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Jaargang 35 nummer 05 mei 2008

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 2 mei 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
Met deze keer waarschijnlijk een slide show presentatie van ON4UN

Verslag algemene leden vergadering 4 april 2008
Opening:
Catharinus PE1AHX opent de vergadering en heet een ieder welkom, hij verbaast en
verheugd zich op het feit dat er toch redelijk veel leden (19) gekomen zijn. Dat is voor
enkel administratieve bijeenkomsten wel anders geweest. Naar verhouding met ons
leden tal (momenteel ongeveer 175) is het uiteraard toch nog klein, maar dit zijn wel
de leden die blijkbaar betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de afdeling en de
VERON in het algemeen.
Hij verontschuldigd Mark PA2Y, onze penningmeester die helaas door andere
verplichtingen niet aanwezig kan zijn. Hij heeft de presentatie van het financiële
jaarverslag over gedragen aan Hans PA3HVZ, die compleet op de hoogte is en uw
vragen zal beantwoorden.
Op verzoek van Jan PA3DOW als kascontrolecommissie lid zullen we beginnen met
het financieel verslag, daar Jan nog elders verplichtingen heeft. Verder geeft
Catharinus aan dat, gezien misschien wel weer enige discussie rond de VR
voorstellen en hier door een uitloop van de bijeenkomst, hij de rondvraag voor de
verandering maar eens eerst wil doen.
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Rondvraag:
Jan PA3DOW geeft aan weer genoten te hebben van de radiovlooienmarkt,
organisatie bedankt, min puntje was de herrie van de bovenring.
Paul PA0STE mend dat er ruim 4000 betalende bezoekers zijn geweest, een kleine
verhoging met andere jaren, niet veel maar toch. En nogmaals een woord van dank
aan de vrijwilligers waar zonder dit evenement niet zou kunnen bestaan.
Presentatie financieel jaarverslag:
Hans presenteert het verslag via de beamer en geeft bij diverse posten uitleg.
Hij stelt er gelijk bij dat de kascontrole commissie de aanbeveling heeft gedaan om
posten welke door de stichting BRAC worden betaald, en uiteraard dan niet bij het
afdelingsverslag vermeld staan, duidelijker in beeld te brengen zodat beter zichtbaar
word hoe het een en ander in elkaar steekt. Hier uit kwam naar voren dat zij graag
zouden zien dat we als afdeling per jaar een vast bedrag van de stichting gedoneerd
zouden krijgen, maar dit geeft weer op bezwaren ivm BTW afdracht en dergelijke
binnen de stichting. We gaan kijken hoe dit het beste kan worden opgelost.
Wel duidelijk is dat ondanks dat we op sommige posten behoorlijk wat minder
hebben uitgegeven dan begroot, bv zo weinig bestuurskosten dat enkele leden
roepen”dat kan niet”, we zonder de ondersteuning door de stichting, aardig verlies
zouden lijden, en de dingen die we nu doen absoluut niet meer zouden kunnen.
De kascontrole commissie, Jan PA3DOW en Henk PA3GHT, geeft aan geen
onregelmatigheden of dergelijke in de boekhouding te hebben gevonden en vraagt
de vergadering dan ook om penningmeester decharge te verlenen, wat door alle
leden word goedgekeurd.
Verslag cq nabeschouwing vlooienmarkt 2008:
Sjoerd PA0SHY als penningmeester van de stichting geeft, zij het niet officieel, een
kort verslag van de afgelopen markt.
Paul PA0STE heeft al in BRAC nieuws een en ander uit de doeken gedaan over het
reilen en zeilen van de markt, daarin was al opgemerkt dat er in de hele markt een,
zij het zeer lichte, stijging was.
Dit kwam ook naar voren uit het financiële plaatje wat Sjoerd ons schetste, ondanks
dat de kosten ieder jaar meer worden hebben we er ook dit jaar weer wat aan over
gehouden en dat is ook de bedoeling, door deze winst kan de afdeling vrij zorgeloos
draaien. Wel is het zo dat door deze goede gang van zaken de belastingdienst om
een hoekje komt kijken, maar dit zijn zaken waar de accountants zich over buigt. Ook
kan er gekeken worden of we niet een of ander project hebben, kunnen opzetten,
wat dan bescheiden kan worden ondersteunt.
Catharinus geeft aan dat er gesprekken tussen de school van de toekomst in Den
Bosch, de VRZA en de VERON zijn geweest over de digitale cursus zendamateur
welke via internet kan worden gevolgd. Dit loopt experimenteel al even en heeft
goede resultaten. Wij als afdeling hebben aangeboden hierin te willen coördineren,
maar momenteel zit er weinig schot in de zaak en lijkt het wat doodgebloed. We
willen best helpen maar niet gelijk het voortouw nemen. Hopelijk komt dit goede
project weer op gang. De groep initiatief nemers van het eerste uur, verenigd in de
DIG (digitale ??) schijnt onderling wat onenigheid te hebben gekregen en zo zou er
nog een tweede groep zijn ontstaan. Wij willen hier in geen partij zijn en wachten
momenteel even af.
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Willy PA0WMR geeft nog aan dat de digitale cursus prima resultaten behaald en ook
Eric PA2ELS geeft aan dat het een prima cursus is.
Catharinus geeft verder nog aan dat wij als bestuur ons terdege van bewust zijn dat
de vrijwilligers voor de markt erg belangrijk zijn, maar dat er van het bestuur en de
leden, ook heel veel dank uit gaat naar het stichtingsbestuur die voor het slagen van
deze dag, op de dag zelf, maar ook heel veel tijd daar voor en er na, erg veel werk
verzetten.
Het sociaal jaarverslag van de afdeling:
Kobus PE2LOJ heeft het sociaal jaarverslag verspreid, doordat hij net weer wat bij
stem is, na een keelontsteking, vraagt hij iedereen het verslag eens door te lezen en
eventueel van commentaar te voorzien.
Jan PA0JFM vindt de naam sociaal verslag niet goed gekozen, maar deze term word
al diverse jaren gebruikt, omdat het een verslag is van het wel en wee van de
afdeling, van het vermelden van de overleden OM`s tot de diverse activiteiten die het
afgelopen jaar zijn gehouden.
Dit verslag zal ook als zodanig naar het hoofdbestuur worden gestuurd.
Verder word het door de leden goed gekeurd.

Pauze:
Paul bied, in deze pauze, namens de stichting de aanwezige leden een drankje aan
op kosten van de stichting.
De behandeling van de VR voorstellen:
Catharinuis leest in kort voor wat het voorstel behelst, wat de toelichting van het HB
hierop is en welk stem advies het afdelingsbestuur geeft. Dit laatste hoeft uiteraard
niet te worden opgevolgd.
Na enig gediscussieer kwam er de volgende uitslag uit:
Voorstel 1: 0 voor, 0 onthouding, 18 tegen.
Voorstel 2:18 voor, 0 onthouding, 0 tegen.
Voorstel 3:17 voor, 1 onthouding, 0 tegen. De afdeling overweegt eventueel een
amendement op dit voorstel in te dienen.
Voorstel 4: 0 voor, 0 onthouding, 18 tegen.
Voorstel 5: 0 voor, 0 onthouding, 18 tegen.
Voorstel 6: 0 voor, 0 onthouding, 18 tegen.
Voorstel 7: 0 voor, 0 onthouding, 18 tegen.
Voorstel 8: 0 voor, 0 onthouding, 18 tegen.
Voorstel 9: 0 voor, 0 onthouding, 18 tegen.
Voorstel 10: 0 voor, 18 onthouding, 0 tegen.
Voorstel 11: 0 voor, 18 onthouding, 0 tegen.
Naar de VR zullen 3 bestuursleden gaan te weten Catharinus PE1AHX, Hans
PA3HVZ en Kobus PE2LOJ en kan eventueel nog een vierde man mee, is er
interesse? Eric PA2ELS geeft aan wel mee te willen.
Sluiting:
Catharinus dankt een ieder voor zijn aanwezigheid, het is toch nog allemaal vlot
verlopen en wenst een ieder wel thuis, en een prettig weekend

4

Gezinsvossenjacht 2008 van de afdeling ‘s-Hertogenbosch
Traditioneel zal afdeling ‘s-Hertogenbosch ook in 2008 weer de jaarlijkse
gezinsvossenjacht organiseren . Wat u in ieder geval al in uw agenda moet noteren
is de datum:
Zondag 25 mei 2008
Dat betekent dat u maar eens goed naar de vossenjacht ontvanger moet kijken, in
ieder geval zullen we op 2m gaan jagen. Al die dingen die u altijd al had willen doen
aan de vossenjachtontvanger zullen snel gedaan moeten worden. De ROX-T2
vossenjachtontvangers (die als afdelingsproject gemeenschappelijk geconstrueerd
zijn) hebben in ieder geval het afgelopen jaar aangetoond een potentiële winnaar te
kunnen zijn. Voor diegenen, die daar nog even niet aan toe gekomen zijn, of daar
niet aan hebben gedacht …… ……, staan onze oude getrouwe afdeling - 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. U
weet zo langzamerhand wel waarmee u rekening moet houden met onze jachten: er
kunnen grappen in zitten. Laat u zich niet afschrikken: de afstand valt best mee, al
zullen een paar redelijke wandelschoenen zeker tot succes bijdragen. De afstand is
redelijk te noemen, al moet u, als u kinderen meeneemt, wel rekenen op een stukje
lopen.
Vergeet vooral de praktische zaken niet, zaken die u wellicht denkt nodig te hebben.
De afgelopen jaren zat er geen pijlopdracht in naar een baken zender, maar
misschien dit jaar weer wel, wie weet? Vergeet in ieder geval niet die dingen mee te
nemen die u meent nodig te kunnen hebben, bijvoorbeeld: uw kompas, gradenboog,
liniaal, kaarten, GPS ontvanger, etc. Laat uw fantasie met betrekking tot het
bovenstaande maar eens werken. Ook de praktische zaken mogen niet vergeten
worden.
Op Zondag 25 mei 2008 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. ’sHertogenbosch staat reeds blinkend op u te wachten, en natuurlijk dat bent u van
ons gewend, diverse fraaie prijzen.
De startplaats is de parkeerplaats bij Café “De drie Linden” in Giesbergen bij
de Drunense Duinen.
Hoe komt u daar :
- A59 ’s-Hertogenbosch richting Waalwijk, of omgekeerd afh. waar u vandaan komt.
- Afslag Drunen (Land van Ooit), richting Drunen.
- 1e rotonde, ¾ rond, richting Drunen centrum.
- 2e rotonde ½ rond, richting Drunense Duinen.
- Rechtdoor, als u Drunen verlaat denk om de verkeers drempels.
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- Rechtdoor over een brug over “Het afwateringskanaal”, Duinweg volgen tot in
Giersbergen.
- P volgen (links), na enkele bochten, links de parkeerplaats bij Café “De 3 Linden”.
Hier is ruimte genoeg om te parkeren, veel schuil mogelijkheden zijn er niet, als het
eventueel mocht regenen, vergeet geen paraplu mee te nemen (hopelijk hebt u die
niet nodig).
Verdere bijzonderheden verneemt u ter plekke. Wij hopen op een flinke opkomst, we
zullen dit bericht ook bij de afdelingen in onze omgeving 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 (25 mei 2008) 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, afd. ‘s-Hertogenbosch
Paul, PA0STE (pa0ste@veron.nl)

Nieuw zelfbouw project
Er is weer bouwactiviteit in de afdeling, Yuri PE2SBA, wil een TRX bouwen .
Het is een 20 meter ssb zend – ontvanger, 6 Watt.
Het is een leuk ding voor mee op vakantie en te vinden op de website:
http://www.qrpkits.com/bitx20a.html
De kit kost US $90,- en aangezien de dollar momenteel erg laag staat is dit zeker
interessant. Het is een compleet bouwpakket van het bekende BITX20 oorspronkelijk
ontworpen door Ashhar Farhan (VU2FAX)
http://www.phonestack.com/farhan/bitx.html
Het is nu samengesteld tot bouwpakket (goede kwaliteit print + alle componenten)
door deze Amerikanen.
Hun bouwpakket voldoet zelfs aan de FCC specs!
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Heb je interesse stuur dan een bericht naar Yuri (PE[twee]SBA[at]amsat.org. Als we
met een aantal personen kunnen bestellen, scheelt dat uiteraard in de verzendkosten
en kunnen we elkaar bij het bouwen met raad en daad bijstaan.
Op de clubavond op 11 april waren er al zeker vier mensen die de trx willen gaan
bouwen.

VERON afdelingscompetitie
Zoals vorige maand al aan gegeven, doen weer mee aan de afdelingscompetitie, en
zo u hier onder kunt zien gaat het goed.
Als u in de afdeling 25 bent ingedeeld en u heeft meegedaan aan een HF contest
geeft dan uw score door svp.
Voor meer gegevens kijk in de ELECTRON of op de website van de VERON, ook
kunt u rechtstreeks naar: http://www.veron-afdelingscompetitie.nl gaan.
Laat zien dat onze afdeling ook actief is.
De oproep van vorige maand heeft succes gehad, hadden we toen nog maar 12
punten, ondertussen zijn het er 29
Resultaat afdeling ’s Hertogenbosch op :
-----------------------------------PE4AD CQ WW WPX Contest
56 QSO's en 2 Pnt.(SSB)
PA0WMR Dutch PACC Contest
594 QSO's en 13 Pnt.(CW/SSB) (Nw)
PA8TWN CQ WW WPX Contest
37 QSO's en 1 Pnt.(SSB) (Nw)
PA8TWN SP DX Contest
27 QSO's en 1 Pnt.(SSB) (Nw)
-----------------------------------Periode
714 QSO's en 17 Pnt.
-----------------------------------Totaal
1084 QSO's en 29 Pnt.
====================================
SEIZOEN TOP SCOORDER:
--------------------PA0WMR
13 Pnt. << Proficiat !
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Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten en geeft uw
punten svp door!

Soms zit het mee, en soms zit het tegen

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

Catharinus v Tuyl, PE1AHX
Molenstraat 44, 5315 AB Kerkwijk
Tel: 0418-561332, nooit na 21 uur.
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.
Chris Dorna, PE1DZX
Torenstraat 13, 5261 BR Vught E-mail: pe1dzx@amsat.org
Hans Vuuregge, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
E-mail:pd0hvz@amsat.org
Sjef PA3ESD, Jan PA0JFM, Kobus PD0LOJ
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
Paul PA0STE, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Henk PA3GHT en Jan PA3DOW
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz PE1DZX, PB9CV en PA3DRL en PD0RSP.
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Paul PE1LXX.
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX en Ramon PD0RSP

