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Jaargang 35 nummer 09 november 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 7 november in het Sociaal
Cultureel Centrum ”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘’sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!

www.radioclub.nl

Demonstratie sdr radio
Op vrijdagavond 7 november zal Willy PA3DRL, die de
Softrock welke hij deze zomer gebouwd heeft komen
demonstreren.
Geen uitgebreide technische uitleg, maar vooral een “hoe
maak ik het zelf”, “hoe gebruik ik het” en “wat kan ik ermee”
hands-on demonstratie.
Als je wilt weten hoe het werkt, dit is je kans om het te zien
en er vragen over te stellen!
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Van de Voorzitter.
Het was gezellig op 3 oktober. De hints en tips van Jaap, PA3DTR, zullen zeker
helpen bij de volgende contest! Als je nog niet precies weet hoe het moet en
toch eens een poging wilt wagen kun je altijd iemand aanschieten om eens een
demo te krijgen of onder begeleiding een poging te doen... Ook contesten is een
intensieve tak van onze hobby! Aan het einde werd nog even gesproken over
CW-Skimmer http://www.dxatlas.com/CwSkimmer/ een controversieel PC
programma waarmee je in een contest nog meer punten kunt behalen. Het gaat
om een hulpmiddel, maar wel een hulpmiddel dat je aardig kan helpen bij het
opvijzelen van je score. Het beste werkt zo’n programma in combinatie met een
SDR waarbij het zo’n 700 signalen gelijkertijd kan decoderen....
Dat is dan ook meteen een mooie inleiding op Willy PA3DRL die op 7 november
de Softrock die hij deze zomer gebouwd heeft komt demonstreren. Geen
uitgebreide technische uitleg want die heeft Pieter-Tjerk PA3FWM al uitgebreid in
Electron beschreven maar vooral een “hoe maak ik het zelf”, “hoe gebruik ik het”
en “wat kan ik ermee” hands-on demonstratie. Als je wilt weten hoe het werkt, dit
is je kans om het te zien en er vragen over te stellen!
Naast de lezingen gebeurt er natuurlijk nog veel meer in onze club. Door het jaar
heen vinden er meer en inder zichtbare activiteiten plaats die door een grote
groep van jullie mogelijk gemaakt worden. In het algemeen reilt en zeilt dat
gewoon verder maar zo 1 keer per jaar proberen we in het commissieoverleg met
alle actievelingen aan tafel te gaan zitten om het jaar door te nemen, de plannen
voor het komend jaar te bespreken en te bekijken of daar op onze komende
begroting financiële middelen voor geregeld moeten worden. Vrijdag voor de
Jota hebben we deze bijeenkomst in ons clubhuis gehad en dat was
waarschijnlijk ook de oorzaak van een flink lagere opkomst als het afgelopen
jaar. Toch waren vrijwel alle commissies vertegenwoordigd. Over het afgelopen
jaar was vrijwel iedereen tevreden, zij het dat het moeilijk is om leden te
interesseren voor activiteiten. Zo zijn er bij de grote vossenjacht best nog wel
plaatsen voor nieuwe deelnemers.
In ieder geval hebben wij als bestuur weer gezien hoe goed de verschillende
commissies hun activiteiten ontplooien. Voor ons als bestuur is dat een hele
geruststelling want door die inzet kunnen wij ons (blijven) richten op de
bestuursaangelegenheden. Ik wil dan ook iedereen die zich inzet voor onze club
– mede namens de rest van het bestuur – hartelijk bedanken!
Uiteraard vragen verschillende commissies om nieuwe commissieleden. Veel
commissie leden draaien al jaren mee en overwegen van lieverlee een wisseling
van de wacht. Wil je ook meedoen aan het organiseren van 1 of meer activiteiten
of het opzetten en/of ondersteunen van een stukje infrastructuur of zou je graag
iets willen organiseren of opzetten dat we nog niet hebben – neem contact op
met het bestuur! Specifiek worden op dit moment gezocht: een rondeleider,
mensen voor de vossenjachtcommissie, de vlooienmarktcommissie en de
clubhuiscommissie. Uiteraard mag je ook meedoen in niet genoemde comissie’s
en/of het bestuur.
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7 november SDR demonstratie. Tot ziens!
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

Nieuwe expositie bij Museum Jan Corver
Tijdens de zomermaanden was Museum Jan Corver in Budel gesloten
voor onderhoud. Tevens werd deze periode gebruikt
voor het opzetten van een nieuwe . tijdelijke . expositie die
de naam 'Geheime Berichten' heeft meegekregen. De werkzaamheden
zijn inmiddels afgerond en vanaf 4 oktober 2008 is het museum
weer geopend. In verband met de tijdelijke expositie
zijn de openingstijden verruimd en kunt u, tot het einde van
het jaar, iedere zaterdag terecht van 10:00 to 17:00 uur.
De expositie is samengesteld met objecten uit de eigen verzameling
van het museum, aangevuld met een groot aantal unieke
objecten van andere musea en verzamelaars.
Alle reden dus om vóór het einde van het jaar een bezoek te brengen.
Adres: Voor meer informatie:
Broekkant 1 Cor Moerman, telefoon: 0495-430342
6021 CR Budel E-mail: ws19@xs4all.nl
Website: www.jancorver.org
Stichting WS19 - Broekkant 1 - 6021 CR Budel - Telefoon
0495-430342 - Fax 0495-430359 - Email ws19@xs4all.nl
www.jancorver.org

Het gesproken ELECTRON
De werkgroep 'Gesproken Electron' van de VERON afdeling
Eindhoven verzorgt al sinds jaar en dag het 'Gesproken Electron'
voor onze blinde- en slechtziende zend- en luisteramateurs.
Deze werkgroep is een activiteit binnen de VERON afdeling Eindhoven.
Om deze service voor deze luisterende amateurs ook in de toekomst
te kunnen blijven voortzetten is het dringend nodig, dat er enkele
nieuwe inlezers zich zouden willen aanmelden om het team van inlezers
aan te vullen.
Dit houdt in dat het Electron voorgelezen wordt en op magnetooptische disk wordt opgeslagen. Verdere verwerking gaat dan via
de computer en het internet naar het blinden-instituut in Grave.
Als er wat meer inlezers zijn,
dan komt iedere inlezer slechts enkele keren per jaar aan de beurt.
Alleen dan kan deze service aan genoemde blinde- en slechtziende
zend-en luisteramateurs gehandhaafd blijven binnen de VERON
afdeling Eindhoven.
Aanmelding kan bij Joost Jansen, PE1RNK@amsat.org of bij de secretaris
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Karel PA0KMS.
Graag met naam, emailadres en telefoonnummer. Dan kan er contact met U
worden opgenomen.
Werkgroep "Gesproken Electron". Joost Jansen. PE1RNK.

Jaarlijkse Grand Champion- en Oliebollenjacht OSS
Op zondag 23 november vindt dit jaar de inmiddels traditionele Grand Champion- en
Oliebollenjacht plaats. Het is een dagvullend programma als u aan alle onderdelen
deel wilt nemen. In de ochtend nodigen wij u van harte uit om aan de 80 meter Grand
Champion-jacht mee te doen. Dit is een vossenjacht waarbij u 5 radiozenders binnen
een maximale gestelde tijdslimiet op kunt sporen en een Grand Champion Trofee is
te winnen. In de middag gaan we verder in de 2 meter band met de Oliebollenjacht.
Dan is er een stortvloed aan mini-zenders uit te peilen, met als hoofdprijs de
Oliebollenbeker. Ondermeer dankzij Grand Champion, DE BESTE LEVERANCIER
VAN KOI-KARPERVOER, omlijsten wij deze 2 vossenjachten met een droogje en
een natje. Zo worden de deelnemers aan de Grand-Championjacht � s-morgens
vanaf 09.15 uur, voorafgaand aan de 80 meter jacht, op een heerlijk uitgebreid ontbijt
verwacht. Ook tussen de 2 jachten door wordt de innerlijke mens voorzien. En
natuurlijk zijn er na de Olieboll
enjacht voor alle deelnemers overheerlijk oliebollen in overvloed. De Oliebollenjacht
begint om 13.30 uur. Wilt u svp voor beide jachten op tijd aanwezig zijn, zodat
iedereen tijdig voor de start ingeschreven is.
Deelname aan deze hele dag is geheel kosteloos. Met dank aan Grand Champion. U
mag uiteraard ook onaangekondigd binnen komen vallen, maar het zou prettig zijn
als u vooraf laat weten of u komt. Dit in verband met inkopen voor deze dag. Er zijn
een beperkt aantal peildozen beschikbaar, die tegen een gering bedrag (Euro 2,50)
per jacht te leen zijn. Meer informatie, aanmelding of reserveren graag via
telefoonnummer 0412-639213 of e-mail-adres: pd2wlm@amsat.org. U moet er wel
wat voor doen, maar we hopen u er een fantastische dag voor terug te geven.
Even de kale feiten:
Datum: zondag 23 november 2008
Plaats van samenkomst, start en finish: Baljuwstraat 194, Oss
GPS - cordinaten: N 51.46.000 E 005.29.775
Aanvang ontbijt: 09.15 uur
Start Grand Champion jacht 80 m : 10.30 uur
Start Oliebollenjacht - 2 m : 13.30 uur
Info via internet; surf naar OLIEBOLLENJACHT 2008.
73, Wim en Wilma
PD2WAM en PD2WLM
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ElektorLive Evoluon in Eindhoven
Op zaterdag 22 november a.s. is het Evoluon in Eindhoven het decor voor een
nieuw, groots opgezet elektronicaevenement: ElektorLive! Niet alleen de toegang, maar ook deelname aan alle
activiteiten op deze dag is helemaal gratis!
Het tijdschrift Elektor trakteert de bezoeker op interessante lezingen, workshops,
demonstraties, aanbiedingen, discussies en een enerverende beursvloer. Kom
vooral langs op de derde ring. Die wordt geheel gevuld door het Elektor Lab. Een
dynamische belevingswereld waar ook jij mag aanschuiven!
ElektorLive is ontdekken, ontmoeten, demonstreren, luisteren, ondervinden, vragen
stellen en antwoorden krijgen.
Elektronica komt op 22 november dus letterlijk tot leven!
Dat wil jij toch niet missen? Ontmoet niet alleen de makers van Elektor, maar ook die
van i-TRIXX! Kom langs bij onze stand.
Er ligt een leuke verassing voor je klaar.
Bron i-Trixx

Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid

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 ’sHertogenbosch te’s-Hertogenbosch.
Chris Dorna, PE1DZX
Torenstraat 13, 5261 BR Vught E-mail: pe1dzx@amsat.org
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Clubhuis:

Verenigingsraad
Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe
leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager
Packet Radio
70 en 23 cm
repeater
Braknieuwsredactie
Website beheer

Hans Vuuregge, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
E-mail:pd0hvz@amsat.org
Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, 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

