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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 5 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

We gaan weer beginnen aan
een nieuw seizoen !!!

De zomer is weer bijna voorbij, op vrijdag 5 september starten we weer met
een nieuw seizoen.
En zo als gebruikelijk de laatste jaren, beginnen we weer met een verkoping
voor en door de 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 te koop aanbieden.
Er zal geen veilingmeester zijn, maar 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 leuke amateurzaken.

1

Van de voorzitter
Hans PA3HVZ pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
De afgelopen week hebben we als voltallig bestuur van de BRAC onze eerste vergadering
gehouden na het zomerreces. Werd ook weer eens tijd om te vergaderen na weken van
radiostilte op dat vlak. Wat mij betreft geldt dat zeker.
Realiseer me dat de hobby echter voor velen bijna dagelijks een bezigheid is, en dat daar
geen sprake is van een reces.
Voor de rustzoekers onder jullie hoop ik dat jullie een goede vakantieperiode achter de rug
hebben, uitgerust zijn, en dat de komende wekelijkse en maandelijkse bijeenkomsten weer
voldoende inspiratie opleveren om volop te genieten van de hobby.
Daar er, zoals elk jaar te doen gebruikelijk, er een verkoping/mini vlooienmarkt op het
programma staat voor de bijeenkomst in september, hoop ik dat er een levendige handel is
en datgene wat je graag kwijt wilt een andere bestemming krijgt dan je eigen shack. We zien
je graag op 5 september!
Zoals gezegd, het overleg van afgelopen dinsdagavond hebben we oa gebruikt over de
programmering voor de komende maanden van dit jaar.
Dat gaat zoals het nu er ziet ons goed lukken om interessante te bieden. Wel gaan we de
komende DvdRA weer gebruiken om de nodige contacten op te doen met OM's die bereid
zijn om een voordracht te verzorgen voor de BRAC.
Belangrijk onderwerp voor de BRAC dit jaar is het 70 jarig jubileum. Op de bijeenkomst van 5
september wil ik daar met jullie verder op ingaan en een programmavoorstel doen. Over een
precieze datum wordt nog overleg gevoerd met de Helftheuvel over de beschikbaarheid op
13 december of 29 november.
Als bestuur kunnen we niet alles faciliteren en organiseren voor het jubileum en rekenen
daarom op veel hulp van de leden.
Laten we er met z'n allen een leuke en vooral een gezellige dag van maken. Als we het voor
mekaar krijgen daar ook vele (en mogelijk jonge) belangstellenden te treffen dan zou dat
fantastisch zijn.
Hier wilde ik het voor dit moment bij laten.
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ
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In memoriam
Afgelopen maand ontvingen wij het droevige bericht dat de XYL van
Aart Kooy PA3BJQ, Willy op 8 augustus is overleden.
Bestuur en leden wensen Aart, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies
Namens het bestuur, de secretaris Kobus PE2LOJ.

Dag voor de Radio Amateur 2014
1 november in de Americahal te Apeldoorn

De Dag voor de Radio Amateur 2014 zal worden gehouden op zaterdag 1 november, en zoals
u dat de laatste jaren gewend bent weer in de Americahal, Laan van Erica 50, 7321BX te
Apeldoorn.
Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de Radio Amateur heeft besloten de entreeprijzen in 2014
t.o.v. die van 2013 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. Het is niet
mogelijk om teveel bestelde entreebewijzen te retourneren (ook niet nog vóór de DvdRA).
U kunt tot 20 september een kaartje tegen contante betaling à 6 € bestellen bij de
afdelingssecretaris. (Kobus PE2LOJ)
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Excursie naar het Olens radio museum

Zo als in het vorige BRAC nieuws gemeld komt er een excursie naar, het Olens radio museum
in België.
Er word een overzicht gegeven van de gehele radio geschiedenis, van kristal tot de huidige
techniek, al zal dat laatste summier zijn. Er is vooral veel buizen techniek, van eigenbouw tot
fabrieksmateriaal. Vooral in België waren eertijds, net als brouwerijen, veel kleine radio
fabriekjes die ieder hun eigen model op de markt brachten. Veel van deze geschiedenis is in
het museum terug te vinden, het is veelzijdigheid en gemoedelijk.
De excursie zal op zaterdag 11 oktober plaats vinden.
Vertrek tijd uit Den Bosch ongeveer 11.30 uur (het museum gaat om 13.00 uur open)
Een aantal van u heeft reeds laten weten mee te gaan.
Graag zouden we vernemen wie er nog meer mee willen.
Het ligt in de bedoeling om van het wijkgebouw De Helftheuvel gezamenlijk te vertrekken.
Graag horen we ook wie bereid is om te rijden en mensen mee te nemen, zo sparen we het
milieu ook nog wat.
Opgeven kan bij de secretaris, mondeling, schriftelijk of per mail.
De laatste definitieve gegevens komen in het BRAC nieuws van oktober.

Gespot

Foto: Piet Blaas

Ook Den Bosch ( Jan PE1MQL en Cees PA1CE)was vertegenwoordigd op
het radio technisch weekend van de NVHR in Egmond.
Al moest er, zo lijkt het, flink worden nagedacht.(HI)
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Jeugdcontest
Ja! Het is zo ver, een activiteit speciaal voor jou!
Ben jij tussen de 14 en 25 jaar, let dan op en lees dit aandachtig door..
De VERON Jeugd- en Jongeren commissie wil dit jaar gezamenlijk met een team aan een
contest meedoen.
Wat is de bedoeling?
Dit jaar gaan we met een jeugdteam deelnemen in de CQ World Wide contest, welke
gehouden wordt in het weekend van 25 en 26 oktober aanstaande.
Je krijgt de kans om samen met je leeftijdsgenoten een weekend door te brengen bij een
station met goede radio’s en antennes. Afwisselend zal je een van de twee radio’s
bemannen, we nemen deel in de Multi-Two categorie. Heb je nog geen contest ervaring,
geen zorgen! Ook jij bent welkom, we zorgen voor een aantal ervaren operators die je
zullen helpen gedurende de contest en je zo alle kneepjes van het contesten kunnen bij
brengen. Om te zorgen voor extra aandacht en dat het helemaal duidelijk is dat we een
jeugdteam zijn, zorgen wij voor een speciale callsign.
Verblijf
Je hoeft niet na je shift achter de radio terug naar huis, je blijft lekker slapen bij het station.
Wij zorgen voor het eten, drinken en de snacks. De tijd die je niet achter de radio zit kun je
gezellig doorbrengen met de andere contesters of je maakt die gemiste uurtjes slaap nog
even goed…
Kosten
De VERON Jeugd- en Jongeren commissie sponsort een groot deel van de kosten, aan jouw
vragen we een bijdragen van €10 voor het hele weekend.
Geïnteresseerd?
Lijkt het je leuk om mee te doen met een gezellige groep, geef je dan snel op. We hebben
maar een beperkt aantal plaatsen. Wil je je opgeven stuur dan een berichtje met daarin wat
gegevens over jezelf en een motivatie naar: pd5lkm@veron.nl
Ook voor vragen kun je op dit email adres terecht.
Namens de jeugd en jongeren commissie,
Lennart Kieft
PD5LKM

Radio onderdelen markt de Lichtmis
Op 27 september 2014 zal voor de 33e keer de Radio Onderdelen Markt (ROM) worden
gehouden, evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting ROM.
Ook dit jaar vindt dit evenement weer plaats bij wegrestaurant/pannekoekenhuis de
Lichtmis, gelegen aan de A28 tussen Zwolle en Meppel, afslag Nieuwleusen/Hasselt.
De markt is geopend vanaf 9.00 uur voor bezoekers, de toegang is nog steeds gratis; voor
het parkeren in het nabijgelegen weiland vragen wij slechts 2 Euro.
Maak hiervan zoveel mogelijk gebruik, want bij een verkeerschaos rondom het marktterrein
kan het zijn dat u een bekeuring oploopt als uw auto niet naar de zin van
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de politie geparkeerd staat. Indien parkeren in het weiland onmogelijk is, door overvloedige
regenval, zal men in de buurt een plekje moeten zoeken.
Het aanbod op de markt zal ook dit jaar weer divers zijn, vele standhouders hebben zich
inmiddels al weer aangemeld.
Als u een plaatsje op onze markt wilt kunt u zich in verbinding stellen met het secretariaat
van de Stichting Radio Onderdelen Markt.
Info is te vinden op www.stichtingrom.nl
Wij hopen u ook te mogen begroeten op deze markt en zoals altijd ik het het mooie weer al
weer besteld. (van de 32 markten zijn er slechts 2 met heel slecht weer geweest)
Met vriendelijke groeten,
namens de Stichting ROM, Jan Pasman PA3FII Secretaris

Noordelijke 80m trofee jacht
Op zondag 21 september wordt weer de jaarlijkse Jacht op de Noordelijke 80m Trofee
georganiseerd
Inschrijven vanaf 12.00uur; start om 13.00uur
De start is bij cafe Hegeman te Schoonloo, zoals de traditie vereist. De bossen rondom
Schoonloo lenen zich uitstekend voor een mooie boswandeling en dan kun je tegelijkertijd
ook een paar vossen opzoeken.
Er worden vijf vossen uitgezet, die zenden volgens het ADRF ritme, dus een minuut aan en
vier minuten uit, zodat er steeds om de vijf minuten weer dezelfde vos in de lucht is.
Bovendien is er een thuisvos in de lucht, zodat je weet waar de finish is en de OM's, die niet
bekend zijn met de omgeving, terug kunnen komen. Na afloop en wachtend tot alle jagers
binnen zijn, is er alle gelegenheid voor een versnapering.
Kijk voor verdere gegevens op: www.veron-a11.nl
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