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

Deze maand zijn er weer bestuursverkiezingen, aftredend zijn de voorzitter
Hans PA3HVZ en de penningmeester Cees PA1CE. Beiden hebben zich
herkiesbaar gesteld, maar zij staan hun plaats graag af aan nieuwe
kandidaten, zie ook het verhaal van de voorzitter.
Nieuwe kandidaten kunnen zich tot een kwartier voor het begin van de
bijeenkomst melden bij het huidige bestuur.
Denk er eens over na wat u voor de BRAC kunt betekenen!

Na de verkiezingen zal Hendrik PA3GYK een presentatie geven,
De onderwerpen in vogelvlucht:
Een stukje historie - techniek van toen tot nu.
Waar staan we nu - wat hebben we nu en wat kunnen we ermee.
De toekomst - de ultieme 'ham app' of is er nog hoop?
Signaal verwerking van analoog tot digitaal en weer terug.
Wat kun je nog meer met een computer dan 'pong'.
Is er nog wat te knutselen?
Nieuwsgierig? Kom luisteren en kijken.
73's - Hendrik - de PA3GYK
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Van de voorzitter
Hans PA3HVZ pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
Voor de komende bijeenkomst op vrijdag 2 mei staan bestuursverkiezingen op het
programma. Zowel PA1CE en ondergetekende zijn aftredend. Cees heeft aangegeven dat hij
zijn taak als penningmeester van de BRAC voor een nieuwe termijn wil voortzetten. Om dat
mogelijk te maken wordt ook jullie instemming gevraagd.
Wat mijzelf betreft wil ik dat nog openhouden. Wellicht is er onder jullie iemand die bereidt
is die hamer van mij over te nemen. Ik hoop eerlijk gezegd daar wel op! Natuurlijk is het
mogelijk om sowieso toe te treden tot het bestuur. Nog geen functie te vervullen maar wel
meepraten, denken en doen om de BRAC voor de komende jaren levend en levendig te
houden. De huidige samenstelling van jullie bestuur vraagt naar mijn mening dringend om
nieuwe impulsen van leden die daarin energie en tijd willen stoppen. Op dit moment hebben
enkele bestuursleden om met name gezondheidsredenen daar niet (meer en/of minder) de
mogelijkheid voor. Doe je mee? Meerdere handen maak het werk voor eenieder lichter.
Je zult je mogelijk afvragen waarom nu de bestuursverkiezing op de agenda staat.
Normaliter doen we dat in juni maar dan ben ik voor enkele weken weer in VK met mijn XYL.
Dat betekent dus dat wij elkaar weer op de bijeenkomst in september zullen zien.
Op de bijeenkomst in mei zullen we het ook met jullie hebben over de laatst gehouden VR
waaraan Kobus PE2LOJ en Cees, PA1CE hebben deelgenomen.
Dit was weer mijn bijdrage voor deze maand. Nogmaals, ik hoop op een goede bijeenkomst
en bestuursverkiezing. Doe mee!
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ

Reparatie dag buizenradio`s i.z.m. de NVHR
Zondag 18 mei 2014 organiseren de
VERON (Vereniging voor
Experimenteel Radio Onderzoek in
Nederland) afdeling 's-Hertogenbosch
samen met de NVHR (Nederlandse
Vereniging voor de Historie van de
Radio) een reparatiedag.
Op deze dag kunt u lampen (buizen)
apparatuur ter reparatie aanbieden bij
de NVHR reparatieploeg die dan een
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poging zullen wagen om een defect apparaat te repareren, het kan hier gaan om
radio’s, versterkers, bandrecorders etc.
Het gaat hier dus niet om moderne apparatuur maar om apparaten van voor de
zestiger jaren die mogelijk bij mensen nog op zolder staan of ergens in de schuur
omdat deze niet meer functioneren.
De reparatie ploeg van de NVHR stelt hun
kennis gratis ter beschikking, u hoeft geen lid
te zijn van één van deze verenigingen.
Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor
de defecte onderdelen.
Helaas kunnen we niet ingaan op complete
renovaties van apparaten.
U bent welkom vanaf 10.30 uur tot 17.00 uur in
zaal 2 van het Sociaal Cultureel Centrum “De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115,
5224 AC ’s-Hertogenbosch.

36e FRIESE RADIOMARKT BEETSTERZWAAG 2014
De datum voor onze 36e radiomarkt is op zaterdag 31 mei 2014 en uiteraard
ook nu weer in en rondom zalencentrum:
“De Buorskip” aan de Vlaslaan 26 9255 CH Beetsterzwaag.
De markt is geopend van: 09.00 tot 15.30 uur.
Entree prijs is: € 3,00 p.p.
Voor de radio zendamateur en elektronicahobbyist is dit de gelegenheid om hun slag te
slaan en juist dat onderdeel of andere waar te kopen waar je wellicht al lang naar op zoek
bent.
Onze markt is al jaren bekend als een gezellige markt, waar het goed vertoeven is.
Ruim 100 handelaren uit binnen en buitenland zullen er hun koopwaar aanbieden zowel
oude,
nieuwe en ook dumpmateriaal maar ook radio-ontvangers, zenders, computers en computer
onderdelen, antenne’s, kabel, gereedschap, onderdelen voor zelfbouw, sloopmateriaal, en
vele andere zaken.
Verder is de markt een belangrijk ontmoetingspunt voor zend- en luisteramateurs,
computerfreaks, verzamelaars en andere techneuten.
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Ook zal ons service bureau u inlichtingen over de vereniging kunnen verstrekken en kunt u
er cursusboeken aanschaffen.
De route naar de markt en de gratis parkeergelegenheid in de omgeving van de Vlaslaan,
wordt aangegeven door borden.
Voor de mindervalide zijn er parkeerplaatsen tegenover de ingang gereserveerd.
De herkenbare medewerkers van de FRM helpen u graag.
Voor de vergunninghouders is er een “inpraatstation” actief op de repeater van Heerenveen.
Frequenties: 145.700 en 430.025 MHz.

Kort verslag van de afgelopen VR op 12 april 2014
Cees PA1CE en Kobus PE2LOJ zijn als vertegenwoordigers van de afdeling naar de
Verenigingsraad in Apeldoorn geweest.
Na ons te hebben aangemeld, eerst koffie en i.v.m. de 75ste VR deze keer met gebak.
Na de gebruikelijke zaken zoals bestuurs en commissie verkiezingen, diverse verslagen, het
verslag van de kascontrolecommissie (de kas bleek weer prima in orde te zijn), was daar
onder andere een nieuwtje, de nieuwe website van de VERON werd gepresenteerd, deze
moet binnen afzienbare tijd in de lucht komen en beter gaan functioneren dan de huidige.
Verder liep de vergadering in de ochtend op rolletjes en lagen we ver voor op het schema,
zodoende kon onze voorzitter Remy pa3AGF zijn speech die eigenlijk voor na de lunch stond
gepland, er met gemak nog voor doen.
Dit was maar goed ook want zoals gewoonlijk liep de behandeling van de voorstellen weer
ontzettend traag, veel heen en weer gedebatteer, wat uiteindelijk vaak weer tot niets leidde.
Over het geheel was de stemming ongeveer gelijk aan wat wij hier in de afdeling hadden
gestemd, zij het dat wij twee keer onthouding hadden besloten.
Voorstel 1: Aangenomen.
Voorstel 2: Ingetrokken.
Voorstel 3: Afgewezen.
Voorstel 4: Aangenomen.
Voorstel 5: een amendement aangenomen, maar het voorstel afgewezen.
Voorstel 6: Afgewezen.
Voorstel 7: Afgewezen.
Wilt u zelf er iets van mee krijgen dan is er door Joop PA3JD een Impressie van de 75e VR
gemaakt deze vindt u op: https://www.youtube.com/watch?v=3Z8EgGgwXi4
Kobus PE2LOJ

Antennemeten Afdeling Meppel
Om zaterdag 10 mei a.s. wordt er door de VERON afdeling Meppel en met name door de
“Antennemeetgroep De Lichtmis”, weer een antenne meetdag gëorganiseerd. De metingen
vinden plaats in het weiland tegen over wegrestaurant De Lichtmis aan de A28, afslag 22. Er
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kunnen antennes gemeten worden op 5 banden en wel 4 en 2 meter, 70, 23 en 13 cm. Om
weer te gaan meten is opgave van de te meten antennes noodzakelijk, omdat de metingen
alleen doorgaan als er voldoende belangstelling is. Dit omdat het opzetten en bemannen van
de meetopstelling behoorlijk arbeids intensief is. We beginnen om ca 10.00 uur te meten
aan antennes die voor de lage banden zijn gemaakt. Dus wie antennes wil laten meten op de
hogere banden hoeft niet al te vroeg aanwezig te zijn. Opgave van te meten antennes graag
per e-mail naar a32@veron.nl . De sluitingsdatum om antennes op te geven is 15 april.
Diegenen die zich hebben opgegeven ontvangen persoonlijk bericht.
Namens de leden van “Antennemeetgroep De Lichtmis”
Frits van Schubert, PA3FYS
pa3fys@veron.nl

Let op !!! Zet hem in uw agenda!
De BRAC-vossenjacht
Op zondag 22 juni 2014 houden weer onze jaarlijkse BRACvossenjacht. 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.
De organisatie adviseert om stevige schoenen te dragen. Verder
moet je de gebruikelijke spullen meenemen zoals peilontvanger,
schrijfgerei, kompas, liniaal, gradenboog etc..
We doen ons best om de vossen zo uit te 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 omgeving van 's-Hertogenbosch.
Deelname is gratis en voor een drankje wordt gezorgd.
Start BRAC Vossenjacht 2014: INFO VOLGT Z.S.M.
Namens de organisatie,
Chris
PE1DZX
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