Jaargang 38 nummer 06 juni 2011

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 juni in het Sociaal Cultureel Centrum ”De Helftheuvel”
Helftheuvelpassage 115, 5224 AC
’s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973

10 juni!,Let op dit is de tweede vrijdag i.v.m.
Hemelvaartsdag.
Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
www.radioclub.nl

en
www.radiovlooienmarkt.nl
Inhoud:
Blz. 1: Aankondiging lezing modelvliegclub
Blz. 2: Van de voorzitter
Blz. 3: Gefeliciteerd; BRAC Ω-jacht
Blz. 4: een middelpuntbepaler
Blz. 5: Vlooienmarkt `t Harde

BRAC clubavond 10-6-2011 Modelvliegen
De modelvlieghobby is erg verwant aan onze radiohobby en
op vrijdag 10 juni (i.v.m. Hemelvaart dus niet op de eerste
vrijdag van de maand) komt modelvliegclub The Hawks
verschillende modellen aan ons laten zien, vertellen ze meer
over de gebruikte (radio)techniek, de dagelijkse
modelvliegpraktijk en de ontwikkelingen die hun hobby
doormaakt.
Het gaat hier om een 'uitwisselingsproject'. Vanuit de BRAC
verzorgen wij later dit jaar een radio-avond bij The Hawks.
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De clubavond begint om 20.00 uur in Sociaal Cultureel
Centrum De Helfheuvel in 's-Hertogenbosch.
Net als op alle andere clubavonden, zijn ook niet-leden
en radioamateurs van andere afdelingen van harte
welkom!

Omdat we vrijdag 10 juni de verschoven presentatie van mei
hebben, word het thema ”Zelfbouw” verzet naar september*, samen
met de onderdelen verkoping.
* In de maanden juli en augustus zullen er geen maandelijkse bijeenkomsten
zijn, ook word er dan geen BRAC nieuws uitgebracht.
Wel zal op elke vrijdagavond, zoals gewoonlijk, onderling QSO zijn in de
Helftheuvel. In de maanden juli en augustus zal de Helftheuvel een aantal
vrijdagen gestoten zijn i.v.m. vakantie

Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
Voor deze maand is er niet zo heel veel toe te vertrouwen aan het papier. De
komende bijeenkomst gaan we de uitgestelde presentatie door de Hawks uit Vught
meemaken. Spijtig genoeg lukte het de vorige maand niet maar nu op donderdag 10
juni laten ze ons kennis maken over modelbouw van vliegtuigen en de raakvlakken
die dat heeft met onze hobby. We hopen vele HAM’s te treffen van binnen en buiten
de BRAC. Weet of ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is in deze presentatie,
neem hem of haar mee.
Afgelopen week, tijdens onze maandelijkse bestuursvergadering, hebben we
gekeken naar de invulling van de maandelijkse bijeenkomsten voor de tweede helft
dit jaar. Dat begint goede vorm aan te nemen. Gespreksonderwerpen van
technische aard zijn er in voldoende mate aangedragen. Aan het vinden van de juiste
spreker moet er de nodige tijd worden besteed. Toch iedere keer weer verassend te
zien uit welke hoek er daarbij hulp wordt geboden.
Een onderwerp wat we wellicht nog eens voor het voetlicht moeten brengen is de
hulp die radio zendamateurs verlenen aan hulporganisaties in den verre. Daarbij
denk ik bijvoorbeeld aan een presentatie die een aantal jaren geleden is gehouden
door Artsen zonder Grenzen. Wellicht kent één van jullie iemand die zich inzet op het
vlak van hulpverlening en met name het verzorgen en in stand houden van
communicatie door middel van radio of tv en die daarover het eea kan/wil verhalen.
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De komende maanden staan voor menigeen weer in het teken van vakantie. De
hobby ligt dan juist stil of gaat onverminderd verder, door bijvoorbeeld op plaats van
bestemming de vakantie-dipool uit te hangen en de nodige verbindingen te maken
met je vrienden thuis of waar dan ook.
Of voldoende leesvoer mee nemen. Zoals jullie weten heb ik een 30 tal jaargangen
Elektron dit jaar gekregen en daarvan gaan enkele mee in de caravan. Na de
vakantie bericht ik jullie daar meer over.
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ

Gefeliciteerd!!!
Zoals u op de afgelopen bijeenkomst heeft kunnen vernemen, heeft het bestuur iemand
bereid gevonden om het bestuur weer compleet te maken.
Ons nieuwe bestuurslid is Cees Eijgel,
Op dat moment nog zonder vergunning, maar ondertussen is Cees geslaagd voor zijn F
vergunning.
Het bestuur en de redactie willen Cees hiermee feliciteren.
De call die Cees heeft gekozen is:

PA1CE
BRAC Ω-jacht
Niet vergeten!
Op zondag 3 juli houdt de Bossche Radio Amateur Club (Veron afdeling 25) haar jaarlijkse
vossenjacht. Het is een 2-meterjacht in een gebied van ongeveer 1 x 1 km. 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.
Dit jaar wordt er niet alleen gejaagd op vossen, maar ook op Ω's. Dus naast de gebruikelijke
vossenjachtspullen is het ook handig om een eenvoudige universeel meter mee te nemen.
Het gebied waar de jacht wordt gehouden is rolstoelvriendelijk en bij het uitzetten van de
jacht wordt rekening gehouden met de minder mobiele jagers. Het wordt echter zeker geen
eenvoudige jacht.
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De jacht begint om 13.00 en de prijsuitreiking is rond 16.30 uur. De jacht wordt gehouden in
de omgeving van Vught. Voor de exacte locatie en meer informatie kan iedereen terecht op
www.radioclub.nl. Deelname is gratis.

Een middelpuntbepaler
Een wat?? Zult u misschien denken, maar heeft u nooit eens dat u een ronde schijf, deksel of
iets dergelijks heeft, waarvan u het middelpunt exact wilt weten?
Nu zijn dergelijke hulpmiddeltjes te koop, o.a. Conrad heeft ze, maar ze zijn ook simpel zelf
te maken van een stukje plaatmateriaal en een paar afstandsbusjes met schroefdraad.
Slechts een ding is belangrijk, dat de hoek tussen de busjes en het rechte gedeelte zuiver 90
graden is.
U druk de beide busjes tegen de buitenzijde van de schijf en zet een lijn, als u dit op een
andere plaats herhaald, dan is de plaats waar de beide lijnen elkaar kruizen het middelpunt.
Als u wilt controleren of hij zuiver is dan zet u nog een of twee lijnen, deze moeten allen
door het zelfde punt gaan.

Kobus PE2LOJ
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Vlooienmarkt `t Harde
Zaterdag 18 juni organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Vereniging
voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON) al weer voor de vijftiende maal
haar Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt).
Wat begon als een activiteit tijdens het 25 jarig bestaan van de vereniging is nu uitgegroeid
tot de op twee na grootste openlucht Radiomarkt van Nederland.
De markt wordt nu voor de tweede maal gehouden op terrein van het Multi Functioneel
Centrum Aperlo aan de Stadsweg 27 `t Harde.
Op de Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt) vindt je van alles op het gebied van de
zendamateur zoals zend/ontvangers, antennes, meetapparatuur, kabel`s, pluggen e.d.
Voor de elektronica hobbyisten / zelfbouwers is er een keur aan onderdelen te koop zowel
nieuw als het lang gezochte onderdeel voor een reparatie/restauratie project, loeplampen.
Ook computer liefhebbers komen bij ons aan hun trekken, van onderdelen, DVD`s, kabels,
tot complete systemen.
Voor de liefhebbers van gadgets zijn er leuke dingen te vinden zoals weerstations, mp3 -4
spelers, telefoons, ledverlichting en natuurlijk ook radio`s.
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio`s
oude legerapparatuur of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 18
juni a.s naar deze gezellige Radiomarkt.
De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 2 Euro.
Er is voldoende gratis parkeerruimte in de omgeving.
Voor het laatste nieuws en informatie kijk op: www.pi4nov.nl
Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK
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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

Hans Vuuregge, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
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.
Cees Eijgel PA1CE St. Michelsgestel
Cees Ventevogel PB9CV, `s-Hertogenbosch
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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