Jaargang 45 nummer 07, september 2018

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 om 20.00 uur in het Sociaal
Cultureel Centrum ”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’sHertogenbosch. Tel:073-6217973
Overname van artikelen is met vermelding van bron en auteur toegestaan.
Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
www.radioclub.nl

Verkoping
We willen dit seizoen weer eens, net als enkele jaren geleden, beginnen met
een verkoping.
Dus dit is de kans om de zolder weer wat op te ruimen en de xyl misschien
wat gelukkiger te maken(HI)
Een ieder kan spullen inbrengen, het is geen veiling, men moet zijn eigen
zaken even merken en er een prijs op zetten, of er over onderhandelen.
Er zullen waarschijnlijk ook nog wat gratis items aanwezig zijn, werking
onbekend, maar wel “gewichtig”.
Heeft u ook nog zoiets, maar vind u het te groot of te zwaar om het misschien
voor niets mee te nemen, maak er dan even een foto van. Kan een
belangstellende het altijd thuis nog op halen.

Inhoud:
Blz. 2: Van de voorzitter; Arduino projecten.
Blz. 3: Dag van de radio amateur 2018
Blz. 4: PACC 2018
Blz. 5: Gratis af te halen; Oproep.
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Van de voorzitter
We hebben een hete, droge zomer achter de rug, het was zeker geen weer om met kilowatten in
huis bezig te zijn. Hopelijk zijn jullie deze maanden goed doorgekomen.
Nu staat het nieuwe seizoen van bijeenkomsten en activiteiten weer voor de deur. Afgelopen
seizoen hadden we Cor, PA0GTB op bezoek die wat gedemonstreerd heeft en heeft laten zien wat
mogelijk is. Op 7 september willen we peilen of er interesse is om 1 of meerdere projecten al dan
niet gezamenlijk op te pakken en daar ook wat vrijdagavonden aan te besteden. Als er interesse is
kunnen we kijken of gezamenlijk inkopen van onderdelen een mogelijkheid is om (verzend)kosten te
besparen. Kun je er 7 september niet bijzijn maar heb je wel interesse neem dan even contact op
met Cees PA1CE.
Daarnaast zal op 7 september de mogelijkheid bestaan om een onderlinge verkoop te houden.
Breng je spullen mee en onthoud: De 1 z’n rommel is andermans schat.
Helaas zal ik zelf niet aanwezig zijn omdat de UKW-Tagung in Weinheim https://ukw-tagung.org/ dit
jaar vroeg in de maand valt. Terwijl ik dit schrijf (een week voor de start) zijn de eerste bezoekers al
gearriveerd: https://dl0wh.de/webcam.html en schijnt de zon boven het kampeerterrein. Waar de
oudgedienden ook daar laten zien dat de wilde haren wat verdwenen zijn, er wordt minder in tenten
geslapen en minder in auto’s geslapen, komen steeds meer amateurs steeds vaker met partners in
campers of groeiende caravans. Wat mij betreft ook een teken van verandering in hoe we met onze
hobby omgaan. Dit jaar zijn de weervooruitzichten goed, voor mij deze keer geen hotel maar dus
weer met m’n tentje. Het voordeel is dat de barbeque en het kampvuur optimaal gebruikt kunnen
worden. Inclusief waarschijnlijk het padvindersgezang met gitaar en harmonica. Sommige dingen
zijn nog gelijk gebleven ;-) Misschien dat ook daar vernieuwing en modernisering nodig is? Aan de
andere kant, een beetje nostalgie mag ook nog wel. Hoe dan ook; jullie zien mij pas weer in oktober.
Tot slot: Al hebben wij vanuit het bestuur al een aantal zaken voorbereid voor het komende seizoen,
toch hopen we dat als jullie zelf wat willen horen/zien/doen dat je ons dat dan laat weten! Stuur een
mail of spreek 1 van ons aan!
73
Catharinus PE1AHX
voorzitter @ radioclub . nl

Arduino projecten
Op de maandelijkse bijeenkomst van maart heeft Cor PA0GTB een presentatie gegeven over
de mogelijkheden met de arduino.
Vanaf het augustus staat dit als vervolg serie in de Electron.
Zo zijn er diverse toepassingen, b.v. een CW-keyer en een CW-decoder en een Ham display
met datum en tijd, kaart coördinaten, QTH locator, hoogte boven zee niveau en zonnestand.
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Ook de antenne analyser is een interessant project.

Nu willen wij als afdeling, bij voldoende belangstelling, meedoen aan deze projecten.
Het idee is om te kijken hoeveel animo er hier voor is en dan gezamenlijk een bouwpakket
bestellen en eventueel gezamenlijk op een aantal vrijdag avonden te bouwen, zo is het ook
aantrekkelijk voor iemand die weinig kaas gegeten heeft van zelfbouw of programmeren.
Op de komende bijeenkomst, op vrijdag 7 sept. Willen we een inventarisatie maken.
Een en ander is ook te bekijken op de website van Cor: www.pa0gtb.net/arduino.html

Dag voor de Radio Amateur 2018
Op 3 november in de IJsselhallen te Zwolle
Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten alle prijzen in 2018 t.o.v. die
van 2017 onveranderd te laten. 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 €
8,00 op vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de
entreeprijs € 9,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang
(voorwaarde: deze 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 € 7,00 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).
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Parkeren
Even als vorig jaar heft de organisatie van de IJsselhallen op haar terrein, parkeerkosten van
€ 5,00 per voertuig. Wij hopen dat u zich hierdoor niet laat afschrikken. Reduceer de kosten
door met elkaar mee te rijden. De parkeerkosten kunnen worden voldaan door een
uitrijkaart te kopen in de entree.
Informatie
Nadere informatie, contact adressen, zowel voor bezoekers als voor mensen die willen
deelnemen met een stand aan een van de onderdelen van de DvdRA 2018 kunt u vinden op
onze speciale website : https://dvdra.veron.nl ook toegankelijk via de VERON website
www.veron.nl, via evenementen DvdRA.
Kaarten bestellen door BRAC leden:
Voor de BRAC leden geld net als in de voorgaande jaren dat dit kan bij de afdelingssecretaris
tegen contante betaling van 7 euro op de komende bijeenkomst (7 sept. ) en verder op de
vrijdagavonden in de Helftheuvel, tot en met 21 september.

PACC 2018
Op de website van de PACC (www.pacc.veron.nl/results, zie 2018)
alsmede in Electron van [maand] is te lezen dat PI4SHB niet
onverdienstelijk heeft gescoord tijdens de PACC. We hebben de
vierde plaats in de categorie Multi Operator Single Transmitter. Zie in
bijgevoegd schermafdruk de geselecteerde regel. met daarin zowel
de voorlopige als de uiteindelijke behaalde resultaten.



Uiteindelijk dus een mooie score van 254467 punten. Het betreft 1159 QSO's, waaronder
227 Multipliers.
Tijdens onze bestuursvergadering afgelopen woensdagavond overhandigde Kobus PE2LOJ
mij de vaantjes, die hem door de PACC-commissie waren toegestuurd.
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Komende clubavond zal ik de vaantjes meenemen voor alle aanwezige operators en
hulpkrachten.
Rens PA3FGA is één van de drijvende krachten achter de contestsetup voor PI4SHB. We
hopen dat hij in de komende maanden voorafgaand aan de PACC 2019 met ons nog eens
kort kan evalueren en vooruitkijken naar de komende contest.
Rest mij te zeggen: nogmaals dank aan allen die deze PACC met dit fraaie resultaat mede
mogelijk hebben gemaakt en tot ziens bij de volgende editie van deze mooie contest!
(De deelnemers van PI4SHB waren: PA0SHY, PA1KBN, PA3FGA, PA3GHT, PA3GYK, PA5CT,
PD1CBK, PD9GD, PD9NR, PE1LR, PE1RQW, PE2HD EN PH9GFB red.)
Namens de organisatie van PI4SHB@PACC,
73, Claudia – PA5CT

Gratis af te halen
Peter NL12191, heeft een zelfbouw buizen ontvanger over.
Specificaties en werking zijn onbekend.
Deze is gratis af te halen bij Peter
Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Peter ; Tel: 0634092988
Of via email: petervdlinden1976 at hotmail.com

Oproep
Ons nieuwe seizoen is weer begonnen, heeft u tijdens de afgelopen vakantie nog iets leuk
mee gemaakt, een zelfbouw project gemaakt of geëxperimenteerd met antennes?
Laat ons er dan van mee genieten en maak er eens een verslagje van voor BRAC nieuws.
Bent u niet zo goed in het op of om schrijven van zulke zaken, geeft niets, als u de grote
lijnen omschrijft dan maken wij er wel een leesbaar verhaal van. Uiteraard met uw
instemming.
De redactie, pe2loj@veron.nl
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