Jaargang 39 nummer 07 september 2012

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 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

Inhoud:
Blz. 1: Het seizoen gaat weer van start.
Blz. 2: Silent Key; Van de voorzitter.
Blz. 3: Dag voor de radio amateur.
Blz. 4: D v d R A: De zelfbouw tentoonstelling; Voor de sleutel fanaat.
Blz. 5: Lamp vervanger.

Het seizoen gaat weer van start !!!
Op vrijdag 7 september starten we weer met het nieuwe seizoen.
En zo als al jaren het geval is beginnen we weer met een verkoping door
afdelingsleden.
Deze zaken zullen weer net als de afgelopen keer door de eigenaar zelf aan de
man/ vrouw worden gebracht. Men kan zijn waar op een tafel tentoonstellen
en het dan zelf verkopen.
Waarom geen opbod verkoping zult u misschien denken?
De ervaring leert dat er van te voren al de nodige zaken werden verhandeld
en dat allen het moeilijk verkoopbaar spul voor de veilingmeester bleef staan.
Er is uiteraard niets op tegen als iemand toch een leuk apparaat of iets
dergelijks tegen opbod wil verkopen.
We hopen op veel inbreng van veel leuke amateurzaken.
Dit is uw kans op wat dingen “kwijt te raken” die u ooit heeft gekocht maar
uit eindelijk nooit aan toe bent gekomen om het af of om te bouwen.
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Silent Key
Heden ontvingen wij het droeve bericht dat op 11 augustus is overleden op 88 jarige leeftijd:

Henk Thomassen PA0HCT
Al was Henk de laatste jaren wat minder actief in vroeger jaren is hij een actief lid van onze
afdeling geweest, o.a. als bestuurslid, hij was een enthousiaste CWer en toen packett nog in
de kinderschoenen stond, initiatiefnemer van het Bossche packettstation.
Voor vele beginnend amateurs was hij iemand bij wie je altijd kon aankloppen voor advies.
In 1999 ontving hij de BRACpluim als waardering voor zijn werk binnen de afdeling.
Wij wensen zijn familie veel sterke bij het verwerken van dit verlies.
Namens leden en bestuur van de BRAC, VERON afdeling Den Bosch,
Kobus Siebenga PE2LOJ, secretaris

Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
Hier weer een bericht van uw voorzitter. Na een reces van enkele maanden heeft uw
bestuur afgelopen dinsdag haar maandelijkse vergaderritme weer opgepakt. Daar bespreken
we voornamelijk het programma voor de komende tijd en wat er in de afgelopen periode is
gebeurt.
Daarbij hebben we gesproken over OM PA0HCT die Silent Key is en waar een aantal van ons
bij zijn uitvaart zijn geweest.
Voor wat betreft de maandelijkse bijeenkomsten hebben we een invulling die zo goed als
rond is. Allereerst staat voor september de jaarlijkse verkoping op het programma. Hierover
in deze BRAC meer informatie.
In mijn brief van mei dit jaar schreef ik over het plan voor een bezoek aan het Omroep
Zendermuseum in Lopik. Persoonlijk heb tot nu toe maar één aanmelding mogen ontvangen
maar laten we komende vrijdagavond de laatste inventarisatie maken. Op basis daarvan
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gaan we een zaterdag in dit kwartaal plannen voor bezoek aan Lopik. Mocht je niet in de
gelegenheid zijn om vrijdag er bij te zijn stuur dan een e-mail naar het bestuur.
De afgelopen maanden heeft de hobby niet veel aandacht van me gehad maar dat ga ik wel
weer inhalen. Ben al begonnen aan enkele aanpassingen aan mijn antennes. Wel heb ik
tijdens mijn vakantie wederom oude jaargangen Elektron gelezen uit de jaren negentig.
Onderwerpen daarin die we op de dag van vandaag nog steeds tegenkomen en die zeker
nog bruikbaar en herkenbaar zijn. Prachtig om dat in alle rust nog eens te lezen.
Tot slot kom ik nog even terug op mijn eerdere verzoeken en oproepen. Ook tijdens de laatst
gehouden bestuursverkiezing heb ik het gehad over de huidige samenstelling van het BRAC
bestuur en dat er aanvulling en versterking nodig is. Willen we ook voor de komende jaren
een bestuur van de BRAC hebben dan is het echt hard nodig dat mijn oproepen en
verzoeken gehonoreerd worden. Het is ook jouw club en jouw verantwoordelijkheid om als
het maar even kan lid te worden van het bestuur. Er zijn al velen onder ons die het nodige
doen voor de BRAC en dat al vele jaren lang met plezier. Ik spoor diegene aan die nog lege
plekken in zijn agenda heeft en graag wil instappen.
Ik, je bestuur, wij horen graag van je.
Hier wil ik het voor deze maand bij houden.
Graag tot een volgende keer en mogelijk tot ziens op vrijdag 7 september in de Helftheuvel.
73, Hans, PA3HVZ

Dag voor de RadioAmateur 2012
3 november in de Americahal te Apeldoorn
Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten de entreeprijzen in 2012
t.o.v. die van 2011 gelijk te houden. Ook handhaven we de regel van het afgelopen jaren 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 €
7,00 op vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de
entreeprijs € 8,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld 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 € 6,00 per persoon entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA. Dit
kan uitsluitend via de afdelingssecretaris. 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.
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Op de algemene bijeenkomst van vrijdag 7 september kunnen bij mij (Kobus PE2LOJ) weer
kaartjes worden besteld tegen contante betaling van 6 euro.
De afdelingssecretaris; Kobus Siebenga PE2LOJ.

Dag voor de Radioamateur 2012
De zelfbouw tentoonstelling
Geachte afdelingssecretaris,
Op 3 november organiseert de VERON weer de Dag voor de RadioAmateur in de Americahal
te Apeldoorn.
Traditioneel is een belangrijk onderdeel daarvan de zelfbouw tentoonstelling.
Wat zou het leuk en goed zijn om van alle afdelingen van de VERON één of twee deelnemers
hieraan te mogen begroeten.
In elke afdeling gebeurd wel iets bijzonders (op technisch gebied) waar een ander ook
belangstelling voor heeft.
Wilt U eens rondvragen in Uw afdeling wie een bijdrage aan de zelfbouw tentoonstelling zo
willen leveren, door hieraan te willen deelnemen?
Gegadigden kunnen zich in verbinding stellen met Jos Disselhorst PA3ACJ e-mail adres
jajm.disselhorst@hccnet.nl
73, Jos PA3ACJ

Voor de sleutel fanaat
Misschien herinneren sommigen zich nog de “kaasplank sleutel” van Eric PA2ELS, een morse
sleutel die op dat moment bij gebrek aan beter op een kaasplankje was gemonteerd.
Op internet kwam ik de kaasschaaf zelf tegen,
zo zie je maar weer, van alles is te gebruiken als
je CW wilt bedrijven.
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Op de site van OH6DC : http//sites.google.com/site/oh6dccw/ staan nog veel meer van deze
soort “gelegenheidssleutels”.
Als ik zelf CW zou kunnen, dan zou ik gezien
mijn verleden, voor deze “speed skating” gaan.
Zou je er ook high speed mee kunnen?

Kobus PE2LOJ

Lamp vervanger
Het gebeurd regelmatig dat er vooral in oude apparatuur, een lampje doorbrand.
Nu zijn de “huis, tuin en keuken lampjes nog wel te verkrijgen, maar bij een aantal een wat
specialer gevallen is er soms moeilijk aan te komen.
Dan is dit misschien een goede (tijdelijke) oplossing, zeker op moeilijk bereikbare plaatsen.
Het is een eenvoudige schakeling, maar je komt niet zo eenvoudig op het idee.
Deze schakeling vervangt het kwetsbare gloeilampje door twee LED's, die
in principe het eeuwige leven hebben.
Vaak worden deze lampjes, zoals in oudere buizen radio’s, gevoed met wisselspanning.
Door de wisselspanning gaat afwisselend D1 en D2 branden,
dit gaat echter zo snel dat dat met het blote oog niet te
volgen is. Zo heb je de volle cyclus licht.
De LED’s kunnen in een wat warme kleur worden gekozen,
zodat het van buiten niet opvalt dat het een vervanger is.
Met een beetje knutselwerk kunnen de drie onderdelen in de
oude fitting van het kapotte lampje worden gebouwd, zoals
op b.v. op de foto te zien is.

Onderdelenlijst (kostprijs 2 euro)
• R1 = 220 Ω
• D1, D2 = zacht witte LED
LET OP!! bij andere spanning een
andere weerstand gebruiken.
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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
Aart PA3BJQ en Chris PE1DZX
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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