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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 10 september 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

Let op !!!
We beginnen deze keer niet op de eerste maar op de tweede vrijdag,
de 10de september, dit i.v.m. de schoolvakanties
We beginnen het seizoen weer met een opbod verkoping.
Men kan spullen inbrengen welke door de veilingmeester per opbod
zullen worden verkocht.
We zien graag bruikbare zaken en met een briefje van wie en wat het is,
of het wel of niet werkt en wat het minimaal moet op brengen.
Verder word u opgeroepen om op deze avond uw zelfbouw spullen
tentoon te stellen, ook rariteiten en bijzondere apparaten zijn welkom.
Inhoud:
Blz. 2: Van de voorzitter
Blz. 2: Dag van de Radio Amateur
Blz. 3: Verslag vossenjacht 2010
Blz. 4: 40 jaar geleden
Blz. 6: Nog wat foto`s
Blz. 7: Radio demonstratie Dag van het park.
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Van de Voorzitter.
Na een “rustperiode”van enkele maanden hoop ik dat velen van jullie goed zijn
uitgerust en de accu weer voldoende hebben kunnen opladen voor de komende
maande en diegene die daar nog niet aan toe zijn gekomen en mogelijk nog
plannen voor hebben in de komende tijd, wens ik hierbij nog een fijne nazomer
vakantie toe.
Maar de BRAC gaat op al wel van start in een nieuw seizoen van maandelijkse
clubactiviteiten.
Velen onder jullie verheugen zich elk jaar op de openbare verkoping die wordt
gehouden op vrijdag 10 september.
Er is groot kans dat datgene wat jij voor onze radiohobby zoekt daar wordt
aangeboden en mogelijk is ook dat spullen vanuit je eigen shack die avond van
eigenaar gaat wisselen.
Ik hoop dat de vakantieperiode ook door jullie een beetje is gebruikt om de
nodige tijd aan die zo verdraaid leuke radiohobby te besteden. De condities op
HF worden allengs beter en links en rechts hoorde ik de afgelopen weken van
OM’s die hun eerste verbinding hebben weten te maken met bijvoorbeeld JA of
VK.
Mocht je daarbij ook nog gestoten zijn op zaken die interessant zijn om eens te
delen op een maandelijkse clubbijeenkomst, dan houden we ons daarvoor zeer
aanbevolen. Laat ons dat weten zodat we jouw verhaal of presentatie in kunnen
plannen voor de komende maanden op een tijdstip die jou ook goed uitkomt.
Uiteraard kun je daarbij op steun rekenen als het gaat om bijvoorbeeld het eea
op papier of een powerpoint presentatie te krijgen.
Jullie bestuur is in de nieuwe samenstelling al voor de zomer nog bijeen geweest
in een vergadering om plannen voor het nieuwe seizoen te smeden.
Daarmee is ze echter nog niet geheel klaar en daarom zal in de vergadering, die
eind september op de rol staat, hier verder over gesproken worden.
Tot ziens op 10 september.
’73 PA3HVZ, voorzitter@radioclub.nl

Dag van de Radio Amateur
De Dag voor de Radio Amateur 2010 zal worden gehouden op zaterdag 6 november,
en zoals u dat de laatste jaren gewend bent weer in de Americahal, Laan van Erica
50, 7321BX te Apeldoorn
Graag willen we u langs deze weg reeds in een vroeg stadium informeren over de
procedure voor de voorverkoop van entreebewijzen.
Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten de entreeprijzen in
2010 gelijk te houden aan die van de laatste jaren. Tevens handhaven we de regel
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van het afgelopen jaar om alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in
geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf
betalen VERON leden aan de kassa € 6,00 op vertoon van hun geldige VERON
lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 7,00. Bezoekende
Gouden Spelddragers hebben gratis toegang (voorwaarde de speld moet men wel
zichtbaar dragen).
Procedure voorverkoop entreebewijzen
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om “vooraf”
tegen het gereduceerde tarief van € 5,00 per persoon entreebewijzen te bestellen
voor de DvdRA. Dit kan uitsluitend via de afdelingssecretarissen. De
afdelingssecretaris controleert waar nodig of de betreffende persoon inderdaad lid
van de VERON is.
Het minimum aantal te bestellen kaartjes (per secretaris) bedraagt 4 stuks. Het is niet
mogelijk om teveel bestelde entreebewijzen te retourneren (ook niet nog vóór de
DvdRA).
Voor onze afdeling betekend dat, dat u op de bijeenkomst van vrijdag 10 september
een kaartje à contante betaling kunt bestellen bij de afdelingsecretaris Kobus
PE2LOJ.
Deze kunnen dan naar alle waarschijnlijkheid op de oktober bijeenkomst worden
opgehaald of worden u ( uiteraard voor de DvdRA (HI) toegestuurd.
De afdelingsecretaris Kobus PE2LOJ

Verslag van de BRAC vossenjacht 2010
Op 6-6-2010 was er weer de traditionele jaarlijkse vossenjacht van de afdeling 25.
Aangezien ik zelf vaak vossenjachten organiseer voor b.v. bedrijfsuitjes en
familiefeesten was dit een mooie gelegenheid om ook eens als deelnemer mee te
doen. Deze keer wilde ik iets nieuws proberen in plaats van mijn standaardontvangers voor uitleen. Het werd een voorversterker met BF981, een mengtrap met
een NE612 naar ongeveer 20 MHz met daarachter een superreg op 20 MHz met een
BF245. Audio met de bekende LM386. Dit concept blijkt zeer gevoelig te zijn hetgeen
goed van pas kwam bij deze vossenjacht. Als antenne gebruikte ik een drie elements
yagi welke ik twee dagen van te voren nog in elkaar heb gezet. De elementen zijn
gemaakt van aluminiumstaaf van 4mm dikte. Op de dag zelf op naar het vossenjacht
terrein. Deze keer een thuiswedstrijd omdat ik daar vaak kom voor trimtraining en als
medewerker van evenementen. Ik kreeg een startformulier met instructie en enkele
opdrachten. Hoeveel vossen er waren moesten we zelf uitzoeken. Bij de start kon ik
twee vossen horen dus deze eerst maar verschalkt. Al gaande weg kreeg ik meer
signalen te horen en weer via de start de andere kant op. Bij de start was
ondertussen een minivos aangezet die makkelijk te vinden was. Verder weg bleek
een bemande post te zitten met en dik signaal met verticale polarisatie. Dit peilt altijd
een stuk lastiger. Daar lag ook weer een minivos. Teruggelopen weer nieuwe
signalen ontdekt, via een smal pad richting centrum naar een bemande vos.
Ondertussen begon ook de bijna gebruikelijke regen neer te dalen vergezeld van een
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windvlaag. Via het zelfde pad weer terug en er bleek toch nog een minivos op dit pad
te zitten. Op het sportveld is een ATB-baan aangelegd met flinke heuvels. Boven op
een heuvel hoorde ik een zwak signaal en inderdaad bleek daar nog een zender te
zitten met een uiterst gering vermogen die niemand anders had gevonden. Er was
nog tijd over en je weet nooit of er nog vossen zijn bijgekomen. Dus het circuit maar
weer eens nagelopen en niks extra’s kunnen ontdekken. Dus afmelden en wachten
op de uitslag. Ik bleek de enige te zijn die alles had gevonden en mocht met de
wisselbeker, een kleine beker die ik mocht houden en een mooie cadeaubon naar
huis.

De uitslag van deze jacht was als volgt:
1e plaats Frans PAØFMY
2e plaats Edwin PE5EDW
3e plaats Sjef PE5PVB
4e plaats Yuri PE2SBA
5e plaats Peter PA3HCU
6e plaats Eric PA2ELS
7e plaats Wilma PD2WLM
8e plaats Wim PD2WAM
9e plaats Kobus PE2LOJ
10e plaats Bert PA3HBX
11e plaats Hans PARBZR
Frans PA0FMY.

Frans PA0FMY, de trotse winnaar.

40 jaar geleden
Het vossen jagen heeft ook bij de BRAC een lange traditie die al terug gaat naar
rond de oprichting, dit is een verslag van iets latere tijd, n.l. uit de Electron van
oktober 1970
Uit de afdeling 's-Hertogenbosch ontvingen we een uitvoerig stuk proza in verband
met de op 28 juni gehouden vossenjacht, Deze speelde zich af bij 'De Distelhoeve',
gelegen in het hart van Brabant, tussen de grote verkeersweg Tilburg - Den Bosch
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enerzijds en de Langstraat anderzijds. Zandverstuivingen wisselen af met bossen en
heidevelden, berkenbomen staan te dromen aan de rand van de vele glanzende
duinen. De Drunense duinen met een oppervlakte van meer dan 3000 ha behoren tot
de mooiste delen van de provincie; hoe zeer proeft men dit als men gezeten op de
rug van een paard, dit omvangrijke en mooie gebied kan doorkruisen.
De Manege 'De Distelhoeve' ligt slechts honderden meters van deze duinen
verwijderd.
In deze magnifieke omgeving hield op 28 juni jl. de afdeling Den Bosch zijn jaarlijkse
vossenjacht. Het bakenstation was gevestigd op deze hoeve, en terwijl de prachtige
paarden dit alles met lede ogen gadesloegen, kweten PAoSVO en PAoBIE zich met
plezier van hun taak. De eigenaar van deze oase toonde zich een waar gastheer en
mede dank zij hem kan men deze jacht voor 100% geslaagd noemen. Er werd om
14.00 uur gestart; en nadat PAoJMU en PAoPDO als eersten reeds vlot het baken
hadden gepeild bleek toch de locatie van beide vossen zelfs voor hen een waar
struikelblok. Dit werd veroorzaakt omdat men bij de aanvang reeds een peiling deed
die op het eerste gezicht onmogelijk leek.
Men peilde nl. dwars over het natuurbad de IJzeren Man, en dit deed nogal enige
verwarring ontstaan. De opkomst was zoals verwacht. Duidelijk bleek echter dat het
nog niet tot velen was doorgedrongen hoe mooi en interessant een vossenjacht kan
zijn en hoe men zijn hobby kan combineren met de natuur
Vos nr. 1 bleek moeilijk te vinden. PAoCJM/A die zich in traditionele klederdracht had
gestoken (nl. als vertegenwoordiger van onze hoop in bange dagen) haalde de
gekste capriolen uit om niet gevonden te worden. Hij verschanste zich daartoe in een
onnoemelijk klein bouwwerk, zoals hem geleerd was nietwaar? (Hij was korporaal
eerste klas). Dit vlieg- en stuntwerk veroorzaakte de nodige hilariteit. Vos nr. 2 werd
gevormd door PAoTGM/A die het de jagers zeer moeilijk heeft gemaakt, door op 20
m afstand de zender te bedienen. Voor het goed functioneren van de beide vossen
zijn wij tevens PAoHAL dankbaar die met wat zeker geen paardenmiddel te noemen
was, uitkomst bracht toen vos 1 uit de lucht viel. Tevens dank aan PAoBIE die zijn
home station aan ons heeft afgestaan om als baken te fungeren.
Verder willen wij de eigenaar van het ruitercentrum 'De Distelhoeve', de heer Geerts,
hartelijk bedanken voor de spontane medewerking. Om 17.00 uur trokken jagers en
jachthonden zich terug op 'De Distelhoeve', waar de prijsuitreiking plaats vond in een
zeer Brabants aandoende omgeving. De eerste prijs was voor het duo PAoJMU en
PAoPDO, bestaande uit een grote meter en een printschakeling. De tweede prijs
ging naar OM Bos, NL-551, dit was eveneens een grote meter. De derde prijs, twee
afgemonteerde printplaten, ging naar PAoMRT. In de groep fietsers en brommers
was het OM De Ley die de beker en een printplaatje veroverde. Resumerende kan
men met recht zeggen: 'Den Bosch had weer wat.. .' Komt allen de volgende keer, u
bent van harte welkom.
Dit verslag was vermoedelijk in gestuurd door de toenmalige secretaris OM Maas PA0CJM.

Nog een paar vossenjacht foto's maar dan van een jaar eerder, 1969
In die tijd had men het nog over zo`n 40 deelnemers, iets waar we nu alleen nog
maar van kunnen dromen.
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en nog een van 1975

Verslag demonstratie Radiovossenjacht bij de Dag van het Park.
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Elk jaar vindt er op diverse plaatsen
in Nederland zo rond mei, juni da
Dag van het Park plaats.
Verenigingen op elk gebied mogen
dan iets van hun kunnen laten zien
en kunnen gratis een kraampje
huren. In België al een traditie en in
Nederland gestimuleerd door de
ANWB. Het idee was dan ook snel
geboren om radiovossenjacht en
ARDF aan het publiek te laten zien.
Van te voren had ik al een artikel
De stand van Frans en Christine

gemaakt voor een lokale sportkrant en ik kreeg een stapeltje kranten met mijn
verhaal mee die ik daar mocht uitdelen. Van You Tube een aantal vossenjachtfilms
gedownload en op de laptop gezet in een loop. Op de dag zelf alle
vossenjachtspullen in de bagagewagen geladen en op naar het park in de wijk
Maaspoort in Den Bosch. Daar onze stand gevonden en ingericht. Er werden twee
minizendertjes in het park verstopt die voortdurend een briefkaartmuziekje uitzonden.
Bij de zenders hing een kaartje met een raadsel dat men mocht oplossen. Dit ter
controle of men er geweest was. We hielden het eenvoudig dus geen chips, iButtons
of Sport-Ident. We kregen leuke reacties van het publiek. Sommigen hadden het al
eens gedaan op 27MHz met de auto, maar de loopvariant op 2m en 80m was toch
iets nieuws. Grappig was ook iemand die dacht dat wij de ultrasonische geluiden van
vleermuizen konden ontvangen maar onze frequenties zitten toch echt heel wat
hoger. Serieuze reacties waren o.a.: erg leuk voor familiedag, weer eens iets anders
voor een kinderfeestje of verjaardag en ik ga dit voorstellen voor ons gezamenlijk
uitstapje voor volgend jaar. Vooral kinderen vonden het leuk om met een ontvanger
in het park op pad te gaan. Sommige kinderen waren er verbazend goed in,
misschien een natuurtalent. Jammer van het regenachtige weer en zo nu en dan
een windvlaag.
Frans PA0FMY
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