Jaargang 31, nummer 07, september 2004

Verenigingsblad van de Veron afdeling :`s-Hertogenbosch

Convocatie
De VERON afdeling `’s-Hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bij wonen van de
maandelijkse bijeenkomst op 3 September in het Sociaal Cultureel Centrum”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973
(Tevens is er gelegenheid om uw QSL kaarten te halen en te brengen.)

Aanvang 20.15 uur

De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Bestuursmededelingen.
3. Openbare verkoping
4. Rondvraag.
5. Sluiting van de vergadering.

Voor het laatste nieuws
Kijk op internet!!

www.qsl.net/pi4shb
Regelmatig nieuwe foto`s en onderwerpen.
Zoals b.v van shacks van amateurs uit de regio en de verslagen van de
vergaderingen.
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Van de voorzitter
Ik heb deze keer weinig te melden er is ook weinig gebeurd, afgezien van de vorig
vergadering waar zich helaas geen nieuwe bestuurskandidaten melden zodat we verder
moeten met een drie mans bestuur. Ook deze laatste vergadering voor de vakantie werd maar
matig bezocht, ondank dat er bestuursverkiezingen waren.Graag zou ik zien dat er weer meer
mensen de bijeenkomsten zouden bezoeken, maar wie weet hoe dat te bereiken melde zich bij
het bestuur. Overigens, dit probleem blijkt zich landelijk, en niet alleen onder de
radioamateurs voor te doen.
Zo als gewoonlijk openen we het seizoen weer met een mini vlooienmarkt, waar iedereen
zijn overtollige spullen van eigenaar kan laten wisselen.
Ik zou zeggen, als er zich nog iemand wil melden voor de vrij gekomen plaatsen in het
bestuur, laat hij (of zij uiteraard) zich melden.
Ik hoop jullie op de komend vergadering te mogen begroeten en dat het weer een gezellige
avond mag worden, met veel leuke koopjes.
`73 Jozef PA3DZY

Verslag Huishoudelijke vergadering 4 juni 2004
Bij deze het verslag van de huishoudelijke vergadering van 4 juni 2004.
•
•

•

•

•

Nieuw lid
PE1RBF uit Zaltbommel is vanavond als nieuw lid aanwezig. Welkom in de afdeling!
Verzekering
De polisvoorwaarden voor de aansprakelijkheidsverzekering zijn binnen. Ze liggen ter
inzage op de leestafel. De VERON collectieve verzekering is ook rond. De
voorwaarden zullen vergeleken worden en daarna wordt een besluit genomen welke
verzekering er afgesloten wordt.
Dag van de radioamateur
Kaarten voor de dag van de radioamateur kunnen á raison van € 4,- in de voorverkoop
worden besteld bij de nieuwe secretaris Kobus PE2LOJ. Er moeten er in totaal
minimaal 4 besteld worden voor we een bestelling kunnen doen bij de organisatie !
Abonnementen
Tijdens een vorige vergadering is gevraagd welke abonnementen door de stichting- en
welke door de vereniging worden betaald. Welnu : de stichting betaald alléén aan het
RadioMuseum Jan Corver. De rest wordt door de vereniging betaald.
Packet Station
Paul PE1LXX is vanavond speciaal naar de vergadering gekomen om iets te vertellen
over de status van het packet station, waarvoor dank ! Momenteel is alles operationeel
met uitzondering van de 2 meter 1K2 LAP. De eindtrap van de 2 meter TRX is defect.
De eindtrap van de 23 cm TRX en de pc en modem zijn ook defect geweest maar deze
heeft Paul kunnen herstellen. De belangstelling voor de 2 meter LAP lijkt minimaal en
Paul vraagt zich af of het wel de moeite loont hier energie en tijd in te steken.
Paul geeft aan dat alléén hij en Henk PA0HCT nog actief zijn in de
repeatercommissie. Henk doet het BBS onderhoud en Paul doet de rest. Het
softwarematig onderhouden van de zaak kan hij van huis uit doen en is geen groot
probleem. Het hardwarematige onderhoud kost (te) veel tijd. Er is dan ook behoefte
aan mensen die hierbij zouden kunnen assisteren.
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•

•

•

Er wordt door de vergadering aangegeven dat er toch wel behoefte is aan een 2 meter
LAP op 1K2. Afgesproken wordt dat Paul PA0STE een 2 meter Teletron TRX
beschikbaar zal stellen waarmee Paul de 2 meter LAP kan herstellen. Sjoerd PA0SHY
geeft aan dat er contact zou kunnen worden gezocht met de packet groep in de regio
Eindhoven die erg actief is.
Paul wil graag een interlink naar Utrecht maken maar krijgt de verbinding niet
werkend. Wellicht is de antenne of een kabel defect ? Indien er materiaal nodig is
wordt dit door de afdeling ter beschikking gesteld !
Paul, namens de afdeling in ieder geval zeer bedankt voor de tijd en moeite die je in
het packet station steekt. Dit wordt zeer op prijs gesteld !
Commissievergadering
In september zal een commissievergadering worden georganiseerd en zullen de
commissies opnieuw worden vastgesteld. Wellicht kunnen dan ook nieuwe leden voor
de packetcommissie worden geworven ?
Bestuursverkiezingen
Het nieuwe bestuur wordt vastgesteld. René PA3GPX treedt af als secretaris. Kobus
PE2LOJ wordt de nieuwe secretaris. Jozef PA3DZY blijft aan als voorzitter. Henk
PA3GHT blijft aan als penningmeester. De samenstelling van het bestuur is dus als
volgt :
Jozef PA3DZY - Voorzitter
Kobus PE2LOJ - Secretaris
Henk PA3GHT - Penningmeester
Eigenlijk zou het gewenst zijn om nog twee mensen in het bestuur te hebben !
Rondvraag
Sjoerd PA0SHY - PI4SHB is 3e geworden tijdens de laatste PACC contest.
Paul PA0STE - Op zondag 13 juni wordt de jaarlijkse gezinsvossenjacht gehouden.
Lokatie dit jaar is Berlicum.
Jan PA0JFM - Op 10 oktober wordt Sociaal Cultureel centrum de Helftheuvel
officieel geopend na de verbouwing(en). We zullen tijdens die open dag een tafel met
informatie opstellen bij de ingang, en in onze eigen ruimte ( zaal 5 ) een paar zenders
opstellen. Er zijn bij elkaar ongeveer 20 mensen nodig om een en ander te bemannen.
Als mensen ideeën hebben voor deze open dag dan graag contact opnemen met Jan.
Jan PA3DOW - Wil graag kwijt dat hij niet kan meedoen aan de vossenjacht omdat op
die dag het 25 jarig jubileum van de PUCH club plaatsvindt. We wensen Jan veel
plezier met knetteren !

73, René PA3GPX

Opbod verkoping, cq mini vlooienmarkt
Zoals al vele jaren traditie, starten we ook nu weer na de vakantiestop met een opbod
verkoping. Iedereen kan zijn overtollige spullen inbrengen en laten we eerlijk zijn, iedereen
heeft toch wel een aantal zaken in de shack of op zolder staan die niet meer gebruikt worden,
overbodig zijn of die toch niet hebben gebracht wat u er van gehoopt had? Dan is dit uw kans,
onze ervaren veilingmeester Jan met assistent Eric? zullen het graag voor u aan de man(of
misschien wel vrouw) brengen.
Even een tip, om het onze veilingmeester wat gemakkelijker te maken, doet u er even een
briefje bij met oa van wie de inbreng is, wat de minimum prijs, of er eventueel gebreken aan
zijn en eventueel wat het is en waar het voor kan dienen. Uiteraard mag u ook ter plaatse een
korte uitleg geven.
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Laatste mogelijkheid
Op de komende ledenvergadering, vrijdag 3 september, is er de laatste mogelijkheid om van
te voren kaartjes voor de Dag van de Radioamateur te bestellen. In de voorverkoop zijn deze
€ 4,- straks aan de kassa zullen ze € 5,- kosten. Bij de bestelling wel gelijk even betalen svp.
De bestelling kan gedaan worden bij de secretaris van de afdeling Kobus PE2LOJ.

Vossenjacht van onze afdeling op 13 juni 2004 J.L.
Op zondag 13 juni jl. vond de grote vossenjacht plaats van onze afdeling. De weergoden
waren ons ondanks enkele dreigingen goed gezind, het bleef droog en de temperatuur was niet
te hoog of te laag. De vossenjacht werd gehouden in het nieuwe recreatie gebied aan
Kaathoven te Berlicum. Dit gebied ligt tussen Berlicum (gemeente St.Michielsgestel) en
Vinkel. De gemeente koopt hier nog tussenliggende stukken weiland en landbouwgronden op
met als doel een recreatie gebied te creëren. De start- en finishplaats lag dan ook op een
parkeerterrein aan Kaathoven vlakbij Café-restaurant “de Hooghei”.
De vossenjacht werd ook dit jaar gehouden op 2 meter, en er moest gejaagd worden op 5
vossen en op een kaartje dat bij het startformulier werd geleverd moest de plaats van de
vossen worden aangegeven. De opkomst was matig (deze tijd, waarin vele evenementen
plaats vinden is hier zeker debet aan). Er bleken in totaal 8 equipes jagers zich te melden bij
de startplaats. Om 13.00 uur gingen alle jagers van start, waarvoor onze voorzitter Jozef,
PA3DZY het sein gaf.
Het was een z.g. no-nonsense jacht, dat betekent dat er naast puur jagen en het noteren van de
positie van de vos op een kaartje, er geen opdrachten in de geest van vragen foto’s ed. in
zaten. Het aantal goede vossen en de tijd waarin deze werden gevonden, was maatgevend
voor de einduitslag (de plaats op het kaartje werd alleen gebuikt als er jagers qua punten
gelijk uitkwamen). De jacht bleek achteraf van een behoorlijk gehalte, want niet iedereen van
de jagers bleek in staat te zijn alle vossen te vinden en tegelijk aan te geven op het kaartje.
Vos 1, Thea en Peter (YL en QRP van Sjef PA3ESD), De vos zat keurig verstopt in het riet
aan de waterkant van een ven. Voorzien van een naar drie zijden afgeschermde antenne, die
wel goed over het water waarneembaar was. Terwijl meer zichtbaar een valse vos opgesteld
stond. Vos 2 Sjef (PA3ESD), had zijn vos op een platform hoog in een boom aangebracht aan
de oever van de grote wetering. Vos 3 Johan (PA3HGU), stond op een dijkje en was goed
voor enige afstand tussen de vossen. Vos 4 Jan (PE1MQL), zat aan de rand van het bos aan
een slingerpaadje met een telescoopmast in camouflagekleuren. Vos 5 Paul (PA0STE), starten finishplaats, had een minivos in de omgeving in een boom weggezet, en was na het vertrek
van de jagers aangezet. Omdat de vossen redelijk ver uit elkaar stonden was het voor de
deelnemers een redelijke wandeltocht, wat dan ook zeker de reden was dat niet alle vossen
gevonden werden omdat de beschikbare tijd niet toereikend bleek. Een kleine consternatie
ontstond tijdens de jacht toen een meisje van een struikelend paard werd geworpen en
ongelukkig terecht kwam. Omdat dit zich in de nabijheid van vos 1 afspeelde kon telefonisch
door Peter snel een ambulance hier naar toe geloodst worden. Bij het berekenen van de uitslag
is een foutje gemaakt bij een vermeende valse vos bij Kobus (PE2LOJ), achteraf bleek dit wel
goed te zijn aangegeven, foutje van de organisatie (sorry Kobus). Gelukkig bleek dit niet van
invloed op de uitslag. De (gecorrigeerde) uitslag is:
De uitslag was als volgt :
1e Sjef, PE5PVB
2e Michel, PE1SAY

5 Kobus, PE2LOJ
6e Theo, PE1RBF
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3e Wilma, PD2WLM
7e Hans, PA3BZR
e
4 Wim, PD2WAM
8e Piet, PA0PDO
Ergens rond 16.30 uur vond de prijsuitreiking plaats en werd de vossenjacht wisselbeker van
VERON afdeling ’s-Hertogenbosch uitgereikt aan Sjef, PE5PVB.
Als 1e, 2e resp. 3e prijs hadden we dit jaar : Een gourmet set (elektrisch) , een portable CD
speler (Grundig) en een gereedschapset ( kleine tangen, schroevendraaiers ed.).
Alle betrokkenen hebben een prachtige vossenjacht gehad, pech voor die mensen die dit
hebben gemist, maar voor hen komt er volgend jaar weer een kans .
Namens de vossenjacht commissie, (PE1MQL, PA3ESD, PA3HGU, PA0STE)
Paul, PA0STE

JAARLIJKSE REGIONALE “Helmondse” RADIOMARKT
ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2004
Dit jaar zal de VERON afdeling Helmond weer voor de 20e maal een radiomarkt organiseren
waar de standhouders hun overcomplete radioapparatuur en onderdelen te koop aan kunnen bieden en waar u als radioamateur wellicht het al jaren ontbrekende onderdeel van uw dumpset of
zelfbouwtranceiver kunt kopen.
Uiteraard gelden voor het aanbieden van zendapparatuur de gebruikelijke RDR regels.
Door het succes van voorgaande jaren zal de radiomarkt daarom ook dit jaar gehouden worden in
een buurgemeente en wel in muziekcentrum en gemeenschapshuis “ ’t ANKER “ te BEEK
EN DONK, adres : Pater Vogelsstraat 39, 5741 JE Beek en Donk.
Bezoekers worden vanaf alle grotere doorgaande wegen middels bewegwijzering naar " ’t
ANKER " geloodst.
Ook is vanaf 08.00 uur op 145.400 MHz PI4HMD op de locatie QRV voor het inpraten van
eventueel verdwaalde bezoekers.
De zaal is voor bezoekers geopend van 9.00 - 14.30 uur toch kunt U om 8.30 al binnen in de
entree / bar om daar van een kopje koffie te genieten. Alle verdere voorzieningen, dus ook voor
het versterken van de inwendige mens, zijn in “ ’t Anker” in ruime mate aanwezig.
Dit jaar hebben we wederom gekozen voor een aantal gratis verlotingen door de dag heen en
een grote gratis verloting op het einde van de markt onder de dan aanwezige bezoekers, de
lothouders kunnen dan meteen zelf hun prijs in ontvangst komen nemen.
De toegangsprijs bedraagt 2 Euro welke gelijk is aan die van vorig jaar en kinderen onder de 12
jaar hebben gratis toegang.
Iedere 10e bezoeker ontvangt een verrassingspakket uit onze goed gevulde grabbelton
Voor geïnteresseerden zijn er nog enkele tafels beschikbaar, het toekennen van standruimte zal
plaats vinden op volgorde van aanmelding.
De kosten voor het huren van een tafel van ca. 2.50m bedragen 7,50 Euro. Reservering van
tafels is mogelijk door het overmaken van het desbetreffende bedrag op Bankrekeningnr.
52.31.38.474 ten name van penningmeester Veron te Helmond onder vermelding van radiomarkt
2004.
Voor nadere informatie:
Gerrit van der Heijden, PA3EBM
Hans van Rooy, PAøTLM

tel. 0493 - 352400 (9.00 - 12.00)
tel. 0492 - 842313
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Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Jozef Requisizione, PA3DZY
Bulkseweg 31 a, 5331 PK Kerkdriel
Tel: (0418)632005
Secretaris:
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden
Tel. (0416 662734
Penningmeester:
Henk Vugts, PA3GHT
Zandstraat 52, 5391 AP Nuland Tel 073 6137371
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te
’’s-Hertogenbosch.
Clubhuis:
Jan PA0JFM, Sjef PA3ESD, Kobus PD0LOJ en Gerard PD0MHY
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond (knutselen, experimenteren, onderling QSO)
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum
"De Helftheuvel" ;
Helftheuvelpassage 115;
5224 AC Den Bosch
tel. 073 - 6217973.
Verenigingsraad:
twee bestuursleden
Vossenjacht:
Paul PA0STE, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU en Frank PD1AAF
Kascontrole:
Jan PE1MQL en Sjef PA3ESD
Ontvangst nieuwe leden: Jan PA0JFM, en het bestuur
Vlooienmarkt:
Stichting BRAC
Afdelingsstation:
PI4SHB 80 m:Willie PA0WMR, Sjoerd PA0SHY.
2 m: PA0JFM,PA3DZY,PE1NWF en PA3DRL
QSL-manager:
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Cursusbegeleiding:
Jan PA0JFM, Wim PA0WRC. Inlichtingen bij Jan PA0JFM tel. (073) 621 37 57.
Packet Radio:
Henk PA0HCT (sysop) , Paul PE1LXX, en Ruud PD2RSS.
Contest:
Sjoerd PA0SHY,
70 en 23 cm repeater:
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Braknieuwsredactie:
Kobus PE2LOJ, Frank PD1AAF,
Uitzendingen van PI4SHB
Iedere zondagmorgen om 11.30 Nederlandse tijd is de verenigingszender te beluisteren. De uitzendingen zijn te ontvangen
in de 2 meter band op 145.250 MHz, in de 70 cm band op 430.2375 MHz (PI2SHB) en in de 80 meter band op 3.750 MHz (+
- QRM). Om 12.00 uur, na de berichten, kan men zich in melden voor onderling QSO. Berichten kunnen worden
doorgegeven aan Jozef PA3DZY, Jan PA0JFM, Michel PE1NWF, Willy PA3DRL of via Packet Radio PI4SHB@PI8SHB,
144.925 of 430.662,5 MHz
Redactioneel
U kunt uw kopij deponeren in de kopijbus in het clubhuis, per (elektronische) post versturen naar een hieronder vermeld
adres of persoonlijk overhandigen aan één van de redactie of bestuursleden.
Redactie BRACnieuws:
p/a van Asbeckstraat 20
5256 KN Heusden (gem.Heusden)
E-mail: pd0loj@amsat.org
Kobus PE2LOJ 0416 662734
Frank PD1AAF 073-52214604
De website van de afdeling:www.qsl.net/pi4shb E-mail : pi4shb@tiscali.nl

Kopij voor het November nummer
uiterlijk inleveren:
17 September
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