Jaargang 45 nummer 05, mei 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 6 april 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

Let op !!!
i.v.m. dodenherdenking is de algemene bijeenkomst
niet op vrijdag 4, maar op vrijdag 11 mei

Inhoud:
Blz. 2: Van de voorzitter; Kort verslag algemene jaar vergadering.
Blz. 4: Te koop aangeboden.
Blz. 5: Reparatiedag van buizenradio`s VERON/NVHR.
Blz. 6: De hobbybeleving op vrijdagavond.
Blz. 7: Colofon.
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Van de Voorzitter
Vorige week zijn we met 4 afgevaardigden van onze afdeling naar de Verenigingsraad in Arnhem
geweest. Wat mij betreft een geslaagde dag! Naast de informele gesprekken met afgevaardigden
van andere afdelingen, HB leden en leden van verschillende commissies is natuurlijk de vergadering
zelf van groot belang voor onze vereniging en uiteindelijk voor ons als leden. Van de 23 voorstellen
zijn er volgens mijn spiekbriefje 8 ingetrokken en is het restant zo’n beetje fifty-fifty aangenomen of
verworpen.
Ons voorstel om Electron 2 maal per jaar in PDF volledig vrij beschikbaar te stellen voor
ongebreidelde verspreiding heeft het gehaald! Het amendement van het HB om alleen “oude”
uitgaven hiervoor te gebruiken is verworpen.
Daarnaast hebben we, zoals al bij onze eigen ALV aangekondigd, het voorstel nav de conferentie uit
februari ingetrokken en heb ik in plaats daarvan een korte presentatie gegeven om te proberen
mensen te motiveren deel te nemen aan een grotere vervolgconferentie waar we handjes en voetjes
willen gaan geven aan zelfpromotie: Als we willen dat onze hobby overleeft zullen we daar zelf,
alleen en tesamen invulling aan moeten geven. Daar kunnen we niet alleen jongeren voor inzetten
of een grote marketingcampagne starten – we zullen het zelf moeten doen door zichtbaar te worden
in onze eigen omgeving, buurt, familie, etc. Om onszelf zover te krijgen zal een bereklus worden
maar het is de enige optie.
Daarnaast zullen we meer moeten gaan doen met kruisbestuiving. Zo is er vrijwel niemand die naast
radio niet ook met allerlei andere dingen bezig is. De eerste gedachte gaat dan naar projectjes met
PICjes, Arduino, Raspberry Pi, audio en noem allerlei andere technisch georienteerde hobbies maar
op. Kunnen we die overlap gebruiken om andere techneuten te laten zien hoe dit te combineren is
met onze eigen hobby? Kunnen we mensen over de streep trekken? Kunnen we uit onze eigen
veilige cocon komen en weer extrovert over onze hobby gaan praten?
Tot slot: We gaan richting de vakantieperiode en hebben daarom de komende 2 maanden geen
presentaties gepland. Wel willen we met jullie in gesprek over hoe we de afdeling en haar
activiteiten beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte van iedereen. We zien nu vooral een vaste
kern op de vrijdagavond maar, moeten we om de andere 75 leden te laten komen misschien zo af en
toe een andere avond kiezen? Moeten we omzien naar een lokatie waar we een permant station
kunnen opstellen? Dit laatste ook vooral omdat er blijkbaar behoefte is om zo af en toe aan een
contest mee te doen. Heb je zelf ideeen – laat het weten!
73
Catharinus PE1AHX
voorzitter @ radioclub . nl

Kort verslag de algemene jaar vergadering van de BRAC, VERON afd. 25.

Aanwezig:
23 leden inclusief bestuur.
2

Opening:
Catharinus PE1AHX opent vergadering en heet een ieder welkom.
Er staan aardig wat punten op de lijst, te weten financieel verslag 2017 en begroting 2018,
bestuursverkiezing en een stemming over de 23 VR voorstellen
Dus geeft hij gelijk het woord aan Cees PA1CE voor het financieel verslag.
Financieel verslag en begroting:
Cees toont de in en uitgaven van het afgelopen jaar, na wat vragen en antwoorden is een
ieder tevreden en keuren de aanwezige leden het ver slag goed. Ook de kas controle
commissie bestaande uit Chris PE1DZX en Piet PE0PJW heeft de boeken gecontroleerd en
geen fouten gevonden en beveelt aan de penningmeester decharge te verlenen, wat met
applaus door de aanwezige leden word over genomen.
Ook de begroting voor 2018 word met algemene instemming goed gekeurd.
Chris PE1DZX treed uit de kascommissie en Jan PE1MQL neemt zijn plaats in, Klaas PA1KE is
reserve.

De VR voorstellen:
Na enige discussie kwam men na stemming tot de volgende uitslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

23 voor.
Amendement: 10 voor, 13 onthouding; Voorstel: 23 voor.
23 voor
Amendement: 21 tegen, 2 onthouding. Voorstel: 21 voor, 1 tegen, 1 onthouding.
15 tegen, 8 onthouding.
22 voor, 1 tegen.
2 voor, 3 tegen, 18 onthouding. ( Dirk PA3DCQ is bereid eventueel mee te werken aan het maken van folder)
20 voor, 2 tegen, 1 onthouding.
5 voor, 16 tegen, 2 onthouding.
3 voor, 2 tegen, 18 onthouding.
Amendement: 1 voor, 18 tegen, 4 onthouding. Voorstel: 23 voor.
23 tegen.
22 tegen, 1 onthouding.
1 voor, 22 tegen.
20 tegen, 3 onthouding.
19 voor, 2 tegen, 2 onthouding.
19 voor, 1 tegen, 3 onthouding.
20 tegen, 3 onthouding.
20 tegen, 3 onthouding.
18 tegen, 5 onthouding.
22 tegen, 1 onthouding.
In getrokken, word een presentatie, met vervolg.
18 tegen, 5 onthouding.
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Bestuursverkiezing:
Kobus PE2LOJ is aftredend en herkiesbaar, maar heeft aangegeven zijn plaats graag af te
staan voor nieuw bloed met nieuwe ideeën.
Maar helaas niemand heeft zich aangemeld als kandidaat, dus blijft Kobus nog maar even in
het bestuur.
Ideeën voor lezing of presentatie:
Het valt niet altijd mee een spreker te krijgen, misschien is het iets om net als in Eindhoven
een soort flitslezingen te houden. Dit zijn korte lezingen/presentaties van een kwartier tot 20
minuten over een onderwerp waar de spreker de laatste tijd mee bezig is geweest, of
misschien mee wil beginnen, maar nog wat informatie wil verzamelen.
De aanwezige leden staan hier niet onwel willend tegen over, word dus verder uitgewerkt.
Alles is blijkbaar duidelijk geweest want niemand heeft iets voor de rondvraag.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit Catharinus de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De notulist Kobus PE2LOJ.

Te Koop aangeboden
We hebben onderstaande spullen gekregen die bij een bedrijfovername over zijn.
De gever heeft het als volgt omschreven:
Bij een opruiming gaat een hoeveelheid meetapparatuur de deur uit. Het gaat om
HF testapparatuur (Stabilock) scoops (LeCroy), audio analysers etc. De apparatuur is
defect, maar mogelijk te repareren.
De Stabilocks starten niet meer op (voeding / battery backup probleem), de Lecroy
heeft een defecte voeding – reparatieofferte leverancier 4.000 euro.
Het gaat om:
1. HP 3562A Dynamic Signal Analyzer
2. HP 53310A Modulation Domain Analyzer
3. LeCroy Waverunner LT364 500MHz
4. Wavetek 4032 Stabilock (2 stuks – gaan als 1 weg)
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In tenminste 1 van de items is al interesse getoond daarom gaan de spullen naar de hoogste
bieder.
Als je interesse hebt: Stuur uiterlijk 30 mei 23:59 je bod naar onderstaand email adres, de
hoogste bieder kan het daarna bij mij afhalen of het wordt door mij meegebracht naar de
clubavond van 1 juni a.s.
73
Catharinus PE1AHX
voorzitter @ radioclub . nl

Reparatiedag VERON/NVHR 2018
Zondag 27 mei 2018 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.
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Op deze dag kunt u lampen (buizen) apparatuur ter
reparatie aanbieden bij de NVHR reparatie ploeg die dan
een 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.

40ste FRIESE RADIO MARKT BEETSTERZWAAG
Zaterdag 26 mei 2018 is het voor de 40e keer dat
de afdeling A63 de bekende Friese Radio Markt
organiseert in en rondom zalencentrum “De
Buorskip” aan de Vlaslaan 26, 9244 CH
Beetsterzwaag.

De hobbybeleving op vrijdagavond
Er word wel eens gevraagd, wat gebeurd er nu op een doordeweekse vrijdagavond?
Soms word er geroepen; het lijkt wel een computerclub met die tablets en laptops,
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Maar meestal staan deze in het teken van de radiohobby, schema`s, programma`s,
gegevens over onderdelen of gewoon zaken opzoeken en bestellen bij Alie, Banggood of
Conrad.
Denk ook aan de Arduino of andere type mini computers, die bij onze hobby uitstekend bruikbaar
zijn en vaak voor een habbekrats te bestellen zijn.

Verder word er in onderling QSO vaak diverse gegevens uitgewisseld, gebrainstormd,
amateur lectuur doorgelezen (CQ-DL, Radcom, QST, Funkamateur en andere bladen) of
gewoon gekletst over leuke verbindingen die de afgelopen tijd gemaakt zijn. ( b.v. FT8 is
momenteel erg in de belangstelling)
Op de bijgaande foto is o.a. te zien hoe met behulp
van een tweede set, een set word afgeregeld met
Ham Radio de luxe.

r
Verder staan er op dit moment twee kasten van oude ERRES buizenradio`s op tafel, waar
advies over het opknappen er van word gegeven. De radio chassis zelf zijn al, of komen nog,
ter tafel.
Marco PD1MB volgt b.v. momenteel een cursus in het herstellen van deze oude apparaten,
dus word daar ook regelmatig over gediscussieerd of uitleg gegeven.
Met andere woorden; Er is op de vrijdag avonden best veel bedrijvigheid en een ieder is
uiteraard vrij om het zelf eens te komen bekijken, buiten de feestdagen en vakantie om, en
uiteraard de algemene bijeenkomsten, iedere vrijdag om 20.00 uur.
Kobus PE2LOJ

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 , tevens contactpers. met de beheerders repeater locaties
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch
te ’s-Hertogenbosch.

Penningmeester:
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Lid
Lid
Clubhuis:

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

Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager

Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Piet PE0PJW; Jan PE1MQL en reserve Klaas PA1KE
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)

repeaters
Braknieuwsredactie

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

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
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