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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 7 juni 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: Bestuursverkiezingen.
Blz. 2: Van de voorzitter.
Blz. 3: BRAC vossenjacht.; Radiomarkt `t Harde.
Blz. 4: Buizen experiment.;
Blz. 5: Maritiem ’s-Hertogenbosch.

Komende bijeenkomst: Bestuursverkiezingen.
Zo als de meeste jaren hebben we ook nu op de laatste bijeenkomst
van het seizoen weer onze bestuursverkiezingen.
Buiten een vacature, zijn aftredend; Cees PA9CV en de secretaris
Kobus PE2LOJ, welke beide zich herkiesbaar hebben gesteld.
Vers bloed is nooit verkeerd, dus denk er eens na of u iets voor uw
afdeling kan betekenen. Wees niet bang dat u gelijk in het diepe
word gegooid, u word als daar behoefte aan is goed begeleid.
U kunt bij het huidige bestuur inlichtingen krijgen of u aanmelden
als kandidaat, liefst iets eerder, maar uiterlijk tot 7 juni 20.00 uur.
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Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
Zoals jullie in de vorige BRAC konden lezen ben ik, samen met mijn XYL voor ruim drie weken
in VK geweest om mijn dochter daar weer eens te zien. Meestal bezoekt zij ons 1x per jaar
maar aangezien ze haar studie daar heeft afgerond, was dat vanwege de festiviteiten die
daarbij horen voor ons een prettige aanleiding om daar bij aanwezig te zijn.
Aan de hobby daardoor de laatste weken geen tijd kunnen besteden.
Voor ons als BRAC’ers brengen de komende zomermaanden ook weer de nodige rust. Na
onze laatste bijeenkomst van 7 juni zien wij elkaar weer op vrijdag 6 september. Ik wens ons
allen een fijne en gezonde en zonnige vakantietijd toe.
Graag wil ik nog terug komen op de VR van 13 april waar Sjoerd, PA0SHY, in het zonnetje
werd gezet (gezamenlijk met Remy, PA3AGF) door benoemd te worden als “Lid van
Verdienste” van de Veron en de daarbij behorende speld en ruiker heeft ontvangen. Via
deze weg en plaats alsnog mijn en onze hartelijke felicitaties.
De komende bijeenkomst van 7 juni is de laatste bijeenkomst dus voor de vakantie maar
zeker niet de minste. De bestuursverkiezing van jullie afdeling staat voor die avond op het
programma dus de aanwezigheid van alle BRAC leden wordt dringend op prijs gesteld.
Uitbreiding, verandering, en mogelijk een verjonging van het bestuur is echt nodig om de
toekomst van de BRAC te kunnen waarborgen. Veel leden blijven jammer genoeg hangen in
de ruis maar wellicht komt daar ditmaal echt verandering in. De condities voor goede
onderlinge verbindingen en activiteiten zijn gunstig en de ruis wordt een stuk minder!
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ
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BRAC vossenjacht 2 juni 2013
Op zondag 2 juni 2013 houden weer onze jaarlijkse BRAC-vossenjacht. Het is een 2meterjacht 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.
De organisatie adviseert om stevige schoenen te dragen. Verder moet je de gebruikelijke
spullen meenemen zoals peilontvanger, schrijfgerei, kompas, liniaal, gradenboog etc..
Het terrein is helaas minder geschikt voor rolstoelen (we kijken nog of we de vossen zo uit
kunnen zetten dat deze per rolstoel bereikbaar zijn, het is echter ook afhankelijk aan de
weersomstandigheden voorafgaand aan de jacht). Het gebruik van fietsen is niet toegestaan.
De jacht begint om 13.00 en de prijsuitreiking is rond 16.30 uur. De jacht wordt gehouden in
de Vughtse bossen. Deelname is gratis.
Start BRAC Vossenjacht 2013 bij Brasserie BRAC!
De BRAC Vossenjacht start op de parkeerplaats tegenover Brasserie BRAC aan de
Loonsebaan 155, 5263 CN Vught.
Met de auto/fiets
Zie http://www.brasseriebrac.nl/route
Met openbaar vervoer/taxi
Vanaf het NS Station Vught is het ongeveer 3 kilometer lopen
Zie ook www.ov9292.nl

Namens de organisatie,
Chris
PE1DZX
chris@dorna.nl

Radiomarkt `t Harde
Op zaterdag 15 juni organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Vereniging
voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) op veler verzoek al weer voor de
zeventiende maal haar Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt).

3

Op deze Radiomarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit
Nederland, maar ook uit Duitsland en België Er is een groot aanbod van spullen die op de
een of andere manier met elektronica te maken hebben.
Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van antennes, kabels,
meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten transceivers, porto`s.
En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door het grote
aanbod van losse onderdelen en (sloop)apparaten. Zo zijn er voor de computer liefhebbers
diverse componenten en accesoires verkrijgbaar maar ook DVD`s en laptop`s voor zeer
gunstige prijzen
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio’s,
oude leger apparatuur, bent u een computeraar, of wat dan ook op het gebied van
elektronica, kom dan zaterdag 15 juni a.s. naar deze gezellige Radiomarkt.
De markt wordt gehouden bij het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27
't Harde.
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 over het huren van een kraam kijk op: www.pi4nov.nl
of stuur een E mail naar: radiomarkt@pi4nov.nl
Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK

Buizen experiment
Dit simpele schemaatje kwam ik ergens op internet tegen.
Geen of weinig begeleidende tekst, dus echt zo van doe er maar iets mee.
En omdat de buizen afgelopen maand toch in de belangstelling stonden,( de reparatie dag)
leek mij dit wel een aardig schakelingetje om eens mee te experimenteren, zeker voor die
gene onder ons die wat huiverig zijn van hoge spanningen.
Bij een voedingsspanning van 0 volt kan er weinig gebeuren.
Hiermee moet je op een stuk draad toch een paar sterke zenders kunnen horen.
Maar wat doet het als je een gloeispanning aanbrengt, en/of een anode spanning. Een
andere buis misschien? Allemaal leuke experimentjes met simpele onderdelen,
mogelijkheden genoeg en niet moeilijk of gevaarlijk, dus ook voor de “kids”.
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Misschien slaat er toch nog een vonk over en ontstaat er een nieuwe zendamateur.
Experimenteer ze, zou ik zeggen,
`73 Kobus PE2LOJ

Maritiem 's-Hertogenbosch.
Op 21 en 22 september is er weer een Maritiem ’s-Hertogenbosch
We hebben het plan om weer mee te doen en ons daar te presenteren, de vorige keren zijn
ons goed bevallen.
Het duurt nog wel even maar de vakantie staat voor de deur, dit is alweer de laatste BRAC
nieuws voor de zomer stop en we willen toch een beetje weten op wie we eventueel kunnen
rekenen.
Dus is de vraag wie heeft er interesse om mee te doen en wat doen we/ laten we zien?
Catharinus PE1AHX doet waarschijnlijk weer de coördinatie
Gegadigden kunnen zich aanmeldingen bij mij, of bij de andere bestuursleden.
Kobus PE2LOJ, email: pe2loj@veron.nl
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