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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 01 oktober 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

Aankondiging:
Op 1 oktober houden we alweer de tweede grote afdelingsbijeenkomst
van dit seizoen. We gaan het in ieder geval hebben over de
regiobijeenkomst. Als je nog zaken hebt die je daar aan de orde wilt
(laten) stellen dan kan je die vrijdag naar voren brengen.
In het tweede deel van de bijeenkomst maken we onder leiding van
Chris PE1DZX een verkenningstocht langs allerlei aspecten van onze
hobby.
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De seizoensopening
Op vrijdag 10 september hadden we weer de eerste bijeenkomstavond van het
seizoen, hierbij een kort verslag van deze avond.
Onze voorzitter Hans PA3HVZ heet een iedereen weer welkom op de eerste
bijeenkomst na de vakantie stop.
De opkomst is enigszins matig, ongeveer zo`n man of 16, maar dat kan ook aan een
rond warend virus liggen, ook de bestuursleden Chris PE1DZX en Cees PA9CV zijn
hierdoor geveld.
Zo als de laatste jaren de gewoonte beginnen we weer met een openbare verkoping,
er zijn weer de nodige spullen in gebracht en voor enkele zaken is duidelijk
belangstelling. Er vind zelfs al "illegale"(HI) voorhandel plaats.
Hans treed op als veilingmeester en laat weer diverse zaken in andermans handen
over gaan.
Ook is zijn er nog wat dingen opgesteld van aan de hobby gerelateerde zaken.
Sjef PA3ESD heeft oa zijn zelfbouw pionier ontvangers meegenomen.
Vele amateurs zullen hier toch ooit mee begonnen zijn en zo besmet geraakt met het
radiovirus.
Verder had Sjef een AM minizendertje op gesteld waar mee deze zaken af te regelen
zijn en er, bv eigen muziek van oa een MP3 speler mee is te ontvangen.
Kobus PE2LOJ had de Philips HX513a radio meegenomen, die hij een ruim jaar
geleden als de "zwarte doos" had overgenomen en liet nu het resultaat zien van een
zo goed mogelijke restauratie, men was het er over eens dat het verschil goed te
zien was, ook het "kattenoog" werkt weer prima, met dank aan Jan PE1MQL die een
nieuwe leverde en ook Theo Scharten die voor een nieuw doekje zorgde, daar het
oude ook zwart was geverfd. Nu nog een achterwand en een originele ster dan is hij
weer compleet.
Al met al een geslaagde bijeenkomst, die buiten de verkoping een gezellige praat en
discussie avond op leverde.

Zo aangeschaft, een Philips HX513a,

en na veel zweet is dit het resultaat

2

Nog een stukje nostalgie
Ik (red.) zat wat te bladeren in een stapel oude Electrons die ik van Rob PA0BRE en
daar kwam ik nog een aardig stukje over een Bossche vossenjacht in 1969 tegen.
Zondag 8 juni was het dan zover dat de reeds lang tevoren aangekondigde en groots
opgezette vossejacht van de afdeling 's-Hertogenbosch van start zou gaan. Mede
gestimuleerd door het voor dit jaarlijkse festijn traditioneel geworden mooie weer,
waren op de Markt te Vught ca. 45 personen bijeen gekomen om hun geluk te
beproeven.
Men kon aan de jacht deelnemen in groep A, waarin werden ondergebracht de
bezitters van mobiele zenders en ontvangers, terwijl de overigen in groep B werden
geplaatst.
Helaas was niet allen het geluk beschoren de finish tijdig te bereiken maar degenen
die het konden volbrengen waren enthousiast over de opzet van de jacht. Uiteraard
kwam, on~anks alle voorzorgen, toch nog even het pechduiveltje om de hoek kijken.
Het bleek namelijk dat de bakenzender niet (meer) te horen was op de stortplaats.
Dit euvel kon door het inzetten van de mobiele zender van PAoHVB echter
grotendeels worden verholpen
Het vinden van de bakenzender, ondergebracht in de kantine van een camping,
leverde voor het merendeel der jagers geen moeilijkheden op. Daarna kon men
beginnen met het peilen van vos nr. 1 die met een transistorzendertje op een
autokerkhof verborgen zat. Dit leverde al meer problemen op maar toch was het
aantal uitvallers hier gering. De grote krachtproef bleek echter vos nr. 2 die
verborgen zat op de zolder van een boerderij. Deze was uitsluitend te bereiken via
een ladder De moedige jager die zich daarop waagde werd om h uld door de
exotische geur van een gierput waar de ladder'toevallig' boven stond. Was deze
moedige man echter voor het kapotte venstertje aangekomen dan lag daar een
geschreven instructie voor hem gereed waarin hem werd opgedragen zich via de
gereed liggende microfoon met uitsluitend startnummer en groep te melden. Na deze
melding verscheen op de, bij deze vos geplaatste TV-ontvanger een opdracht,
uitgezonden door de TV-zender van PAoHVB. Alvorens naar het baken terug te
keren moesten de jagers de opdracht uitvoeren. Na een weinig tekenwerk vond bij
de bakenzender de uitreiking plaats van de wisselbeker en de prijzen. De beker van
de mobiele groep werd heroverd door PAoTOM, terwijl de beker voor de tweede
groep in handen kwam van PAoTGM. Behalve deze beker ontvingen deze winnaars
een bouwpakket voor een antenneversterker. Ook de tweede en derde prijswinnaars
konden een keus maken uit de aanwezige prijzen terwijl aan alle deelnemers een
certificaat werd uitgereikt. Alles bijeen is het een zeer geslaagde jacht geweest en wij
van onze kant zullen trachten het volgende jaar een nog grootsere jacht te
presenteren. Namens de afdeling 's-Hertogenbosch hartelijk dank aan alle jagers
voor uw grote belangstelling.
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Noorderlicht bekijken?
Het is hier in Nederland lang altijd niet te zien en als er mogelijkheden zijn dan lukt
het in de stad meestal nog niet.
Kijk dan eens op deze site:
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/astronomy/auroramax/connect.asp
Hier kunt u de aurora (als hij er is) live te zien.
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De timber 80M TX
Op de site van Jan PA3EGH kwam ik dit aardige ontwerpje tegen van een 80M
minizendertje, leuk om eens een keer op een regenachtige herfstdag te bouwen.
Overigens heeft Jan ook een aantal zeer fraaie sein sleutels op zijn site staat, de
moeite waard om eens te bekijken. (http://www.pa3egh.nl)
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