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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 1 november 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
Inhoud:
Blz. 2: Van de voorzitter.
Blz. 3: Even voorstellen.
Blz. 3: Winnaar in de cq world wide WPX contest.
Blz. 5: De Friese elfsteden contest.
Blz. 6: Colofon.

Vrijdag 1 november algemene bijeenkomst met onderling QSO, deze keer geen lezing of
presentatie. Er zijn weinig mensen bereid of beschikbaar, dit i.v.m. de Dag van Radio
Amateur op 2 november in Apeldoorn.
Natuurlijk hoeft een ieder die iets wil laten zien, een experiment doen, of anderzijds iets
heeft, zich niet in te houden en zal alle ruimte hier voor krijgen.

Nog even terug komen op de afgelopen lezing over de Enigma;
Speciale dagen over Geheime communicatie, op: 16-23 en 30 nov.
in het museum van Arthur Bauwer Kloosterstraat 23
1115 BJ Duivendrecht van: 10:00 - 17:00 uur. Echt de moeite waard.
Zie ook: http://www.cdvandt.org/index.htm
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Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
Afgelopen maand kon ik helaas niet op de bijeenkomst zijn. Twee dagen op de hei (QRL) met
een late aankomst in mijn QTH. Ik hoorde dat het een bijzonder interessante avond is
geweest met veel toehoorders. Dank aan de spreker!
Gisteravond onze maandelijkse bestuursvergadering gehouden in Vught.
Goed om zo met elkaar te overleggen en plannen te maken. Allereerst de bijeenkomst die
a.s. maandagavond wordt gehouden voor besturen van Veron clubs uit onze regio. Ditmaal
zijn wij gastheer en we zullen ze in ons honk verwelkomen met een bekende verrassing zoals
dat gebruikelijk is in Den Bosch. Deze regiovergadering wordt voorgezeten door ten minste
één HB lid maar deze avond mogen we twee leden begroeten namelijk Sjoerd, PA0SHY en
Eric Jan Wösten, PA3CEV. Over wat er zoal die avond aan de orde komt zal ik in onze
volgende maandelijkse bijeenkomst jullie verslag doen. In ieder geval wordt ons de vraag
voorgelegd hoe de VERON anno 2030 er qua vereniging dan uitziet kijkend naar de
ontwikkeling van internet, steeds snellere computers en verandering in technieken
waaronder die van de radio. Op die vraagstelling kun je een (uren) lang QSO met elkaar
hebben en dat kan alle kanten op. Out of the box denken dus. Ben benieuwd.
Een ander punt waar we over gesproken hebben is het 7e lustrum van de BRAC. Dat staat te
gebeuren in 2014! Daar moeten we het dus met elkaar maar eens over hebben hoe we dit
met en voor elkaar op en mooie manier kunnen vieren.
Dat we terug gaan grijpen in het verleden is vanzelfsprekend maar nog vanzelfsprekender is
het om daarbij ook naar de toekomst te kijken en dan kom je dus uit bij de jeugd. We
moeten met elkaar nu onze uiterste best doen om de jeugd te bereiken en vast te houden.
Er moet volgens mij toch aanstormend talent zijn die onze brede radiohobby net zo leuk en
uitdagend vindt zoals wij dat destijds waren. Dit 7e lustrum van de BRAC kan ons daarbij
helpen! En als je een geslaagd feestje wil organiseren is een goede en tijdige voorbereiding
belangrijk. Op de één van de komende bijeenkomsten praten we hierover verder met elkaar.
Als bestuur denken we dat te doen op het moment dat we de begroting voor 2014 aan jullie
voorleggen. Dat sluit namelijk goed aan op de kosten die met ons jubileum gemoeid zijn.
De komende bijeenkomst van november is geen programma maar onderling QSO wat
onverwachte mogelijkheden kan bieden. Zeker als we een week daarvoor op de DvdRA zijn
geweest en dan is er altijd wel iets te vertellen.
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ
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Even voorstellen
Beste Mensen,
Ik heb de eer gekregen dat ik bestuurslid van de BRAC mag zijn.
Mijn call is PE1ROY, oftewel Wilbert Willems.
Ik ben al zeer vroeg met de hobby begonnen omstreeks mijn zesde.
Mijn eerste bouwprojectje was een wasknijper seiner waar gewoon een toontje uitkwam.
Het was niet meer als een klein trafootje met een germanium transistor.
Al met al zeg ik altijd; ik ben met de batterij geboren.
Ik ben sinds ongeveer mijn vijftiende lid van de Veron.
Mijn kennis heb ik vooral te danken aan het veel lezen van de Electuur waar ik ook
geabonneerd
op ben vanaf 1973 tot heden.
Ik ben altijd werkzaam geweest in de elektronica branche, en de meeste jaren in de HF
techniek;
de laatste jaren was het vooral het EMC gebeuren.
Mijn huidige interesse gaat vooral naar het Ghz gebied en dan met name amateur TV.
Dus op 23cm, 13cm en 3cm; het enigste probleem is dat mijn antenne situatie nog niet
compleet is in verband dat ik toestemming probeer af te dwingen dat ik op het dak mag
van mijn huidige woning.
De antenne die ik nu gebruik is een GP 95 voor 2m,70cm en 23cm, verticaal gepolariseerd
op 35M hoogte.
Daarbij wil ik ook nog actief zijn op HF maar dan moet wel een antenne op het dak van mijn
flat komen.
Het leukste van de hobby is om zoveel mogelijk alles zelf te bouwen en veel experimenteren
wat niet altijd gaat zoals ik het wil hebben.
Verder ben ik ook nog bezig met breedband FM op 70cm wat een beetje discutabel is,
maar de mensen die daar mee bezig zijn hebben veel kennis in huis zowel software en
hardware matig.
Ik wil mijn dan ook inzetten om deze mensen die met breedband bezig zijn te betrekken bij
de BRAC.
Dat was even in het kort wie ik ben.
73' Wilbert PE1ROY

Winnaar in de CQ World Wide WPX Contest, mei 2013

…Of: Hoe een koe een haas vangt… Door Jaap Verheul PA3DTR.
Het is zaterdag, begin oktober 2013. Na de gebruikelijk rituelen pak ik de post uit de brievenbus.
Daartussen zit één enveloppe uit Dallas, Texas USA verzonden voor Barry Merrill, W5GN. Zeker iets
misgegaan, flitst door mijn hoofd, en ik maak snel de enveloppe open. Tot mijn stomme verbazing
rollen er twee certificaten uit. Beide zijn voor de CQ World Wide WPX Contest. Ik zie tot mijn
verbazing dat ik de eerste plaats heb veroverd in de Nederlandse divisie, plaats 17 in de wereld en
6 in Europa. Allemaal in de low power CW klasse … enne … op 10 meters…
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Eigenlijk kan ik me niet meer herinneren dat ik
mee heb gedaan met die contest. Wat
speurwerk op mijn pc levert weinig
aanknopingspunten op. Dan maar eens kijken
in het log van 25 mei 2013. Het begint te
dagen. Oja! Na de smadelijke afgang tijdens de
160 meter contest in februari (sluiting in de
antenneplug juist onder de inverted vee), had
ik besloten een inspanning te plegen in een cqcontest. Niet zo heel serieus, maar een paar
uurtjes op 10 meter voor de fun in de hoop dat
de band open zou zijn.
Daar kwam eigenlijk een tweede reden bij. Ik
ben al een tijdje op zoek naar een goed contest logprogramma en ik had het programma Logmaster
(LM) gevonden. Niet echt een contest logger, maar wel handig om het log te bewerken en te kunnen
exporteren naar zowel de fileformats cabrillo als adif. Dat is op zijn beurt weer handig voor het
uploaden in EQSL en LOTW. Kortom; ik had me voorgenomen zaterdagavond in de luie stoel wat te
stoeien met het log… Just for the fun of it…
De band was niet goed open, en er was maar bitter weinig activiteit. Het blijft die middag dan ook
beperkt tot een paar Braziliaanse stations. De scoreteller blijft hangen op 48 punten. Jammer. Maar
ik heb toch ook weer een fijne middag in de shack gehad, afgesloten met een biertje in de zon in de
achtertuin. ‘s-Avonds stoei ik een uurtje met Logmaster 4.1. Dat programma blijkt verbazingwekkend
gebruikersvriendelijk te zijn. Log indienen of niet? Ik besluit het toch te doen. Immers: niet inzenden
dupeert de gewerkte tegenstations die dan hun verbinding niet kunnen claimen. In de huidige tijd
worden immers de elektronische logs ‘tegen elkaar weg gedraaid’ zodat alleen de werkelijk
wederzijds geclaimde verbindingen over blijven.
Daarna besluit ik ook de verbindingen te uploaden
in EQSL en LOTW.
Dat 5 maanden later er twee certificaten in de
postbus landen was dus geen opzet. Ook niet een
grote prestatie. Persoonlijk voor mij wel een
aanmoediging om met de hobby bezig te blijven.
Bovendien weer een anekdote die zich laat
vertellen en waar we smakelijk om lachen. De
serieuze ondertoon is er daarbij ook: meedoen is
belangrijker dan winnen en stel het plezier voor op!
Vy 73, Jaap

Friese 11 Steden contest 2013.
De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de
29ste Friese 11 stedencontest 2013.
Ook dit jaar zullen stations uit de afdelingen A-14, A-62, A-63, VRZA-Friesland, FRAG, andere
contestgroepen en diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten.
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17 November gaat het dus weer gebeuren. Je hoeft niet beslist een topprestatie te leveren;
zoveel mogelijk meedoen is erg belangrijk voor deze contest. Vergeet niet dat ook in het SSB
gedeelte van de 2 meterband verbindingen geldig zijn.
En mocht je je afvragen hoe het ook al weer in z’n werk ging? In het reglement lees je alle
informatie. Denk er om; elk station mag maar 1 maal worden gewerkt.
Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!
VERON Afdeling Friesland-noord
REGLEMENT 29e FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2013
Periode: Zondag 17 november 2013, 11.00 - 14.00 uur lokale tijd.
Banden: 80 m (contestdeel) en 2 m band.

Mode: SSB en FM

Secties: 2 m stations buiten R-14, 2 m stations in R-14,
80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.
Alle secties single band - single transmitter.
(evt. multi-operator, maar 1 zender per band)
Uitwisselen: Call, Rapport + regionummer en QTH.
Punten : Stations in de eigen regio : 2 punten.
Stations buiten eigen regio: 5 punten.
Buitenlandse stations : 2 punten.
Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden
en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.
Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de
contest alleen onder de call v/h betreffende station werken.
Multiplier: Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.
Steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren,
Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen,
Franeker en Dokkum. Klunplaats : Bartlehiem.
Score: Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.
(elke stad/klunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)
Logs: Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call,
ontv. + geg. rapport + regionummer, QTH en punten.
De logs moeten voor iedere band ook een aparte score berekening
bevatten. De logs moeten voor 1 december 2013 binnen zijn.
E-mail: pa2ip@amsat.org
Per post kan ook: Friese Elfsteden Contest,
Buorren 91, 9081 AP Lekkum.
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Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Verenigingsraad
Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager

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
Cees Eijgel PA1CE St. Michielsgestel
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te’sHertogenbosch.
Cees Ventevogel PB9CV
Wilbert Willems PE1ROY
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 eventueel een liefhebber
Chris PE1DZX, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Aart PA3BJQ en Catharinus PE1AHX
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: PB9CV.
Iedere zondag om 11.30 uur
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)

70 en 23 cm repeater
Braknieuwsredactie
Website beheer

Staat op naam van: Albert PA3GCO.
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid
Clubhuis:
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