Jaargang 45 nummer 03, maart 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 2 maart om 20.00 uur in het Sociaal Cultureel
Centrum ”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch. Tel:0736217973
Overname van artikelen is met vermelding van bron en auteur toegestaan.
Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
www.radioclub.nl

Op de komende bijeenkomst; vrijdag 2 maart, zal Cor, PA0GTB een
presentatie geven over diverse ontwerpen met de Arduino in de
shack bij de radioamateur.
Zoals o.a. een CW-keyer en een CW-decoder en b.v. een Ham display met datum en tijd,
kaart coördinaten, QTH locator, hoogte boven zee niveau en zonnestand. Deze projecten zal
hij ook meenemen.
Inhoud:
Blz. 1: Van de voorzitter.
Blz. 3: De toekomst van het radioamateurisme.
Blz. 4: Sociaal verslag BRAC 2017.
Blz. 7: Soms kan iets vreemd lopen; Advertentie.
Blz. 8: Colofon.

Van de voorzitter
Dit is een korte maand en dus moest ik al snel weer aan het schrijven.
We zijn inmiddels met een groepje voor de hoorzitting van PI1SHB bij het Agentschap
Telecom in Groningen geweest (zie vorige maand). Voor mijn vrouw een gezellige dag want
het Groninger Museum staat vrijwel tegenover AT. Voor mijzelf vooral een leerzame dag
omdat ik dit zelf nog nooit had meegemaakt. Veel geleerd over de procedure maar vooral
zijn we correct en open behandeld door de medewerkers/sters van het Agentschap. Helaas
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kan ik nog niks zeggen over het resultaat omdat afgesproken is dat AT wacht met een besluit
tot na het (inmiddels plaats gevonden) Amateur Overleg waar dit onderwerp ook op de
agenda stond. Ik ben benieuwd! O ja, de pannekoeken in Drachten waren heerlijk en de
dunste die we ooit gehad hebben. Als je zover gaat moet je er ook van genieten nietwaar?
Momenteel ben ik nog erg druk met de voorbereidingen van de conferentie over de
Toekomst van het Radiozendamaturisme die we 24 februari in Den Bosch gaan houden. De
belangstelling in personen is matig maar ik reken wel op kwaliteit van inbreng. Ook daar
gaan jullie nog meer van horen.
Deze maand de al eerder aangekondigde lezing over Arduino’s, ik had er graag met jullie bij
willen zijn maar we vieren dan een paar daagjes vakantie in Zeeland, een fantische omgeving
in deze tijd van het jaar vooral als het heldere vriezende weer nog een tijdje aan wil houden.
Helaas dus, ik keek ernaar uit maar mensen die een partner hebben weten hoe deze dingen
gaan. Ik hoor achteraf wel hoe jullie het vonden en of we daar misschien gemeenschappelijk
ook nog iets mee moeten of kunnen.
En dat brengt me bij het laatste punt voor dit stukje, iets dat ik tegenkwam op blz 68 van CQ
Magazine, february 2017: “The Chinese Pixie Craze … Great Fun for a Few Dollars!”. Voor
minder dan 10 dollar op Amazon maar een kleine zoektocht bracht me hier:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20180222115845&Search
Text=ham+radio+40m+cw
Geweldig toch? Een complete 40m QRP transmitter voor minder dan 3 dollar… Maar de
Pixie’s (de tranceiver versie) voor een dollar of 8-9 met free shipping staan ook op die link.
Heb je interesse maar wil jezelf niet in China bestellen? Ikzelf en anderen in de Helftheuvel
hebben er geen moeite mee. Tot 22 euro per zending ook nog eens belastingvrij. NB:
Garantie tot de deur….
Uit de Final Thoughts van CQ:
The Qianson Pixie is a bare bones QRP transceiver that is fun to build and use on the air. Its
low cost makes it affordable for anyone who wants to experience the joy of kit building and
making a contact with a rig they built themselves. The lack of instructions can be frustrating;
however, with a little patience even the ham with limited or no kit building experience can
successfully tackle this kit. For less than the cost of a movie ticket, you will be entertained for
several hours and likely have more fun than a night out in a crowded theater (although your
XYL might disagree!)
Will je voor een paar euro plezier? Tot de volgende maand!
73
Catharinus PE1AHX
voorzitter @ radioclub . nl
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De Toekomst van het Radio Zendamateurisme
Gisteren (24-02) hebben we met meerdere afdelingen in de Helftheuvel een conferentie gehouden
over de Toekomst van het Radio Zendamateurisme, met zo’n 20 personen gediscussieerd over of we
in 2030 nog wel relevant zijn. We zien allemaal dat de wereld om ons heen snel verandert en dat we,
als we relevant willen blijven, daar iets mee zullen moeten.
Vooraf nadrukkelijk, onderstaand is een voorlopige samenvatting zoals ik de dag ervaren heb met
misschien wel de punten die ikzelf als belangrijk ervaren heb, een uitgebreider verslag wordt de
komende weken uitgewerkt.
Na een prima inleiding door Thomas van Doremalen van het Koning Willem 1 College in Den Bosch
over hoe zij toekomstige technici benaderen en hoe zij de doelgroep identificeren hebben we
gesproken over vragen als “Vrije tijd in 2030 en hoe wordt deze ingevuld”, “Wat houdt techniek in in
2030”, “Wat zorgt ervoor dat techniek in 2030 fascineert”. Vragen die boeiende reacties opleverden
die ondanks verschillen wel rode draden kenden. Zo kwam vaak het woord community langs in de
betekenis van snel erin en eruit, maar ook in de betekenis van wereldwijd keuze in onderwerpen om
de diepte mee in te gaan. Nieuwsgierig, uitdaging en passie waren ook veel gehoorde termen. Aan
de andere kant werd de term radiozendamateur als “beladen” benoemd met de suggestie of we
onszelf misschien anders moeten gaan omschrijven waarbij we niet diep zijn ingegaan over wat dat
dan zou moeten zijn.
Aanwezig waren ook Lennart Kieft PD5LKM (Veron Jeugd en Jongeren Commissie & lid IARU Future
of Amateur Radio Task Force) en Lisa Leenders PA2LS (lid IARU Future of Amateur Radio Task Force)
die naast hun actieve deelname ons ook een kijkje gaven in de belangrijkheid van dit onderwerp niet
alleen in individuele landen, maar ook hoe de IARU er mee bezig is en wat hun rol daarbij is.
Aan het einde van de dag kon in ieder geval geconcludeerd worden dat wij, de individuele amateurs
en hun afdelingen er toch echt zelf voor zullen moeten zorgen dat we relevant worden. Mensen zijn
niet op zoek naar ons, wij zullen ze de weg moeten wijzen, wij zullen ze die nieuwsgierigheid,
uitdaging en passie moeten helpen ontdekken.
N.a.v. het eerdere besproken en voor de VR ingediende voorstel hebben we besloten dat we het
onderwerp middels dat voorstel naar de VR gaan brengen en dat een aantal van de aanwezigen een
vervolg, hopelijk ondersteund door ons HB, op de conferentie willen waarbij we dan ook de niet
aanwezige afdelingen hopen mee te nemen op de ingeslagen weg.
Het complete verslag zullen we in de volgende BRAC nieuws opnemen maar de boodschap is vooral:
We moeten zelf aan de slag, wachten is geen optie.
73
Catharinus PE1AHX
voorzitter @ radioclub . nl
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Sociaal verslag 2017 van de BRAC, afdeling 25 VERON
Het jaar 2017 is rustig begonnen en eigenlijk ook rustig geëindigd, dus zijn we gauw klaar
met het verslag (HI). Maar daar tussen door zijn er toch nog wel wat belangrijke zaken
gebeurd, dus nemen we het jaar toch maar even door.
Om met het vervelendste nieuws te beginnen; in april kregen wij te horen dat Om, Jan de Bie
PA0BIE, was overleden.
Jan was in de jaren eind 1960 tot en met 1977 o.a. penningmeester van de BRAC en redactie
lid van BRAC nieuws. Hij heeft in die tijd veel voor de afdeling gedaan. Door een druk QRL
raakte de hobby op de achtergrond, maar na zijn pensionering in 2005 had hij de hobby
weer opgepakt, helaas heeft hij hier maar kort van kunnen genieten.
In februari is er weer door een enthousiast team, onder leiding van Claudia
PD5AX(ondertussen PA5CT) mee gedaan aan de PACC, dit onder de call PI4SHB. Men had
een leuke locatie gevonden op een bungalowpark, waar zonder veel problemen antennes
konden worden opgezet.
Zeker Mag niet worden vergeten, de in maart gehouden 43 ste Landelijke Radio Vlooienmarkt
in Rosmalen, dit mag dan al diverse jaren door de stichting BRAC worden georganiseerd, hij
is onlosmakelijk verbonden met de afdeling, en heeft een bekendheid die ver over onze
landgrenzen reikt, ook standhouders komen uit half Europa.
Zonder dit gebeuren zouden we als afdeling een aantal zaken, zoals b.v. zaalhuur voor onze
bijeenkomsten en alle andere activiteiten, heel wat soberder moeten aanpakken. We
hebben dan ook veel waardering voor de mensen van het stichtingsbestuur, wetende
hoeveel tijd men in dit gebeuren steekt.
Het is dan weer jammer dat het steeds moeilijker word om genoeg medewerkers voor dit
soort activiteiten te werven.
In april zijn er bestuursverkiezingen gehouden en na dik 2 jaar zonder voorzitter en dus een
on voltallig bestuur, hebben zich deze keer gelukkig 2 kandidaten gemeld, Catharinus
PE1AHX en Hendrik PA3GYK. Catharinus PE1AHX gaf hierbij aan het voorzitterschap wel weer
(was een aantal jaren geleden ook voorzitter) op zich te willen nemen. De drie nog zittende
leden gaven aan zich herkiesbaar te stellen.
De kandidaat leden werden met grote meerderheid gekozen, zodat we gelukkig weer een
compleet bestuur hebben. Momenteel bestaat het bestuur uit:
Catharinus v. Tuyl, PE1AHX: Voorzitter
Kobus Siebenga, PE2LOJ:
Secretaris
Cees Eygel, PA1CE:
Penningmeester
Claudia Tamis, PA5CT:
Lid
Hendrik Oosterhuis, PA3GYK: Lid
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Zo als gebruikelijk hebben we 10 algemene bijeenkomsten gehad. Buiten de zaken zoals
nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering, behandeling VR voorstellen en dergelijke, hebben we
vijf interessante lezingen/presentaties gehad, die door de aanwezige leden goed werden
gewaardeerd.
De algemene bijeenkomsten worden, net als in de laatste voorgaande jaren, door gemiddeld
een 20 à 25 personen bezocht. ( +- 20% van ons ledental)
Verder is er op bijna alle andere vrijdagen inloopavond.
Deze worden zo gemiddeld door 8 tot 16 man bezocht. De activiteiten op deze
inloopavonden variëren van het doorlezen van de diverse “vakbladen”( we hebben een rijke
leestafel) tot het meebrengen van eigenbouw of b.v. probleem apparatuur, waarbij men
dan eventuele problemen probeert op te lossen en verder uiteraard gezellig onderling QSO.
Tien keer (behalve juli en augustus) word er een BRAC nieuws uit gebracht. De inhoud is
afwisselend, soms een leuk artikel en soms enkel mededelingen. Kopij blijft altijd de
moeilijkheid, er is over het algemeen weinig inbreng van de leden, zij die dat wel doen
worden uiteraard zeer gewaardeerd.
Dit nieuws word per email verzonden naar ongeveer 70 à 80 % van de leden, (van de
anderen is geen emailadres bekend), ook is het voor iedereen op de website van de afdeling
te vinden.
Er zijn momenteel nog 2 leden die hem op verzoek op papier ontvangen.
In mei hadden we, zoals al een aantal jaren, weer een reparatie dag voor oude “buizen”
radio`s, een dag die de afdeling samen met de NVHR (Nederlandse Vereniging Historische
Radio) organiseert, wij zorgen voor de faciliteiten en zij voor de mensen met verstand van
zaken, een prima combinatie.
Even waren we bang dat het deze keer mis zou lopen, de zaal was al besproken maar
achteraf bleek het die zondag Moederdag te zijn, maar ondanks dit was er toch weer volop
belangstelling en werden er zo`n 21 radio`s na gekeken en ging bijna iedereen met een weer
spelende radio huiswaarts. Een artikel in het Brabants Dagblad zorgde voor nog een stukje
promotie van onze hobby.
Ook is er door 3 afdelingsleden mee gewerkt aan het tv programma “The Big Escape”, er
werd een aflevering op genomen bij Radio Kootwijk en de kandidaten moesten onder
andere een radio opdracht uitvoeren die bedacht en gemaakt is door drie amateurs van de
afdeling.
Onder leiding van Chris PE1DZX,en met hulp van Cees PA1CE en Kobus PE2LOJ is de opdracht
gebouwd. De bedoeling was, de kandidaten (BN-ers) bouwen uit een aantal losse
onderdelen een kristalradio, en ontvangen hier mee een door ons uitgezonden code.
Tijdens de Dag van de Radio Amateur was de opdracht aanwezig en kon men zelf een en
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ander uit proberen. Ook is het materiaal beschikbaar voor afdelingen die b.v. iets met de
jeugd of op een open dag willen doen.
Er word momenteel nog hard gewerkt aan HAMnet, hier is materiaal voor aangeschaft en dit
zal op de, door de afdeling beheerde repeater locaties worden opgesteld.
We hebben de beschikking over drie locaties op flats in Den Bosch, er is al een verbinding
met Eindhoven tot stand gebracht, maar er word nog gekeken wat het beste opstel punt is.
Ook de repeaters op 23 en 70 Cm en het APRS station op 2M en 70Cm draaien naar
tevredenheid.
Helaas zijn er dit jaar ook een paar activiteiten niet door gegaan, puur omdat er geen
vrijwilligers waren om een en ander mee op te zetten. Zo was er b.v. voor “de open deur bij
de amateur” minimale belangstelling, zodat we als afdeling niets hebben georganiseerd, en
ook thuis bij de amateur, zover ons bekend, is er weinig aan gedaan, op een enkeling na
misschien.
Ook op Maritiem Den Bosch, een evenement dat om de twee jaar plaats vind, waren we, in
tegen stelling tot andere jaren, dit keer niet aanwezig, alweer omdat er geen genoeg
medewerkers te vinden waren.
Dit gebrek aan vrijwilligers is ook de rode draad die door de afdeling loopt, er is weinig
aanwas van nieuwe leden, we vergrijzen en men heeft zo lijkt het geen tijd of interesse meer
om iets te organiseren. Zo is er dit jaar ook geen vossenjacht gehouden, vorig jaar stopten er
twee van de vier commissieleden en ondanks een oproep heeft er zich niemand aangemeld.
Wij als afdeling zijn uiteraard niet de enigen die hier mee te maken hebben en op de regio
bijeenkomst in Nijmegen is afgesproken dat in februari 2018 er door ons een bijeenkomst
word georganiseerd waar elke afdeling met een paar leden bij aanwezig kan zijn om te
praten over de vergrijzing, hoe jongeren te interesseren in de hobby en hoe er tegen de
toekomst van het zendamateurisme, de VERON word aangekeken.
Zo als in het begin aangegeven, verder weinig echt schokkende zaken, maar toch is er over
het hele jaar bezien best wat werk verzet, met denk ik als belangrijkste punt, dat we weer
een voltallig bestuur hebben.
We hopen als bestuur ook het komend jaar weer een positieve bijdrage aan het
radioamateurisme te kunnen leveren.
J.J.Siebenga PE2LOJ, secretaris van de BRAC, VERON afd. 25
Denk u dat er iets ontbreekt of niet juist vermeld staat in het verslag, laat het op de
komende bijeenkomst weten, zodat we het nog kunnen aanpassen voor het naar de VERON
word verstuurd.
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Soms kan iets vreemd lopen.
Een paar maanden geleden was ik bezig met opruimen (opdracht van de XYL) en kom ik een
mapje met diverse postzegels tegen, een slapende hobby van me. Daar zit ook een
ansichtkaart bij, bewaard omdat er geen postzegel op zat maar met potlood geschreven P 10
en een poststempel.
Bleek uit zomer 1945 te zijn, Hollandse postzegels waren in die tijd waarschijnlijk schaars,
dus had de beambte het er maar op geschreven.
De kaart was gericht aan ene fam. Dekker in Anna Paulowna, op de achterzijde een
verhaaltje over een fietstocht en logeerpartij van Gerrie. Opeens herinnerde ik mij dat er bij
de VERON afdeling Schagen een Gerrit Dekker PA3DS ook stukjes schrijft voor hun clubblad,
en omdat ik altijd op zoek ben naar kopij hun blaadje wel eens doorlees in de hoop iets voor
ons te vinden. En had Gerrit niet eens geschreven dat hij vroeger in Anna Paulowna
woonde?
Dus de kaart in gescand en aan Gerrit gemaild, met de vraag of er belangstelling voor was.
Bijna gelijk bericht terug, Gerrit(nu 82) was hoogst verbaast, hij herinnerde zich het voorval
nog goed, ging logeren bij zijn tante en ze hadden onderweg wel 8 keer de fietsband moeten
oppompen.
Mijn familie had hij ook goed gekend, mijn ouders, broer zou iets ouder zijn geweest en mijn
zussen die iets jonger zijn, mij kan hij zich niet meer voor de geest halen, maar ik ben dan
ook een nakomertje(nu “pas”69).
Hoe de kaart bij mij, ik vermoed door mijn ouders, terecht is gekomen blijft een raadsel,
maar dat hij nu weer, na meer dan zeventig jaar terug is bij de afzender is toch wel
bijzonder.
Dit verhaaltje heeft natuurlijk weinig met zenden te maken, maar als wij beiden het
radiovirus niet hadden opgelopen was dit nooit gebeurd.
Kobus PE2LOJ

Advertentie:

Te bestellen via de redacteur
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Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Catharinus van Tuyl PE1AHX

Secretaris:

Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5156 MA Heusden E-mail: pe2loj@veron.nl
Tel. 0416 662734
Cees Eijgel PA1CE St. Michielsgestel
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch
te ’s-Hertogenbosch.
Claudia Tamis PA5CT
Hendrik Oosterhuis PA3GYK, coördinator repeater locaties e.d.
Sjef PA3ESD, Kobus PE2LOJ
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond 20.00 uur, zaaltje 5 (knutselen, experimenteren,
onderling QSO)
Op de leestafel zijn diverse amateurbladen aanwezig.
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" Helftheuvel passage 115 5224 AC Den Bosch
Telefoon: 073 - 6217973

Penningmeester:

Lid
Lid
Clubhuis:

Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager

Jan PE1MQL, Johan PA3HGU

repeaters
Braknieuwsredactie

Albert PA3GCO; 70 en 23 cm en Beau Groenendaal PD9BG; APRS (geen afdelingsactiviteit)
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl

Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: Momenteel geen rondeleiders. Anders iedere zondag om 11.30 uur
Hans PA3BZR.(geen afdelingsactiviteit)

De website van de afdeling:www.radioclub.nl
Website beheer

Cees PA1CE en Marco PD9MB.

Redactie BRACnieuws:

p/a: van Asbeckstraat 20
5156 MA Heusden (gem.Heusden)
E-mail: pe2loj@veron.nl of jj.siebenga@home.nl
Kobus PE2LOJ 0416 662734

8

