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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 1maart om 20.00 uur in
het Sociaal Cultureel Centrum ”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC
’s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973
Overname van artikelen is met vermelding van bron en auteur toegestaan.
Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
www.radioclub.nl

Kick-off meeting Zelfbouwprojecten
Op 1 maart as zal Cor, PA0GTB weer bij ons langs komen en nader ingaan op drie
toekomstige zelfbouwprojecten.
Ham Shack Display
 Keyboard CW keyer
Antenne Analyzer met grafisch 3.5 inch display




Cor zal per zelfbouwproject nader ingaan op de benodigde onderdelen en de
aandachtspunten in het project om het succesvol te laten verlopen.
Ook zal hij aangeven waar in de sketch met name op gelet moet worden.
Na de publicaties in Electron zijn er kleine aanpassingen geweest op verzoek van
leden.
Cor levert ons ook de laatste sketches en modificaties aan

Zaterdag16 maart:
De Landelijke Radio Vlooienmarkt in Rosmalen
Medewerkers zijn nog steeds welkom, meld u bij Paul PA0STE
Inhoud:
Blz. 2: Van de secretaris; Sociaal verslag BRAC 2018
Blz. 4: De PACC 2019
Blz.6: Een batterij; Colofon.

1

Van de secretaris.
Daar onze voorzitter Catharinus PE1AHX om gezondheidsredenen tijdelijk een stap
terug heeft moet doen, heb ik de pen maar weer, net als een paar jaar geleden, ter
hand genomen om eventueel nieuws van de BRAC, het bestuur en /of van VERON te
berichten.
Wij als bestuur hopen eigenlijk dat er iemand binnen korte termijn zich aanmeld voor
deze, toch belangrijke functie, misschien is deze hoop wel tegen beter weten in,
gezien de voorzitter loze periode van een paar jaar geleden.
Vrijwilligers zijn tegenwoordig moeilijk te vinden, kijk ook maar weer eens naar Paul
PA0STE en zijn team, die alle moeite moet doen om de radiomarkt rond te krijgen.
Iedereen schijnt het zo druk te hebben, dat een paar uurtjes je vereniging
ondersteunen er niet meer in zit.
Daar ik zelf na ongeveer 18 jaar bestuurslid te zijn geweest, al had aangekondigd om
er mee te stoppen, we hebben Martien PD0ML bereid gevonden om in het bestuur
mee te draaien, tot de verkiezingen als “snuffel stage” en hopelijk na de verkiezingen
als volwaardig lid. Ik zal na deze verkiezingen alles netjes overdragen aan mijn
opvolger en zal daar waar nodig nog een tijdje ondersteunen.
Het BRAC nieuws zal ik in ieder geval het komend jaar nog verzorgen, maar heb
uiteraard geen bezwaar tegen hulp of overname van het redactie schap.
De redactie hoeft geen bestuursfunctie te zijn, dat was in het verleden ook niet en is
door samenloop ontstaan, ook toen waren er al bestuursleden te kort.
Komende bijeenkomst zal Cor PA0GTB een presentatie geven die nog wat verder in
gaat op ons arduino project, Cees PA1CE is er ook druk bezig de benodigde
materialen te verzamelen/bestellen. Maar Cees heeft het ook druk, als
penningmeester ende organisatie van de vlooienmarkt komende maand.
Ik zou zeggen, tot ziens op vrijdag avond.
`73 Kobus PE2LOJ

Sociaal verslag 2018 van de BRAC, afdeling 25 VERON
Het jaar 2018 is een redelijk rustig jaar geweest, toch heeft de afdeling niet stil
gezeten en zijn er weer diverse zaken georganiseerd.
In februari is er door een enthousiast team, onder leiding van Claudia PA5CT mee
gedaan aan de PACC, dit onder de call PI4SHB. Op de zelfde locatie als vorig jaar, is er
door een aantal leden enthousiast mee gedaan, het team bestond uit amateurs met
en zonder contest ervaring, en als resultaat een verdienstelijke 4de plaats in hun
categorie.
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Ook in februari is er op initiatief van onze voorzitter Catharinus PE1AHX een
conferentie gehouden met als uitgangspunt; hoe verder met het zendamateurisme,
er waren leden uit de omliggend afdelingen uitgenodigd, maar in principe waren alle
geïnteresseerde afdelingen welkom.
Er waren zo`n 20 personen aanwezig en deze hebben van gedachte gewisseld over
de vergrijzing, hoe jongeren te interesseren in de hobby en hoe er tegen de
toekomst van het zendamateurisme, de VERON word aangekeken. Een en ander is
door Catharinus ook nog eens uitgelegd tijdens de VR.
In maart was weer de Landelijke Radio Vlooienmarkt in Rosmalen, dit maal voor de
43ste keer. Dit mag dan al diverse jaren door de stichting BRAC worden
georganiseerd, hij is onlosmakelijk verbonden met de afdeling. Deze markt heeft een
bekendheid die ver over onze landgrenzen reikt, ook de standhouders komen uit half
Europa.
Daar de stichting als belangrijk doel heeft de afdeling te steunen, is het voor ons ook
een belangrijk gebeuren.
Het is elk jaar weer een hele klus om alles soepel te laten verlopen, die ene dag vergt
maanden van voor en na werk. We hebben dan ook veel waardering voor de
mensen van het stichtingsbestuur, die er belangeloos veel tijd insteken.
Het blijft dan ook jammer dat het steeds moeilijker word om genoeg medewerkers
voor dit soort activiteiten te werven.
Dit probleem geld overigens voor veel te organiseren activiteiten.
Ook is er in maart een excursie geweest naar het LUA museum in Vredepeel, hier
hadden zo`n 15 man/vrouw zich voor opgegeven. Dit was erg interessant en vooral
de oudere geleidewapens met nog een groot deel ´ouderwetse” radio besturing had
uiteraard niet te klagen over belangstelling. Voor diverse Om`s was het een stukje
herkenning uit de tijd dat er nog dienstplicht bestond. Deze excursie was mogelijk
gemaakt door bemiddeling van Jan PE1MQL, waar we hem ook dankbaar voor zijn.
In april zijn er bestuursverkiezingen gehouden en alleen Kobus PE2LOJ was
aftredend en herkiesbaar, er waren geen tegen kandidaten, dus bleef de
bestuurssamenstelling het zelfde. Momenteel bestaat het bestuur uit:
Catharinus v. Tuyl PE1AHX
Kobus Siebenga PE2LOJ
Cees Eygel PA1CE
Claudia Tamis PA5CT
Hendrik Oosterhuis PA3GYK

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

In mei hadden we, zoals al een aantal jaren gebruikelijk, 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
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de mensen met verstand van zaken, een prima combinatie. Er komen toch elk jaar
weer redelijk veel mensen op af, en sommigen komen zelfs van behoorlijk ver. Er zijn
ook dit keer weer diverse radio`s na gekeken en bijna iedereen ging weer blij en met
een spelende radio huiswaarts. Tevens proberen wij de bezoekers uit te leggen waar
de VERON voor staat en dat wij geen “plaatjes”draaien of een “bakkie” hebben. (HI)
Zo als gebruikelijk hebben we weer 10 algemene bijeenkomsten gehad, de vakantie
maanden juli en augustus slaan we over. Buiten de zaken zoals nieuwjaarsreceptie,
jaarvergadering, bestuursverkiezing, behandeling VR voorstellen en dergelijke,
hebben we een aantal interessante lezingen/presentaties gehad, die door de
aanwezige leden goed werden gewaardeerd.
De algemene bijeenkomsten worden, eigenlijk is dit al jaren het zelfde, door een
minimum van 15 en een maximum van zo`n 35 personen bezocht. ( op een ledental
van plus minus 120 leden) Dus dat zouden er best wat meer mogen zijn, maar het
lijkt er op dat we veel “slapende” leden hebben.
Verder is er op bijna alle andere vrijdagen inloopavond, feest en vakantie dagen
uitgezonderd. Deze worden door gemiddeld door 8 tot 14 man bezocht, met zo`n
nu en dan een uitschieter. De activiteiten op deze inloopavonden variëren van het
doorlezen van de diverse “vakbladen”( we hebben een aardige leestafel) tot het
meebrengen en demonstreren van eigenbouw of b.v. probleem apparatuur, waarbij
men dan eventuele klachten probeert op te lossen en verder is er uiteraard gezellig
onderling QSO.
Tien keer (behalve juli en augustus) word er ook een BRAC nieuws uit gebracht. De
inhoud is afwisselend, soms een leuk artikel en soms enkel mededelingen. Kopij komt
maar mondjesmaat binnen, leden die dat wel doen worden uiteraard zeer
gewaardeerd.
Dit nieuws word per email verzonden en gaat nog steeds naar ongeveer 70 à 80 %
van de leden, de rest lijkt geen interesse te hebben, laat niets van zich horen en is
geen emailadres van bekend. overigens is het voor iedereen op de website van de
afdeling en die van de VERON te lezen.
Er zijn momenteel nog steeds 2 (oudere) leden die hem op verzoek, per post
ontvangen.
Begin november zijn we als gastheer op getreden voor de regiovergadering, deze is
vlot verlopen, de beloofde Bossche bollen ontbraken niet en vielen bij de meesten
dan ook goed in de smaak.
Door o.a. ziekte, QRL en dergelijke van de initiatief nemers is het HAMnet helaas nog
maar minimaal geactiveerd, het meeste materiaal is hier voor aangeschaft, alleen het
plaatsen hier van heeft vertraging opgelopen. We hopen dit in de eerste helft van
2019 af te kunnen te ronden.
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Den Bosch heeft de beschikking over drie locaties op flats, hier is al een en ander
experimenteel opgesteld en dat zal het komend jaar worden geoptimaliseerd en
uitgebreid.
Ook de repeaters op 23 en 70 Cm en het APRS station op 2M en 70Cm draaien naar
tevredenheid. Er draait momenteel ook een experimentele web sdr.
Als je alles zo op een rijtje zet, slaat het begin van dit verslag (een redelijk rustig jaar)
eigenlijk nergens op en is er toch binnen de afdeling best veel werk verzet het
afgelopen jaar. Zij die hebben geholpen dit te realiseren worden dan ook ten zeerste
bedankt voor hun inzet.
Er zijn uiteraard nog diverse zaken die onze aandacht verdienen, maar daar zal in het
komend jaar zeker weer flink aan gewerkt worden.
We hopen als bestuur dan ook het komend jaar weer een positieve bijdrage aan het
radio zendamateurisme te kunnen leveren.
J.J.Siebenga PE2LOJ, secretaris van de BRAC, VERON afd. 25

De PACC 2019
Van uit “De Schutskuil” in Oirschot is zaterdag 9 en zondag 10 februari, weer deel
genomen door PI4SHB aan de PACC contest.
Hierbij een beknopt verslag van deze happening.
De crew bestond dit jaar uit zo`n man of 14, opbouwers en contesters.
Ook kwamen er nog 4 bezoekers langs.
Een deel van het antennepark was al een week van te voren opgezet, hier door kon
de zaterdagochtend voor de start, alle aandacht op de goede afstelling en werking
van het geheel worden gericht.
De condities waren in de nacht van zaterdag op zondag niet denderend, maar
ondanks dat waren aan het eind van de rit toch meer verbindingen gemaakt dan
vorig jaar. Dit resulteerde in 1254 QSO`s die met de multiplayers 292182 punten
opleverden.
Welke plaats dit opleverd is nog even afwachten, maar gezien de resultaten van de
afgelopen jaren zal het zeker bovenin zijn.
Al met al geen slecht resultaat, bedenkende dat er ervaren en onervaren contesters
mee deden. Er werd beurtelings met CW en met SSB gewerkt.
Er waren ten opzichte van 2018 wat veranderingen aan het antenne park, bv een
andere antenne voor 40M en voor special ontvangst ook iets op 160, 80 en 40 meter.
Uiteraard kwam murphy ook nog even langs, een kapotte coax (slechte pluggen) en
een losse connector bij de antenne balun. Gelukkig op tijd ontdekt en verholpen.
Ook kom je altijd dingen tegen die verbeterd kunnen of die in de loop van de tijd last
van slijtage hebben, de mast heeft problemen bij het inzakken (mogelijk verhard vet),
dit moet zeker goed bekeken worden i.v.m. de veiligheid. Er moeten nieuwe
harpsluitingen aan de tuien, ook moet er naar de voet bevestiging worden gekeken.
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Dit alles nakijken, nalopen en in orde brengen, is iets voor op een mooie zomerdag.
Al met al kunnen we constareren dat we, na een aantal contestloze jaren bij PI4SHB,
nu al weer 3 jaar een enthousiaste contest ploeg hebben.
Contesters en opbouwers, bedankt voor de inzet om PI4SHB weer op de kaart te
zetten.
Het bestuur van de BRAC

Een batterij
Enige tijd geleden stuurde mijn zoon mij een paar foto`s op van een ‘ontplofte”
9 volts Philips batterij.
Terwijl hij rustig in de woonkamer tv zat te
kijken, hoorde hij plots in de open keuken
een luide knal. Denkende dat er iets
spontaan was gevallen, toen hij ging kijken,
met de gedachte ‘wat is er naar beneden
gevallen?” zag hij na enig zoekwerk de
batterij liggen. De batterij lag op het
vensterbankje in de keuken, deze lag niet in
de buurt van zaken die eventueel warmte uit
konden uitstralen en lijkt spontaan open
gesprongen. Gelukkig zat hij niet in
apparatuur, dus niets raakte beschadigd.
Een zoek tocht op internet leerde dat er meer
mensen waren met dit probleem.
Een mailtje naar het zuiden des lands leverde het laconieke antwoord op dat hij als
hij dat wou, wel een nieuwe batterij kon krijgen ??
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
IBAN no: NL17 INGB 0002 2576 80 t.n.v. VERON afdeling ’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:
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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

Ook meegedaan met de PACC ?
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