Jaargang 45 nummer 10, december 2018

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 7 december om 20.00 uur in het Sociaal
Cultureel Centrum ”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’sHertogenbosch. Tel:073-6217973
Overname van artikelen is met vermelding van bron en auteur toegestaan.
Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
www.radioclub.nl
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Op de komende bijeenkomst zal de begroting voor
2019 worden gepresenteerd.
Ook zal Rens PA3FGA in gaan op de plannen voor
de PACC 2019.
Van de voorzitter
In november heeft Frans, PA0FMY ons laten zien hoe je met verondersteld defecte apparatuur en
doorzettingsvermogen voor weinig geld goede meetapparatuur in huis kunt halen. Jammer genoeg
was er niet zoveel te meten meegebracht maar toch waren er een flink aantalk mensen met de
Waveteks en de scoop in de weer. Goed om te zien & bedankt Frans!
Ook hebben we in november de Veron regiovergadering mogen organiseren waar de voor de
vereniging belangrijke punten met de afdelingen besproken zijn. Uiteraard wordt daar ook
gesproken over de nationale en de internationale ontwikkelingen. Wat mij betreft een geslaagde
avond waar we ook de contacten met de omringende afdelingen hebben kunnen aanhalen.
Dit betekent dat we nu ook in het stadium zitten om voorstellen voor de VR van 2019 klaar te maken.
Zijn er dingen die je via de VR graag zou willen regelen? Neem even contact met het bestuur op om
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te bekijken wat de handigste manier is. Soms is dat namelijk NIET een voorstel maar zijn er betere
wegen.
Dan kom ik nog even terug op mijn opmerkingen afgelopen maand over de samenstelling van het
bestuur.
Onze secretaris Kobus PE2LOJ heeft op de laatste bestuursvergadering aangegeven af te gaan treden
en zich NIET HERKIESBAAR te stellen. Gezien de omstandigheden en zijn lange staat van dienst kan ik
me dat prima voorstellen. We zoeken dus een NIEUWE secretaris. Wil je mee investeren om onze
afdeling draaiend te houden? Neem even contact op met het bestuur. Je hoeft niet meteen als
secretaris in het bestuur te stappen en/of je meteen te verplichten. Een stageperiode is prima
mogelijk en als we een nieuw bestuurslid hebben kan evt 1 van de huidige bestuursleden
doorstromen naar secretaris. We houden wel graag een 5 koppig bestuur in stand, dat maakt de
werkverdeling voor iedereen een stuk prettiger. Graag horen we van je!
Daarnaast blijft ook mijn eigen plan om af te treden in stand, in ieder geval moet ik mijn verenigings
activiteiten op dit moment beperken vanwege persoonlijke omstandigheden. Ook al om de reden is
een opvolger voor Kobus erg gewenst.
Graag tot ziens in december als we de begroting voor komend jaar behandelen en zal Rens PA3FGA
ingaan op de plannen voor de PACC 2019. Wil je (weer) meedoen? Dan is dit de kans om mee te
denken.
73
Catharinus PE1AHX
voorzitter @ radioclub . nl

Clubactiviteiten en JIJ
Als je onze BRAC nieuws leest of onze website bezoekt zul je zien dat we als afdeling best actief zijn.
Ik denk aan de presentaties die we bij onze maandelijkse bijeenkomsten proberen te organiseren, de
Landelijke Radio Vlooienmarkt, de PACC, alles omtrent repeaters, Hamnet, APRS, wekelijkse ronde
tafel, Arduino project, en nog veel meer.
Nu zien we ook dat het bezoek aan onze clubavonden beperkt blijft tot een groepje van zo’n 20-30
personen terwijl we als afdeling meer dan 100 leden tellen. Overigens, ook alleen geïnteresseerden
zijn altijd welkom, we zijn niet zo smaldenkend…
Ik begrijp dat het niet voor iedereen mogelijk of zinnig is om regelmatig naar de clubavonden te
komen, leeftijd, afstand – het is ver vanuit de uithoeken van A25 - of gewoon druk-druk speelt daar
zeker een rol in. Toch mag dat geen reden zijn om je niet met de afdeling verbonden te voelen.
Misschien ben je alleen maar lid vanwege het QSL bureau, misschien zijn er goede redenen waarom
we niets van je horen, misschien zit er ergens oud zeer, misschien ben je ook wel gewoon vergeten
om je lidmaatschap op te zeggen.
Maar, wat de reden ook is: als bestuur proberen we iets van deze afdeling te maken. Het probleem
is dat we dat alleen maar kunnen als we weten wat JIJ zoekt en waar JIJ behoefte aan hebt. Ja, je ziet
me regelmatig bedelen om medewerkers maar het is ZEKER zo belangrijk om van jullie allemaal te
horen wat je bij ons vind of wat je bij ons mist.
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Misschien ben je wel GEEN lid van de VERON en lees je dit. Dan geldt ook bovenstaande, wij weten
graag wat je drijfveren zijn.
Stuur me eens een mail of kom 7 december naar de clubavond en laat me eens weten hoe je over de
BRAC denkt want dat kan ons helpen te verbeteren.
73 Catharinus PE1AHX
Voorzitter BRAC voorzitter@radioclub.nl

Verslag demo / meetavond
Deze avond van 9 november zit er weer op. Frans had twee mobilofoon meetplaatsen meegenomen
en een digitale vier kanalen oscilloscoop met LCD scherm. Deze apparaten zijn verkregen uit een
veiling van de afdeling die ze weer geschonken heeft gekregen van een technisch bureau. Na wat
knutsel en reparatiewerk zijn deze apparaten weer werkend en een geweldige aanwinst voor Frans in
de shack. Op de oproep om zend en ontvangapparaten mee te nemen om te laten meten werd
helaas weinig gehoor gegeven. Een persoon had een korte golf 10 watt transceivertje meegenomen
maar helaas het verkeerde stroomsnoertje, een ander had een 7 MHz pixi-transceiver mee genomen.
Frans had gelukkig een doos meegenomen met allerhande experimenten om te meten. Enkele lieden
hadden intuïtief al snel de bediening van de apparaten
door. Een ander wist de knop “zenders meten” of
“ontvangers meten” niet snel te vinden. Weer anderen
hadden wat minder belangstelling en maakten een
onderling QSO. Uit de testen kwam onder meer het
volgende. Baofang portofoon te veel harmonische, Oude
Standard dualband portofoon goed tot zeer goed. Pixi
transceiver ongevoelig, zeker signalen van S-6 nodig voor
een neembaar signaal. Bij ontvangst gaat er altijd nog 1
mW de antenne in. Audion ontvanger, gebouwd zonder solderen op een experimenteerbordje
redelijk goede ontvangst S-2 signalen ruim voldoende voor neembare ontvangst. Bij genererende
ontvangst voor SSB gaat er wel signaal de antenne in maar de wattmeter in de tester slaat niet uit, de
frequentie meter kan het wel meten. Het gaat om slechts enkele uWatts. Minivos zender goed, 23
mW in de praktijk nog verrassend ver te ontvangen, 1 watt 80 meter vos zender toch wel enkele
harmonischen. Kon alleen met uitwendige impedantietrafo gemeten worden vanwege 50 Ohm op de
tester. Tenslotte de omgeprogrammeerde VHF Motorola mobilofoon die er met kop en schouders
boven uit steekt. Ruim 23 watt, harmonischen beter dan – 60 DB en zeer gevoelige ontvanger. Voor
velen een leerzame avond en de bijbehorende opdrachten gaven toch wat stof tot nadenken en
reden om de technische kennis weer eens op te frissen. Frans werd bedankt met een leuke
herinnering in de vorm van een op koperfolie printplaat geëtste soort QSL kaart, in een mooi houten
lijstje. In de nazit werd er nog wat gepraat en gedronken.

Wie toch nog iets wil laten meten of afregelen moet maar even bij Frans in de shack komen. Op
afspraak is daar altijd wel even tijd voor.
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44ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2019.
Op zaterdag 16 maart 2019 van 9.00 tot 15.30 uur organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stg.
BRAC) haar 44ste Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den Bosch).
We zitten in een schitterende, verwarmde tentoonstellingsruimte van meer dan 9.000 vierkante
meter.
In de afgelopen 43 jaar groeide deze markt uit tot een grote internationale happening voor
elektronica hobbyisten. In 2018 waren er 4500 bezoekers en meer dan 300 stands.
We zien U, standhouder in voorgaande jaren, graag terug in 2019.
U kunt een of meer tafels bestellen door uw betaling aan ons over te maken.
BETALING:
Een tafel (4 x 1 m.) inclusief 2 deelnemerbandjes kost € 55, .
U kunt betalen via: (ABN Amro) IBAN: NL19ABNA 0627 558 984 ; BIC: ABNANL2A,
t.n.v. Stichting BRAC te Best.
– Per inschrijving kunt u maximaal 3 tafels bestellen.
– Per tafel kunt u maximaal 2 extra deelnemersbandjes bijbestellen voor € 8,- per stuk.
Tijdens het opbouwen van de markt worden geen extra deelnemersbandjes meer verkocht.
Vermeld het aantal tafels en (eventueel) het aantal extra deelnemersbandjes. Geef ook uw
telefoonnummer en e-mail adres op zodat we u indien nodig sneller kunnen bereiken.
De stands zijn snel uitverkocht en het aantal inschrijvingen heeft een maximum. Helaas hebben we
ook het afgelopen jaar weer belangstellenden moeten teleurstellen die te laat reageerden.
Reserveer dus zo spoedig mogelijk.
Libéma, eigenaar van het Autotron, gebruik een parkeerautomaat voor toegang tot het
parkeerterrein.
Voor uw inschrijving gelden onze Radiovlooienmarkt Voorwaarden, zie hiervoor onze website.
U dient vooruit te betalen. Het tijdstip van ontvangst van uw betaling bij ons, is bepalend voor
plaatsing. Na ontvangst van uw overmaking krijgt u direct per E-mail of post bericht of u geplaatst
bent. Later, ca. eind februari, ontvangt u uw standnummer(s) 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 goederen 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 onze voorwaarden, o.a.: geen lawaai en/of lichtshows, soort stand,
e.d. . Inschrijven betekent dat u instemt met onze voorwaarden.
De 44ste Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 16 maart 2019 in het Autotron zal, als vanouds,
weer een geweldige happening worden.
Voor de laatste informatie kunt u terecht op Internet: www.radiovlooienmarkt.nl ,
of neem contact met ons op per E-mail via info@radiovlooienmarkt.nl .
Tot ziens als standhouder of bezoeker. We verheugen ons weer op uw komst !
Met vriendelijke groeten, VERON (SHB) / Stichting BRAC,
Rens Schoones, PA3FGA, secretaris.
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75 jaar Bossche Radio Amateur Club
In december 2019 bestaat de BRAC, onze eigen Bossche Radio Amateur Club 75 jaar. In 1944 is de
omgeving van Den Bosch bevrijd en hebben een aantal amateurs uit de buurt besloten dat er weer
een vereniging gevormd moest worden. De VERON, onze tegenwoordige landelijke vereniging is pas
in 1945 opgericht en bij die oprichting heeft de BRAC zich als afdeling bij de VERON aangesloten.
We willen dit jubileum niet ongemerkt laten passeren en zouden uit jullie midden graag een paar
mensen willen hebben die mee willen denken over “hoe” we dit het beste kunnen vieren en dit mee
willen organiseren.
Heb je ideeën of wil je alleen mee organiseren, neem even contact met op met het bestuur. Voor je
het weet is het december 2019….
73 Catharinus PE1AHX

75 jaar operatie Marketgarden
Misschien hebben jullie het al op de VERON website https://a35.veron.nl/pa75omg-operatie-marketgarden/ of in de krant https://meierijstad.nieuws.nl/2018/09/14/nog-een-jaar-tot-operation-marketgarden-2019/ gelezen, in september 2019 is het 75 jaar geleden dat Operatie Market Garden
plaatsvond als eerste stap in de bevrijding van Nederland, een actie die helaas strandde met de
poging om de brug bij Arnhem in te nemen.
De afdeling Nijmegen heeft het initiatief genomen om te proberen langs de route zoveel mogelijk
stations te activeren. Omdat een deel van de route ook door het gebied van de BRAC loopt willen we
jullie hierbij oproepen om, als je interesse hebt contact op te nemen met de afdeling Nijmegen (zie
de 1e link). Zij hebben zich aangesloten bij de overkoepelende organisatie
https://omg2019.nl/en/home/ Nijmegen probeert ook zoveel mogelijk speciale roepnamen etc. te
regelen.
Misschien zou je ook ons willen laten weten als je meedoet of assistentie vanuit de BRAC zou willen
hebben?

Te koop aangeboden
Op onze zolder staan nog enkele oude spullen.
Een bandrecorder type Philips N4502 en Tuner type Philips 701 met bijbehorende boxen
(2struks) en zes vier x 1½ uur sporen banden. High Output HI-FI Tape daarbij nog
een platenspeler Type Technics DC-Servo Automatic Turntable System SL- BD 20
Dit alles uit 1972. Heb het gebruikt t/m 1975, dus wel oud maar zo goed als nieuw.
Heeft iemand interesse hiervoor, doe dan een bod.
Vriendelijke groet, Peter Strik.
(bij interesse even naar pe2loj@veron.nl mailen en u krijgt het email adres van Peter)
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Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Catharinus van Tuyl PE1AHX

Secretaris:

Lid
Lid
Clubhuis:

Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5156 MA Heusden E-mail: pe2loj@veron.nl
Tel. 0416 662734
Cees Eijgel PA1CE St. Michielsgestel , tevens contactpers. met de beheerders repeater locaties
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch
te ’s-Hertogenbosch.
Claudia Tamis PA5CT
Hendrik Oosterhuis PA3GYK, coördinator repeater locaties e.d.
Sjef PA3ESD, Kobus PE2LOJ
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond 20.00 uur, zaaltje 5 (knutselen, experimenteren,
onderling QSO)
Op de leestafel zijn diverse amateurbladen aanwezig.
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" Helftheuvel passage 115 5224 AC Den Bosch
Telefoon: 073 - 6217973

Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager

Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Piet PE0PJW; Jan PE1MQL en reserve Klaas PA1KE
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: Momenteel geen rondeleiders. Anders iedere zondag om 11.30 uur
Hans PA3BZR.(geen afdelingsactiviteit)

repeaters
Braknieuwsredactie

Albert PA3GCO; 70 en 23 cm en Beau Groenendaal PD9BG; APRS (geen afdelingsactiviteit)
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl

Penningmeester:

De website van de afdeling:www.radioclub.nl
Website beheer

Cees PA1CE en Marco PD9MB.

Redactie BRACnieuws:

p/a: van Asbeckstraat 20
5156 MA Heusden (gem.Heusden)
E-mail: pe2loj@veron.nl of jj.siebenga@home.nl
Kobus PE2LOJ 0416 662734
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