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Jaargang 32 nummer 06 juni 2005

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 juni in het Sociaal Cultureel Centrum”De Helftheuvel”
Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Aanvang 20.15 uur
De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Bestuursmededelingen.
3. Bestuursverkiezingen
4. Rondvraag.
5. Sluiting van de vergadering.

Na afloop van de vergadering zullen er wat proefjes en metingen met
spoelen worden gedaan, een echte workshop, in- en begeleid door
Theo Scharten.

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
Beste luister en zendamateurs van de afdeling 25 Den Bosch
Zo als jullie wel weten is er 3 juni is weer de ledenvergadering van de afdeling en, belangrijk,
ook zal de jaarlijkse bestuursverkiezing worden gehouden. Hierbij zal ik als voorzitter
aftreden en niet meer herkiesbaar zijn.
In ieder geval hoop ik dat het aantal jaren dat ik voorzitter ben geweest, ik het goed gedaan
heb. (Ik heb in ieder geval mijn uiterste best gedaan)
Ik hoop dat het bij jullie ook zo is overgekomen en dat ik jullie niet heb teleurgesteld.
Ik heb mij altijd zo goed mogelijk naar “eer en geweten”ingezet en als er mensen zijn die zich
daarin niet altijd hebben kunnen vinden dan spijt mij dit, maar je kan het nu eenmaal niet
iedereen naar de zin maken.
Ik vind dat een bestuur na een aantal jaren regelmatig moet wisselen om er weer mensen bij te
krijgen met nieuwe ideeën, zo dat het voor een nieuw bestuur ook weer een uitdaging word
iets nieuws te realiseren.
Hier wil ik het bij laten en hoop ik jullie op vrijdag 3 juni in groot getale te mogen begroeten.
Groetjes Jozef PA3DZY

Verslag huishoudelijke vergadering van 13 mei 2005
Opening:
De voorzitter Jozef PA3DZY opent de vergadering en heet ieder welkom er zijn
weinig leden (+- 15 man) nog minder dan anders maar dat zal wel liggen aan het Pinkster
weekend dat voor de deur staat.
Binnen gekomen stukken:
Een vraag voor in de ronde, waarin gevraagd wordt om een rotor voor de scouting in
Kaatsheuvel, niet onze afdeling maar we werken er uiteraard graag aan mee.Het word
meegegeven aan Chris PE1DZX
Bericht van het HB dat er een nieuw lid in de afdeling is aangemeld, deze zal het informatie
pakket toegestuurd krijgen.
Bericht van de vossenjacht commissie dat de vossenjacht op 5 juni op een andere locatie zal
worden gehouden, dit ivm het geen toestemming krijgen van de beheerder van het gebied. Nu
zal de jacht gehouden worden nabij het restaurant Het Groene Woud te Vught. Dit word in
BRAC nieuws gepubliceerd.
Notulen vorige vergadering:
Er zijn geen op of aanmerkingen aan de notulen en de notulist word bedankt.
Verslag VR:
Kobus PE2LOJ doet verslag van het verloop van de VR vergadering, waar hij samen
met Catharinus PE1AHX naar toe is geweest.
Verslag van de VR
Om te beginnen echte schokkende mededelingen waren er niet, men is op diverse
fronten nog bezig met de nieuwe instapvergunning en ook de band ruimte op de 40 meter is
onder de aandacht, maar we zijn afhankelijk van het AT en deze wil het liefst in europees
verband werken dus duurt het nog wel even.
De voorzitter Frank v Dijk heeft de hamer overgedragen aan Dick Harms PA2DW,
deze liet in zijn speech weten dat hij vooral van het stoffige imago af wil om zo de jeugd er
meer bij te krijgen, zijn hele verhaal kwam op mij verfrissend en positief over.
Als nieuw bestuurslid werd gekozen Evert Bakker.
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Onze oud hoofdredacteur van de ELECTRON, Gerrit Jan Huisman PA0GJH is door
de vergadering benoemd tot lid van verdienste van de VERON.
Verder werden uiteraard de voorstellen behandeld, waar van enkele werden samen
gevoegd. De stemming liet ongeveer het zelfde als bij ons, sommigen werden ook maar net
aangenomen of verworpen. Een voorstel maakte nog wat emoties los, het voorstel tot korting
op de contributie van jeugdleden, zowel door voor als tegenstanders van dit voorstel werd nog
al eens heftig gereageerd. Het voorstel is uiteindelijk aangenomen.
Dit waren de hoogte punten zo`n beetje, naar ik aanneem zult u er in de komende
Electron uitgebreid over kunnen lezen. (kobus PE2LOJ)
Verslag van de radio uitzending door de Bostion:
Chris PE1DZX, Frans PA0FMY en Yoeri PE2SBA zijn op 23 april door de Bostion
geïnterviewd over het zendamateurisme, dit was leuk al verliep het soms wat amateuristisch
want er ging nog wel eens iets fout, maar ook hun moeten nog veel leren. Toch werd het
geheel als erg positief ervaren, we hebben kunnen laten horen wat de zendamateur is en wat
hem scheid van een “zendpiraat”Ook de mensen van het Bostion waren tevreden en hebben al
gevraagd om het volgend jaar of bij een evenement het nog eens over te doen.
De uitzending is te beluisteren op de site van Chris: http://www.kristalradio.nl/
Oproep voor de bestuursverkiezingen:
Jozef PA3DZY benadrukt nogmaals dat er volgende maand bestuursverkiezingen zijn,
dat hij aftreed en niet herkiesbaar is als voorzitter of bestuurslid en dat er officieel nog geen
kandidaten hebben aangemeld. Ook geeft hij aan dat het wenselijk is dat er buiten een nieuwe
voorzitter ook twee nieuwe leden bij komen, zodat het bestuur weer uit vijf personen bestaat.
Rondvraag:
Jan PA0JFM, geeft aan, leuke artikelen in Brac nieuws van Catharinus PE1AHX en
ook van Jan Clemets 9H1JJ, PA2JJC, op de vergadering blijkt toch niet iedereen deze
artikelen gelezen te hebben. Toch de moeite waard.
Ook vraagt Jan toestemming om een voeding voor de HF set te kunnen kopen, de huidige is
defect en na dat een aantal deskundigen zich er over gebogen hebben ook niet makkelijk te
repareren( het is een schakelende voeding van compacte bouw) Henk PD0AOW heeft er nog
een zgan voeding van 25 Amp. voor 50 euro te koop. De vergadering geeft toestemming deze
aan te schaffen.
Paul PA0STE, is de juni vergadering de laatste voor de vakantie? Ja. En is er
gelobbyd om aan nieuwe bestuursleden te komen? Ja, er zijn diverse amateurs benaderd, en
sommige hebben het in overweging genomen maar nog niet definitief toe gezegd kandidaat te
zijn.
Jan PA0JFM, na de bestuursverkiezingen in juni word getracht om een lezing cq
proef opstelling te doen over spoelen als er niets tussen komt zal Theo Scharren dit leiden. We
zullen trachten dit in Brac nieuws bekend te maken.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit Jozef(voor de laatste maal) de vergadering en
wenst iedereen een wel thuis.
De notulist Kobus PE2LOJ

Bestuursverkiezingen
Zoals de laatste jaren word er op de junivergadering weer bestuursverkiezingen gehouden.
Zoals bij de meesten van jullie waarschijnlijk al bekend treed Jozef PA3DZY af als voorzitter
en is niet herkiesbaar.
Verder is Kobus PE2LOJ volgens schema aftredend en herkiesbaar.
De penningmeester Henk PA3HGT is niet aftredend.
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Nieuwe kandidaten kunnen zich opgeven bij het huidige bestuur tot aanvang van de
vergadering.
De leden van het nieuw gekozen bestuur verdelen onderling de taken van penningmeester en
secretaris, alleen de voorzitter word in functie gekozen.
Dus word er zo wie zo een nieuwe voorzitter gezocht, maar daar we momenteel een drie mans
bestuur hebben en we toch graag weer naar een vijf mans bestuur zouden gaan, dit verlicht
het aantal taken en 5 weten tenslotte meer dan 3. Vooral jongere leden worden uitgenodigd
om tot het bestuur toe te treden, dit om frisse ideeën in te brengen en te voorkomen dat we een
seniorenclub worden.
Het bestuur afdeling 25 VERON Den Bosch.

LQ-workshop 3 juni 2005
Na de bestuursverkiezing op 3 juni aanstaande is er een workshop over spoelen. Spoelen zijn
eigenlijk de enige componenten die we vaak zelf kunnen/moeten/willen maken. Tegelijkertijd
roept het maken en gebruik van spoelen ook vaak vragen op.
Spoelen hebben een zelfinductie (L) en samen met condensatoren worden ze gebruikt
in afstemkringen. De selectiviteit van een afstemkring wordt bepaald door de Q-factor.
De workshop begint met een korte uitleg door
Theo Scharten over spoelen, de Q-factor van een
afstemkring en de manieren waarop de Q-factor van
een kring kan worden bepaald. Hierna gaan we zelf
spoelen wikkelen en hier afstemkringen mee bouwen.
Uiteraard is er gezorgd voor apparatuur om
e.a.a. te meten, ruim voldoende wikkeldraad,
verschillende spoelvormen, fabrieksspoelen en
afstemcondensatoren.
Voor de snelle wikkelaars zorgen we ook voor wat
germaniumdiodes en kristaloortelefoons.
Als je zelf nog spoelen hebt waar je meer over wilt
weten, neem deze dan gerust mee.
Het is de bedoeling om er een praktische avond van te maken voor beginnende en ervaren
zend- en luisteramateurs.
Tot vrijdagavond 3 juni 20.00 uur in de Helftheuvel in Den Bosch!
Chris Dorna pe1dzx@amsat.org

Brac nieuws
De vakantie tijd staat weer voor de deur, dus zal er twee maanden geen Brac nieuws zijn.
Het volgende nummer zal het september nummer zijn en zoals ieder jaar maar weer de oproep
om, als u iets leuks of wetenswaardigs heeft mee gemaakt (met of zonder zendapparatuur)
tijdens uw vakantie, schrijf het eens op en stuur het aan Brac nieuws.
Ik zal mij weer net als andere jaren, helemaal instellen op de “enorme stapel” post die elk jaar
binnen valt. (nihil dus)
De redacteur Kobus PE2LOJ
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144 MHz
Toen ik afgelopen maand schreef dat de zomercondities er weer aan zaten te komen had ik
niet verwacht dat dit op zo korte termijn zou gaan gebeuren. Op 28 april 2005 vond een van
de vroegste sporadische E openingen ooit plaats. Het borrelde al een tijdje maar uiteindelijk
kwam het er in de middag dan toch van. Voor mij slechts 1 station (IS0GQX) en een flink
aantal anderen gehoord. Doordat SpE zo plaatselijk is was er helaas niet meer te werken. Op
andere plaatsen waren ze stukken harder en vice versa. Sporadische E reflecties beslaan soms
maar een paar vierkante kilometer wat ook nog eens tot gevolg heeft dat veel mogelijke
openingen waarschijnlijk gemist worden. Roepen, luisteren, op de indicatoren letten,
informatie verzamelen – dit alles kan helpen om een opening snel te identificeren. Om te zien
wat er die dag gewerkt is zie Electron van deze maand onder laatste nieuws (bladzijde 263)
waar je ook heel duidelijk kunt zien waar het reflectiepunt lag. Als je dat kaartje bekijkt kun
je zien dat we – als er activiteit zou zijn – waarschijnlijk ook met 3V (Tunesië) hadden
kunnen werken. Het zuiden van Sardinie was hard, het noorden erg zwak. Je ziet ook dat de
zuidelijke helft van het pad korter is dan de noordelijke. Uitgaande van reflectie in het
midden was het pad waarschijnlijk langer.
Ook 19 mei hadden we weer een fantastische opening. Ook deze keer waren de
voortekenen gunstig. Veel lange, zwakke bursten rond 144.300, wat FAI QSO’s in de
ochtend. Om 14:20z ging het van start met een opening vanuit onze regionen naar CT en EA.
Ook hier lag het reflectiepunt zodanig dat de zuidelijke poot weer korter was. Het waren dan
ook alleen de Portugeese en Spaanse stations aan de Atlantische kust die te werken waren. De
opening duurde vrij lang waarbij signalen sterk op en neer gingen. Voor mij 3 nieuwe vakjes
dus een uitstekende dag. Toen de zuidelijke opening verdween kwam er info van G4FUF die
door middel van backscatter metingen reflectiegebieden kan zoeken dat er openingen naar
OH, UA3 en later UA1 zouden moeten zijn. Ook waren er een paar spots over SpE tussen 9A
en LA. Inderdaad klonk na een paar minuten het eerste en enige OH station ook hier in de
speaker. Ik hoorde hem werken met een paar ON stations. Binnen 2 minuten was ie hier 9++
en werd het QSO snel bijgeschreven. Hij was nog een minuut of 10 te horen voor het signaal
richting west wegzakte. Al met al een enerverende dag en een goed begin van het seizoen.
Hieronder staan de clusterspots van de 2m band op 19 mei 2005. Helaas kan ik de niet SpE er
niet uitfilteren, maar ik denk dat de richtingen wel duidelijk zijn.
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De lijntjes die links onder van de kaart aflopen zijn tropo verbindingen tussen EA8
(Canarische Eilanden) en EA/CT. Helaas is voor zover mij bekend deze keer geen QSO
gemaakt tussen EA8 en PA.
Er broeit nog meer SpE hoewel de zon zich ook niet onbetuigd laat. De laatste weken is er
veel zonneactiviteit geweest wat al een aantal keren geresulteerd heeft in het uitdoven van de
SpE kans die in de ochtend zeer goed leek. Overigens is dat niet per definitie zo, maar helaas
meestal wel. De zonneactiviteit bereikte een piek op 8 mei, zo’n 15 minuten voor het einde
van de contest waarbij een fantastisch aantal verbindingen gemaakt kon worden. De Italianen
waren hier tot ver over S9. Helaas heb ik niet veel kunnen werken die dag wegens een zeer
kwalijk geval van TVI wat tijdens de contest tot uitbarsting kwam. Momenteel is dit in
handen van AT, waarbij ik hoop dat ze de zaak serieus zullen bekijken. Om je een idee te
geven hieronder het kaartje van G7RAU (Island Wight) en zijn resultaten. Dave heeft
fantastische afstanden en vakken gewerkt!

Tot slot was er een encore op 15 mei. De vooraankondigingen waren veel belovend. Er was
een CME direct naar de aarde gericht, echter was de impact om 04z. Helaas begint het dan
daglicht te worden en blijft het effect beperkt. Aurora heeft het meeste effect aan de
schaduwzijde van de aarde. Toch nog een paar leuke verbindingen gemaakt echter door het
vroege uur was de activiteit wat beperkt.
Voor de komende maand staan er diverse contesten op het programma. Samen met de
mogelijke kans op sporadische E en de langzame verbetering van de tropocondities kunnen
weer leiden tot leuke verbindingen.
Die kunnen echter alleen maar gemaakt worden als er stations zijn om dat te doen. Neem
daarom de microfoon of de sleutel ter hand en maak eens een paar verbindingen deze maand!
Ook met beperkt vermogen en een verticale antenne kan er van alles – als de condities goed
zijn. Laat me eens wat weten over jullie resultaten?
Reacties van harte welkom. Ook rapporten over wat je gedaan hebt of doet op de 2m band
kun je bij mij kwijt. Ook over andere banden mag je gerust wat schrijven, onze redacteur
maakt er wel een verhaaltje van....
73 es gd DX!
Catharinus PE1AHX email: 144MHz at cetu punt nl
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Gezinsvossenjacht 2005 van de afdeling Den Bosch
Een tweede aankondiging, omdat de beheerder van het gebied van de 1e opgegeven
startplaats van vossenjacht 2005 hiervoor geen goedkeur heeft gegeven.
Daarom in dit nummer van BN de 2e aankondiging van de gezinsvossenjacht, georganiseerd
door de afdeling ‘s-Hertogenbosch. Wat u in ieder geval al in uw agenda moet noteren is de
datum, want die is ongewijzigd :

zondag 5 juni 2005
Vele deelnemers zullen wel in het bezit zijn van eigen peilapparatuur. Maar voor diegenen,
die daar nog even geen tijd hebben gehad, staan onze oude getrouwe afdelings superregs weer
tot uw beschikking.
Attentie : voor een 9 volts blokbatterijtje moet u zelf zorgen.
Ter verduidelijking, dit is een z.g. recreatieve vossenjacht, en daarmee volgen we niet de z.g.
ARDF regels, wij hanteren eigen regels. Dit jaar wordt het weer een echte “no nonsens” jacht,
waarbij u weer kunt rekenen op enkele eerlijke handicaps. Laat u zich niet afschrikken: de
afstand valt best mee, al zullen een paar redelijke wandelschoenen zeker tot het succes
bijdragen. De afstand is redelijk te noemen, al moet u, als u kinderen meeneemt, wel rekenen
op een stukje lopen.
Op Zondag 5 juni 2005 zal de vossenjacht aanvangen om 13.00 uur. Een halfuurtje van te
voren aanwezig zijn is aan te bevelen in verband met het inschrijven. De vossenjacht duurt tot
16.00 uur en om ca. 16.30 uur volgt de prijsuitreiking, bij de startplaats. De fraaie wisselbeker
van VERON afd. ’s-Hertogenbosch staat reeds blinkend op u te wachten, en natuurlijk dat
bent u van ons gewend, diverse fraaie prijzen.

De startplaats zal zijn op een parkeerplaats nabij de spoorovergang bij
Café restaurant “Het Groene Woud” in Vught.
Hoe komt u daar:
Vanaf de N65, ’s-Hertogenboch richting Tilburg afslag bij “Het Groene Woud”.
Rechts aanhouden de Groenewouddreef op.
Bij kruising linksaf de Cromvoirtsepad op.
Spoorweg overgang over.
Meteen rechts ziet u de parkeerplaats.
U hebt de startplaats bereikt
Als er niet voldoende plaats is kunt u ook voor de overweg rechts langs de weg parkeren.
Attentie : Past u wel op, deze dubbelrail spoorbaan wordt druk bereden en men rijdt hier snel.
Verdere bijzonderheden verneemt u ter plekke. Wij hopen op een flinke opkomst, we zullen
ook in de afdelingen in onze omgeving dit bekend maken.
Wij willen de deelnemers verzoeken om zich van te voren aan te melden
(dan weten wij hoeveel mensen we kunnen verwachten).
Dat kan bij de leden van de vossenjachtcommissie: Jan (PE1MQL), Sjef (PA3ESD), Johan
(PA3HGU), Paul (PA0STE). Een E-mail is voldoende.
Blokkeer de datum (5 juni 2005) in uw agenda voor deze vossenjacht, en zorg er voor, op
tijd aanwezig te zijn (zie boven).
We wensen u een voorspoedige en vooral gezellige jacht toe!
Namens de vossenjachtcommissie, van afd. ‘s-Hertogenbosch
Paul, PA0STE.
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Om uw apparatuur alvast te testen:
UITNODIGING 2 METER VOSSENJACHT
De jaarlijkse Spoetnikjacht van de VERON - afdeling Oss zal plaatsvinden op:

zondag 29 mei 2005
Plaats van samenkomst: Bomenpark "De Hooge Vorssel" in Heesch
Inschrijving vanaf: 13.00 uur. Start vanaf: 13.30 uur.
De jacht wordt gehouden op 2 meter en is er zowel een parcours voor de mobiele jagers,
alsook een parcours voor hen die gebruik maken van een rolstoel, minder goed ter been zijn of
met kleine kinderen, buggy of kinderwagen de route lopen.
Er zullen enkele 2 meter peilontvangers aanwezig zijn, tegen een kleine vergoeding.
Op is op, er is wel een mogelijkheid om een 2 meter peildoos te reserveren.
Voor meer info telefoon: 0412-639213 of mail even Fout! De hyperlinkverwijzing is
ongeldig. .
Meer is te lezen op de website van Wim en Wilma: http://home.planet.nl~bett003
Tot ziens in Heesch,
De organisatie: Wim PD2WAM en Wilma PD2WLM

De droedel
De droedel in BRAC nieuws, mei 2005 stelde de vos
voor die aan de achterzijde van een boom omhoog resp.
omlaag gaat tijdens de bekende oliebollenjacht van Wim
en Wilma.
Zoals u ziet loont het de moeite BRAC nieuws goed te
lezen!
Overgens had wat ons betreft het vosje er tot 5 juni
kunnen blijven zitten, want dan organiseert PA0STE en
consorten weer onze traditionele gezinsvossenjacht.
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De prijs voor oplossing droedel nr.7 is intussen
opgelopen tot 15 euro.
Inzendingen schriftelijk aan het volgende adres:
Pekacè, Postbus 182, 2280 AD Rijswijk.

Ongedempte trilling: Een nieuwe voorzitter?
Beste collega leden,
Ik ben al een aantal keren benaderd of ik na het vertrek van Jozef geen voorzitter van de
afdeling wil worden. Waarom ik gevraagd ben weet ik eigenlijk niet, misschien weet men
niet waar men de geschikte kandidaat kan vinden of misschien is het wel omdat ik af en toe
commentaar heb op dingen die wel of niet in de afdeling gebeuren. Misschien is iemand die
commentaar heeft wel geschikt. Ik heb tot op heden dan ook niet positief op dat verzoek
gereageerd. Waarom zou ik dat doen? Ik kom regelmatig op de bijeenkomsten omdat ik
graag met anderen over de hobby praat. Maar het is me op opgevallen dat steeds minder
mensen dit doen. Het is toch een giller om op een vergadering van een afdeling met bijna 200
leden maar een man of 10-15 in een zaal te zien? Waarom komen jullie niet? Naar mijn idee
kun je een afdeling waarvan mensen alleen lid zijn omdat dat “hoort” bij het lidmaatschap van
de VERON, omdat je dan Electron krijgt en omdat je dan gebruik kunt maken van het QSL
bureau beter opheffen. Die 10 of 15 mensen kunnen elders wel onderdak vinden of gezellig
met elkaar in een cafeetje bij elkaar komen.
Wat betekent de afdeling voor jullie en waarom ben je er niet? Toch worden er een aantal
activiteiten georganiseerd waarbij een flink aantal leden betrokken zijn. Ik denk aan de
Radiovlooienmarkt, de vossenjachten, het packetstation, de repeaters, etc. Veel van deze
dingen zijn “historisch zo gekomen”. Maar als je ziet wat we als afdeling, vereniging en
gelijkgestemde amateurs over onze hobby uitwisselen zoals tijdens het onderling QSO wat
vroeger zo belangrijk was, dan is dat toch zeer minimaal. Zelfs de opkomst bij lezingen laat
naar mijn idee veel te wensen over. Nou weet ik dat jullie het waarschijnlijk allemaal al wel
eens gezien of gehoord hebben – maar denk je niet dat het voor een spreker ook leuk is als ie
mensen met wat kennis tegenover zich heeft? Uiteraard heb je de eerste vrijdagavond van de
maand andere verplichtingen of geen tijd (= altijd prioriteit....).
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Ik ben het niet altijd eens met wat zich binnen de VERON of binnen de afdeling afspeelt. Ik
ben dit jaar mee geweest naar de VR en moet zeggen dat ik af en toe verbaasd en
hoofdschuddend daar gezeten heb. Waar zijn we mee bezig? We hebben een fantastische
gemeenschappelijke hobby. We mogen gebruik maken van een kapitaal aan frequentieruimte.
We hebben een vereniging nodig die onze belangen behartigt. Als er geen verenigingen (die
bestaan uit leden) zijn die voor ons opkomen, zal het heel snel afgelopen zijn met onze
gemeenschappelijke hobby. We hebben jonge mensen nodig om de fakkel over te nemen.
Hoe krijgen we nieuwe jonge leden? Hoe kunnen we dingen voor jullie (alle of groepen
leden) gaan doen als jullie niet laten weten wat je wilt? Wat zien mensen als ze op onze
bijeenkomsten komen? Gelukkig hebben we een nieuwe VERON voorzitter die dat ook als
speerpunt ziet. Maar we moeten ons wel realiseren dat het uiteindelijk aan de basis, de
zendamateur zelf moet gebeuren. Een bestuur zet lijnen uit. Dat geldt voor de nationale
vereniging, maar ook voor de afdeling. De leden moeten het doen. Het niet met elkaar eens
zijn kan ook in een vereniging. Er zijn middelen om je ongenoegen te ventileren en te
proberen er wat aan te doen maar laat je vereniging niet z’n beloop gaan – dan zal de
vereniging op termijn ophouden te bestaan.
Ik was onder de indruk van het stukje van 9H1JJ in de laatste BRAC nieuws. Naar mijn idee
sloeg Jan, zelfs op afstand, de spijker helemaal op zijn kop. Als afdeling moet je wat gaan
doen om de mensen er weer bij te gaan betrekken. Daar kan een bestuur veel over praten
maar wat wij (de leden) willen moet uiteindelijk tellen en – de leden moeten het doen.
Ik zie inmiddels een verschijnsel opkomen wat ik maar even “virtuele vereniging” zal
noemen. Gelijkgestemde mensen ontmoeten elkaar op internet in chatsites, via e-mail
reflectors, MSN, noem maar op. De vereniging zoals wij nu zijn kan op dit moment in veel
behoeften niet voorzien die daar wel bevredigd kunnen worden. Ik ben zelf iemand die daar
heel veel gebruik van maakt. Ik kom in de afdeling heel weinig mensen tegen met dezelfde
interesses of die in staat zijn bepaalde vragen te beantwoorden terwijl er op de chatsites
honderden uit de hele wereld zijn met een druk op de knop. Overigens doe ik daar kennis op
die weer overgedragen kan worden. Daarom blijven we de echte club nodig hebben. Om
onze hobby aan nieuwe mensen uit te dragen, om nieuwe mensen op te vangen en
praktijkervaring op te laten doen. En uiteindelijk ook voor de gezellige ouderwetse babbel
waar iedere amateur z’n sterke verhalen kwijtkan.
Ben ik nu kandidaat? Misschien, als er steun komt. Steun bestaat niet alleen uit een
meerderheid van uitgebrachte stemmen. 8 stemmen van 15 aanwezigen betekent gekozen
door een meerderheid uit 8% van de leden. Dat vind ik een veel te smalle basis. Wat willen
de ander 92%? Laat eens weten of je de afdeling en het bestuur steunt door op 3 juni in de
Helftheuvel te zijn. Laat zien dat je de afdeling een warm hart toedraagt. Dat is een goed
begin. Daarnaast zou ik zelf graag mensen uit de afdeling in het bestuur willen zien met
frisse, nieuwe ideeën – maar hoe kom je daarachter als ze niet komen? Ik zou het liefst zien
dat het bestuur wordt uitgebreid met een paar twintigers en/of dertigers die óók de afdeling ’s
Hertogenbosch in de 21ste eeuw kunnen brengen. Het begint en eindigt met de leden.
73
Catharinus PE1AHX.

11

Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Jozef Requisizione, PA3DZY
Bulkseweg 31 a, 5331 PK Kerkdriel
Tel: (0418)551751
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
Kascontrole:
Sjef PA3ESD en Aart PA3BJQ
Ontvangst nieuwe leden: het bestuur
Vlooienmarkt:
Stichting BRAC
Afdelingsstation:
PI4SHB 80 m:Willie PA0WMR, Sjoerd PA0SHY.
2 m: PE1DZX,PA3DZY,PE1NWF en PA3DRL
QSL-manager:
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Cursusbegeleiding:
Wim PA0WRC. Inlichtingen bij Jan PA3DOW (email: pa3dow@amsat.org)
Packet Radio:
Henk PA0HCT (sysop) , Paul PE1LXX.
Contest:
Sjoerd PA0SHY,
70 en 23 cm repeater:
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Braknieuwsredactie:
Kobus PE2LOJ
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,Chris PE1DZX, 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 of jj.siebenga@home.nl
Kobus PE2LOJ 0416 662734
De website van de afdeling:www.qsl.net/pi4shb E-mail : pi4shb@tiscali.nl

Kopij voor het september nummer
uiterlijk inleveren:
21 augustus

