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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 07 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
en
www.radiovlooienmarkt.nl
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BELANGRIJK!!!
Komende bijeenkomst zijn er bestuursverkiezingen.
Aftredend is Catharinus PE1AHX onze voorzitter en zo u al eerder heeft kunnen
lezen is hij niet herkiesbaar.
Er heeft zich echter nog geen nieuwe kandidaat gemeld, dus zouden we zonder
voorzitter verder moeten, dat is toch wel erg triest voor een afdeling met zo`n 150
leden.
Dus denk eens na of u niet iets voor de afdeling kunt betekenen, het is niet overdadig
veel werk, u word gesteund door de rest van het bestuur en u word volledig
bijgepraat en dus niet voor de leeuwen geworpen.
Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering melden bij het bestuur.

We rekenen op u!
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Van de voorzitter
Zoals jullie weten is dit mijn laatste “van de voorzitter”. In de komende bijeenkomst
zal ik voor het laatst in die functie aanwezig zijn en daarna als gewoon lid verder
gaan. We hebben de afgelopen maanden geprobeerd een nieuwe voorzitter uit jullie
midden te selecteren maar dat is helaas niet gelukt. Ook vrijwilligers hebben zich
niet gemeld. Mijn taken zullen voorlopig verdeeld worden over de andere
bestuursleden maar ik moet eerlijk zeggen dat ík daar niet blij mee ben. Minimaal
hoop ik dat er alsnog een (kandidaats) bestuurslid opstaat om Chris, Hans, Mark en
Kobus te ondersteunen. Misschien kom ik nog wel eens terug in een bestuursfunctie
maar wegens privé omstandigheden nu even niet.
Ik wil jullie vanaf deze plaats bedanken voor jullie vertrouwen en steun in de
afgelopen periode. Ik hoop dat jullie de overblijvers en de eventuele nieuwkomers
datzelfde vertrouwen geven. Het valt soms niet mee om in het bestuur van een
hobbyvereniging te zitten, er zijn veel ideeën maar als het op uitvoeren aankomt zijn
de hulptroepen soms moeilijk te vinden. Bij uitvoeren moeten we allemaal bijdragen.
Het doet er daarbij niet toe of je op de bijeenkomsten komt, het gaat erom dat je als
lid van een vereniging geen afkoopsom betaalt maar een LIDmaatschapsbedrag.
Daarmee geef je aan dat je erbij wilt horen en mee wilt doen in de vereniging. We
moeten ons blijven beseffen dat lid zijn niet helemaal vrijblijvend is!
Ik ga niet terugkijken, wat mij betreft mogen jullie dat doen. Ik zat voor ik deze zin
schreef mijn eerste “van de voorzitter” uit 2005 nog eens door te lezen om te zien
met welke plannen we toen als bestuur gestart zijn. Wat me opvalt is dat de rode
draad door die stukjes steeds gelijk gebleven is... Ook zie ik dat een aantal van de
toenmalige plannen beter gelukt zijn als andere maar dat we over het algemeen best
wel koers gehouden hebben.
Beste collega-bestuurders, bedankt voor een aantal plezierige jaren! Jullie waren
prima mensen om mee samen te werken. Ga zo door!
73, tot ziens.
Catharinus PE1AHX
pe1ahx apenstaart amsat punt org

Verslag van de algemene vergadering BRAC op 09-04-2010
Opening:
Catharinus PE1AHX opent de vergadering door een ieder welkom te heten en
herinnerd de aanwezigen er nog eens aan dat mei echt de laatste bijeenkomst is
waar hij als voorzitter zal openen, er heeft zich nog geen nieuwe kandidaat
aangemeld.
Catharinus verteld dat hij na e-mail contact op bezoek is geweest bij Phily Burgerhof,
de dochter van de vooral onder de ouder bekende Martin Burgerhof PA0BU die in
1984 is overleden. Zij had nog een doos QSL kaarten van OM Martin en vroeg of de
afdeling hier belangstelling voor had. Wij als bestuur hebben een ander voorstel
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gedaan, nl ze te schenken aan het QSL kaarten museum van Gerard PA1AT, hier
kon zij zich prima in vinden en wij zullen zorgen dat ze daar terecht komen.
Ook had ze nog wat oude boeken die ze heeft meegegeven en als er
belangstellenden voor zijn kunnen worden mee genomen door de aanwezigen.
Verder komen er deze vergadering een aantal belangrijke punten aan de orde, te
weten: Financieel verslag, sociaal verslag en de behandeling van de VR voorstellen.
Het financieel verslag:
Mark PA2Y toon het financieel verloop van de afdeling aan de hand van lijsten en
een paar mooie plaatjes. De afdeling heeft het, het afgelopen jaar, niet slecht
gedaan. Het grootste kostenplaatje is van de huur van De helftheuvel, die met nog
wat andere zaken word betaald door de vlooienmarkt stichting. Het is duidelijk dat
zonder deze steun wij als afdeling heel wat minder zouden kunnen doen.
Na links en recht wat uitleg te hebben gegeven, word het verslag goed gekeurd door
de aanwezige leden. Het dechargeren van de penningmeester moet nog even
wachten tot de volgende bijeenkomst daar de kascontrole commissie nog niet bij
Mark heeft gecontroleerd.
Het sociaal verslag:
Secretaris Kobus PE2LOJ heeft de aanwezigen van een uitdraai van het sociaal
verslag voorzien, er komen twee aanvullingen; het vernoemen van de activiteit op de
vrijdagavonden en het ontbreken van het vernoemen van het BRAC nieuws en zijn
"redactie".
( het verslag in zijn geheel zal als bijlage aan dit vergaderingsverslag worden
toegevoegd.
Behandeling van de VR voorstellen:
Er zijn in totaal 11 voorstellen ingediend door diverse afdelingen, er kan gestemd
worden met voor, tegen of onthouding. Er zijn 14 deelnemers aanwezig.
Na enige discussie kwam er de volgende uitslag:
Voorstel:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Voor:
12
0
12
0
0
2
0
1
0
0
1

Tegen:
1
14
1
12
14
10
12
13
13
13
12

Onthouding:
1
0
1
2
0
2
2
0
1
0
1

Rondvraag:
Dirk PA3DCQ, vraag of er nog een evenement is waar de afdeling zich kan
manifesteren. Het Maritiem Den Bosch was goed bevallen, maar dat is maar eens in
de 2 jaar, kunnen we ons dit jaar nog ergens laten zien?
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We zullen eens om ons heen kijken maar er zijn weinig geschikte evenementen te
vinden, bv de hobbybeurs, waar wij vroeger ook hebben gestaan is al lang niet meer
georganiseerd.
Eric PA2ELS, vraagt aandacht voor een demonstratie moonbouns volgend
weekend(16,17 en 18 april) waarbij met eenvoudige spullen geluisterd kan worden
en ook met bv maar 100 Watt gezonden, dit omdat men met een erg grote
radiotelescoop( doorsnede 300 m) werkt.
Verder vraagt Eric of het filmpje wat door de omroep de Bostion door de aanwezigen
is bekeken en wat zij er van vonden. Hij zelf vind het geen goed voorbeeld van onze
hobby,
Het begint bv met "breaky breaky en suggereert vooral in het begin wat, 27 MC
gedoe.
Anderen, die het hebben gekeken ervaren dit wat minder, omdat later toch wel
duidelijk word dat het om meer gaat er er diverse "echte"amateurs aan het woord
komen. Maar het kan zeker geen kwaad nog eens contact met hen op te nemen en
te kijken of er niet iets van een meer specifieke aflevering over onze hobby te maken
valt.
Rob PA0BRE, heeft nog een Aplle 2V met doc gratis in de aanbieding.
Onder de aanwezigen is geen directe belangstelling.
Sluiting:
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Catharinus(zijn laatste als voorzitter!!) de
vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De notulist Kobus PE2LOJ

Sociaal jaarverslag BRAC 2009
We zijn het jaar 2009 begonnen met de uitreiking van een BRAC pluim.
Deze werd dit keer uitgereikt aan Cees PA9CV voor zijn goede inzet om de BRAC
ronde op zondag te verzorgen, ook verzorgd Cees al diverse jaren het inpraatstation
tijden de radiovlooienmarkt.
Dit jaar werden ook de laatste avonden gehouden om de Bitx 20 af te regelen,
gezien de belangstelling, een geslaagd project.
Uiteraard was er in maart weer onze landelijke radio vlooienmarkt, weliswaar
georganiseerd door de stichting BRAC, maar zonder hulp van vele leden zou het niet
kunnen. Het bleek weer een groot succes, waren we nog even bang dat net als bij
andere markten de belangstelling terug zou lopen, wij hadden weer meer bezoekers
dan afgelopen jaren.
We kunnen stellen dat de markt is een begrip in Nederland en ver daar om heen. Er
is zelfs een verslag verschenen in de Rad Com het blad van de zendamateur
vereniging in Groot-Brittannië.
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We hebben in mei weer onze radio vossenjacht gehouden, al leek het wel een
otterjacht. De regen kwam bij bakken uit de hemel en dat had ook zijn terugslag op
de deelnemers, er waren maar 5 equipes die het aan durfden. Hopelijk volgend jaar
beter weer en meer deelnemers, anders is het zonde van het vele werk dat de
commissie er in stopt.
In september waren we uitgenodigd om ons te presenteren op de manifestatie Den
Bosch Maritiem. Dit is door een aantal leden opgezet, Tevens werden wij gevraagd
om tijdens de manifestatie mee te doen aan een spel voor kinderen, wat door de
scouting werd georganiseerd. Dit werd, hoe oubollig ook, een spel waarbij men een
woord in morse moest nemen. Het was een succes, men kon ook zelf de sleutel
gebruiken en ook dat sloeg aan, en niet alleen bij kinderen, het is net als het bordje
Pas geverfd, als er een sleutel staan wil men er even op drukken.
Het is goed bevallen en er klonken geluiden van, als er weer een Maritiem is willen
we wel weer meedoen.
Vermeldenswaard is nog dat twee jongens van het gymnasium voor het onderdeel
techniek een radio project zijn begonnen en dit met ondersteuning van clubleden tot
een goed einde hebben gebracht. Het idee werd door hen opgedaan tijdens de
manifestatie.
Verder hebben we over het gehele jaar een aantal lezingen gehad, het hadden er
best meer mogen zijn, maar het is altijd moeilijk geschikte mensen en projecten te
vinden.
De start van het nieuwe seizoen in september werd weer begonnen met een opbod
verkoping, waarbij weer vele zaken van eigenaar verwisselden.
Ook zien we op de wekelijkse bijeenkomst op vrijdagavond dat er wat meer
belangstelling komt, dit heeft zeker te maken met de zelfbouwzaken die hier
regelmatig uitgewerkt en gedemonstreerd worden. Dit varieert van een simpele
ontvanger, al dan niet met een buisje tot een ongevaarlijke teslaspoel of het
restaureren van een oude pionier radio.
Verder word door de leden aangegeven dat met het BRAC nieuws, ons periodiek
clubblad word gewaardeerd, het kost de redacteur wel elke keer weer hoofdbrekens
om het gevuld te krijgen maar dat lukt, gezien de waardering, blijkbaar toch aardig.
Het word momenteel naar ongeveer 150 e-mail adressen gestuurd en er zijn nog 15
exemplaren die op papier de deur uit gaan, dit is naar oudere amateurs die niet over
internet beschikken.
Al met al kunnen we stellen dat het weer een redelijk jaar is geweest voor de
afdeling, we zijn in ledental weer iets gekrompen, van 158 naar 154 (2,5%) en dat is
bijna gelijk aan het landelijke gemiddelde (2,3%).
J.J.Siebenga PE2LOJ
Secretaris BRAC, VERON afd. 25

Vooraankondiging vossenjacht
Op zondag 6 juni houdt de Bosche Radio Amateur Club (Veron afdeling 25) haar
jaarlijkse vossenjacht. Het is een 2-meterjacht in een gebied van ongeveer 0,5 – 1
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km2. Het principe is eenvoudig: Het gaat in de eerste plaats om het plezier van het
vossenjagen, degene die de meeste vossen vindt in de kortste tijd, een paar vragen
goed beantwoordt en zich niet laat misleiden door een enkele nepvos gaat er
vandoor met de wisselbeker en één van de fraaie prijzen.
De jacht begint om 13.00 en de prijsuitreiking is rond 16.30 uur. De jacht wordt
gehouden ergens tussen Den Bosch en Drunen. Voor de exacte locatie en meer
informatie kan iedereen terecht op www.radioclub.nl. Deelname is gratis.

Uitstapje naar het Omroepzender Museum.
In de Ronde van PI4SHB heb ik een oproep gedaan voor een uitstapje naar het
Omroepzender museum in Lopikerkapel. Het leek me een leuk idee om voor de
geïnteresseerden uit de regio Den Bosch een dergelijk uitstapje te organiseren. Ik
heb inmiddels een zeven-tal aanmeldingen gehad. Bij deze wil ik nogmaals een
oproep doen voor dit uitstapje. Heb je interesse om mee te gaan laat het me dan
even per e-mail weten PA8TWN@veron.nl. De datum staat op dit moment nog niet
vast, maar het zal in ieder geval op een zaterdag zijn. Zodra ik ongeveer 10
aanmeldingen heb, zal ik met de aanmelders de exacte datum bepalen en het
uitstapje concreet maken.
Nog even kort wat het Omroepzender museum is:
De collectie richt zich op alle zendtechniek die in het verleden is gebruikt voor het
verrichten van omroepuitzendingen. Je vindt hier dus veel zenders, antennes,
buizen/klistrons, onderdelen en meetapparatuur. Dat begint bij oude (onderdelen uit)
korte- en middengolfzenders, en eindigt bij een complete Digital Video Broadcasting
opstelling. Verder is er een indrukwekkend archief vol met technische documentatie
van de diverse Nederlandse zendstations en apparatuur. Kenmerkend voor dit
museum is dat je dingen gewoon vast kunt pakken en voelen (voor zover er geen
spanning op staat...).
Het museum is gevestigd in de bunker op het terrein van KPN Broadcast Services,
Biezendijk 3, 3412 KB in Lopikerkapel. Dat ligt tussen de middengolfantennes die
vlakbij de Gerbranditoren staan.
Heb je interesse om mee te gaan, laat het me dan even weten. Stuur me even een email op PA8TWN@veron.nl. Ik zet je dan op de lijst, zodat we het uitstapje ook
concreet kunnen gaan organiseren.
Twan van der Meer
PA8TWN

In de aanbieding
Rob PA0BRE is aan het opruimen en heeft nog in de aanbieding:
Oa een Philips platenspelerwisselaar uit 1957,
Sony bandrecorder uit 1968 .. 1972
IC202 1977
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IC 280 waarvan de besturing niet werkt zender zou nog moeten werken een van
de eerste met afneembare besturing.
IC 45 ??? 70cm werkte 15 jaar terug nog (hi)
IC2E
IC4E
De prijzen zijn nihil
Heb je belangstelling neem dan even contact op met Rob, bregrob at xs4all punt nl

QSL
Gelezen en overgenomen uit de nieuwsbrief van de afdeling VRZA ZuidVeluwe:
Van Gerrit PA3DDP kreeg ik een link die heel handig is voor zendamateurs
die regelmatig verbindingen maken. Via deze link
http://www.qbus.uba.be/index_nl.html is er een programmaatje te downloaden
dat je op de computer moet installeren.
De IARU (International Amateur Radio Union) heeft een goed werkende
wereldwijde QSL-dienst die radioamateurs toelaat om goedkoop QSLkaarten te verzenden en ontvangen.
Deze QSL-dienst kan echter enkel goed werken als iedereen zijn
uitgaande QSL-kaarten correct gesorteerd aan zijn plaatselijke QSLmanager bezorgt.
QBuS (QSL Bureau Search) is een kleine toepassing die je helpt om je
uitgaande QSL-kaarten correct te sorteren. Je moet enkel de call (of
prefix) ingeven en QBuS vertelt je
wat het juiste QSL-bureau is en onder welke prefix deze kaart gesorteerd
moet worden.
Bijkomend toont QBuS je de DXCC (of WAE) entiteit van de call of prefix,
laat QBuS je toe om de QSL-manager op te zoeken via de www.qslinfo.de
database (internet aansluiting vereist), heeft QBuS kan de gevraagde
informatie gesproken geven (geluidskaart + luidsprekers vereist), heeft
QBuS een (automatische) update functie (internet aansluiting vereist).
QBuS is beschikbaar voor alle radioamateurs als een dienstverlening van
de UBA (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs). Bron:Site
QBus

Friese Radio Markt voor de 32e keer.
De radio zendamateur vereniging “De Friese Wouden” Veron A63 organiseert op 29
mei voor de 32e keer een radiomarkt in en rondom zalencentrum
“De Buorskip”aan de Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.
Reeds lange jaren weten de zend en luisteramateurs en ook de elektronica
liefhebbers de weg te vinden naar deze elektronica/radio markt.
De organisatie en de ruim 100 standhouders doen er alles aan om elk jaar weer te
komen met een aantrekkelijk aanbod van handel in diverse onderdelen voor zenders,
nieuwe en gebruikte zend ontvangers, antennes, onderdelen, computer onderdelen,
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en ook informatie over de te starten cursus, en nog veel meer.
Onze markt staat al lange jaren bekend als één van de gezelligste radiomarkten van
Nederland.
De markt is geopend van 09.00 uur tot 15.30 uur, en ook voor de entreeprijs hoeft
u het bezoek niet te laten, dit is al lange jaren ongewijzigd en is slechts 2,00 euro.
Voor meer informatie kijkt u op www.frm.a63.org of belt naar 0644068957
Roel Pot PD0OYF

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, Kobus PE2LOJ
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
Chris PE1DZX, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Frans PE1RQW en Theo Scharten
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: PB9CV en PA3DRL en PA8TWN.
Iedere zondag om 11.30 uur
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Paul PE1LXX.
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX en Ramon PD0RSP
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