er een gezellig cafe.
Op ca. 95 tafels zullen zowel handelaren als particulieren hun nieuwe en gebruikte spullen te
koop aanbieden.
De beurs is voor publiek geopend van 09.30 uur tot 15.00 uur.
Entreeprijs € 2,00.
Er is bij het gebouw een grote parkeerplaats die alleen voor de beurs wordt gebruikt.
Adres:
Dok zuid
1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn
http://www.accresinfo.nl/wijkcentrum-dok-zuid/
Routebeschrijving:
A1 afslag 20, dan de Kayersdijk volgen tot de 3e stoplichten, hier linksaf de Marchantstraat
en dan bij stoplicht links, hier is Dok zuid.
Het wijkcentrum is voor het inrichten van stands vanaf 08.00 uur geopend.
Aanvragen voor meer informatie, algemene voorwaarden voor standhouders,
etc.: zie www.pi4sdh.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via e-mail:
radiobeursapeldoorn@pi4sdh.nl
Namens de beursorganisatie,
Rob de Ruiter PD0NMO, tel 0570-561343
Hans van Zadelhoff PE1FCP, tel 055-5787584

6

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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