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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 1 juni 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

vakantie sluiting van SCC de Helftheuvel:
Op de vrijdagen 27 juli, 3 aug. en 10 aug.
In juli en augustus zijn er geen maandelijkse bijeenkomsten,
het seizoen start weer op vrijdag 7 september.

Inhoud:
Blz. 2: Van de voorzitter; Kort verslag algemene maandelijkse bijeenkomst van mei.
Blz. 4: reparatie dag oude buizen radio`s.
Blz. 5: Colofon.
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Van de voorzitter
Deze maand hebben we met jullie van gedachten gewisseld over hoe we verder moeten met
onze hobby, de bekendheid, de promotie en de naam van onze afdeling. Het lijkt erop alsof
we ons steeds meer Veron zijn gaan voelen en dat de BRAC nog slechts een korte aanduiding
is.
Zoals Paul STE het treffend aangaf: We hebben ons in 1945 vrijwillig aangesloten bij de
Veron en zijn daardoor accoord gegaan met het feit dat we een Veron afdeling zijn met als
formele aanduiding Veron A25, afdeling ‘s-Hertogenbosch.
Voor ons als bestuur betekent dit dat we duidelijkheid hebben en dat we op die basis verder
gaan werken. Zo kan het zijn dat we onze website gaan overbrengen naar de Veron website
en ons daar verder gaan presenteren in de Veron huisstijl, iets wat onze problemen met het
vinden van een (technische) website beheerder zou kunnen oplossen.
Of is er nog iemand die wil helpen om van onze eigen site www.radioclub.nl een succes te
maken?
WebSDR. Onze repeatercommissie heeft op 1 van de beschikbare flats een WebSDR
opgesteld voor de 2 meter band. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bekende RTL dongle
(tientje bij Aliexpress). Eea is nog experimenteel maar benaderbaar via
http://sdr.pi2shb.ampr.org/ . Heren, bedankt voor jullie initiatief! Als ik het goed begrepen
heb loopt de connectie via Hamnet, waarvoor we hopelijk zeer binnenkort ook ons eigen
Bossche toegangspunt operationeel gaan hebben.
Als jullie bestuur zijn we al voorbij de komende vakantie aan het kijken, we hebben al
verschillende ideeen, maar ook jullie input nemen we graag mee we kunnen het nog steeds
niet alleen. Denk tijdens de zomervakantie eens na of je je na de vakantie misschien wilt
inzetten om onze activiteiten en onze zichtbaarheid te helpen verbeteren!
Daarmee wens ik jullie allen een goede zomervakantie, tot ziens op 1 juni aanstaande of in
de september bijeenkomst!
73
Catharinus PE1AHX
voorzitter @ radioclub . nl

Kort verslag van de algemene maandelijkse bijeenkomst op 11 mei
Er zijn 14 personen aanwezig.
Opening:
Catharrinus opent de bijeenkomst en heet een ieder welkom, we hebben deze keer geen
spreker of presentative maar we willen als bestuur graag van de aanwezige leden weten hoe
er gedacht word over de toekomst van het zendamateurisme.
Catharinus haalt nog even aan dat, hij op de VR in plaats van een voorstel, een korte
presentatie heft gegeven om te proberen mensen te motiveren deel te nemen aan een
grotere vervolgconferentie waar we handjes en voetjes willen gaan geven aan zelfpromotie:
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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.
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?
Er ontstaat een discussie over hoe men over die invulling denkt, het zal niet meevallen jeugd
te interesseren , het lijkt er op dat die meer met kant en klare zaken bezig is ( computer.
tablet en telefoon) dan met het bouwen van andere zaken, de gunstige economie zal daar
wel een belangrijk aandeel in hebben, het is allemaal tegen een redelijke prijs te koop, dus
waarom nog zelfbouwen?
Er zijn ook betrekkelijk weinig jongeren lid van de VERON, het leden tal neemt langzaam af,
een enkele keer komen er wat leden bij, maar dit zijn hoofdzakelijk personen van een
gemiddelde leeftijd, die vroeger op een of andere manier met het zendamateurisme in
aanraking zijn gekomen en nu men wat meer tijd krijgt de hobby weer op pakken.
Paul PA0STE verteld dat er bij de VERON en de Electron diverse facatures zijn die niet
kunnen worden ingevuld. Men is van plan om een jeugd Electron te maken.
Verder hoe krijg je de jeugd wel geintresseerd? Misschien nieuwe technieken demonstreren
op b.v. een aantal demo avonden in het jaar.
Na onderling nog enig tijd van gedachten over dit soort zaken te hebben gewisseld, geeft
Catharinus aan dit onderwerp af te willen sluiten, maar hoopt dat men er toch over blijft na
denken hoe wij de jeugd toch weer te kunnen intreseren.
Een ander punt is; hoe veel hechten wij aan de aanduiding BRAC? We zijn uiteraard de radio
club uit Den Bosch opgericht eind 1944 maar eind 1945 bij de oprichting van de VERON,
hebben we ons daar als afdeling bij aangesloten en dat is thans “VERON afdeling A25 Den
Bosch. Dit is van belang i.v.m. met het onder brengen van onze website bij de website van
de VERON.
De meesten hebben geen bezwaar tegen deze aanpassing, het bied ons veel voordelen, zoals
het onderhoud er van.
Dan hebben we komend jaar ons 75 jarig bestaan, wat doen we eraan? Groots vieren,
activiteiten of stil voorbij laten gaan?
Men is er met elkaar overeens dat we dit jubileum best mogen vieren, maar dan komt de
volgende vraag; wie organiseert dit? Het bestuur verleend uiteraard alle medewerking, maar
doet het niet alleen.
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Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Catharinus de bijeenkomst, bedankt ieder voor de
inbreng en het mee denken. Hij hoopt dat men over onze toekomst als zendamateur en het
voortbestaan wil blijven nadenken.
Verder wenst hij een ieder een welt huis.
De notulist Kobus PE2LOJ

Reparatiedag oude buizen radio`s
27 mei was er weer een reparatie dag van buizenradio`s, georganiseerd door de VERON A25
en de NVHR (Nederlandse Vereniging voor Historische Radio`s)
De Crew van 5 amateurs en 7
reparateurs was s’ morgens rond
9.00 uur al aanwezig met alles klaar
te zetten, er zou gestart worden om
10.30 uur maar de eerste met een
radio was er al rond tienen en vlak
daarna kwamen er nog wat mensen
binnen, het begon goed.
Toch was het weer eigenlijk te mooi
voor zo`n evenement, maar over de
hele dag zijn er toch zo`n 15 of 16
radio`s gebracht en gerepareerd.
En er zijn toch altijd nog mensen die het verschil tussen een buis en een transistor niet
weten, maar gelukkig zijn er onder de reparateurs ook die deze “oude”(5 tot 10 jaar) torren
gevallen zonder probleem weer tot leven brengen.
Men betaald alleen de vervangen onderdelen. Een voorbeeld; de duurste reparatie was 20
euro, maar dat was wel een “katteoog” EM 34 en kijk het maar na, dat is voor deze
uitstekend werkende buis een koopje.
Vorig jaar hadden we, ondanks dat het toen
moederdag was 21 gerepareerde
apparaten, maar zoals al gezegd, het weer
was te mooi.
Tegen half vier werd er langzaam
opgeruimd en toen alles weer was in gepakt
en er nog even werd geëvalueerd, kwam er
nog een behoorlijk onweer over en ging
iedereen met wat vertraging, maar zeer
tevreden naar huis.
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Zeker een woord van dank aan de reparateurs van de NVHR, zij komen uit het hele land
(sommige van hen moeten rond de 2 uur rijden) om belangeloos mensen weer aan een
spelend toestel te helpen.
Het was naar ik meen de vierde keer dat deze dag is georganiseerd, en we moeten volgend
jaar deze traditie maar weer voortzetten.
Kobus PE2LOJ

Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Catharinus van Tuyl PE1AHX

Secretaris:

Lid
Lid
Clubhuis:

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.
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

Penningmeester:

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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