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Jaargang 33 nummer 04 april 2006

Verenigingsblad van de Veron afdeling :`s-Hertogenbosch

Convocatie
De VERON afdeling `’s-Hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bij wonen van de
maandelijkse bijeenkomst op 7 april 2006 in het Sociaal Cultureel Centrum”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `sHertogenbosch. Tel:073-6217973

Aanvang 20.15 uur

Deze avond zullen, na het presenteren van het financieel verslag 2005, de
VR voorstellen zo die zijn ingediend door het HB en de diverse afdelingen
worden behandeld en het stemgedrag van onze afdeling worden bepaald.
Kijk voor meer nieuws op internet!!

www.radioclub.nl
Ook de Landelijke Radio Vlooienmarkt heeft nu haar eigen site:
www. radiovlooienmarkt.nl
met o.a foto`s van de afgelopen markt

Alvast even noteren:
Op 5 mei is de Helftheuvel gesloten, dus is onze
bijeenkomst is op
12 mei
met een lezing door ON6NL
Artsen zonder grenzen maar met radio

Kopij voor het BRAC nieuws van mei kan tot 24 maart worden
aangeleverd.

2

Van de voorzitter
Maart was een maand waarin de mensen de afdeling – jullie dus – weer hebben laten zien dat
we toch wel wat neer kunnen zetten. Het grootste evenement dat we organiseren, de
radiovlooienmarkt was weer een spetterend succes. Na afloop meldde Paul PA0STE dat het
aantal betalende bezoekers zelfs nog hoger lag dan het afgelopen jaar, iets dat in deze tijd van
teruglopende interesse toch best als een pluspunt gezien mag worden. Ik wil dan ook mijn
complimenten overbrengen aan de mensen van de vlooienmarktcommissie i.c. de Stichting
BRAC voor de uitstekende organisatie. Uiteraard en bovenal wil ik ook jullie, de
medewerkers van de radiovlooienmarkt bedanken dat je je hiervoor hebt ingezet!
Dan nu even over de komende april bijeenkomst. Zoals we al eerder aangegeven hebben zal
het deze avond gaan over verenigingszaken. Ik zie jullie nu al denken: vervelend, daar ga ik
niet naar toe. Toch wil ik jullie vragen om in grote getale te komen omdat je juist op deze
avond je mening over het verleden en heden van de vereniging kunt geven. De
penningmeester zal de financiën ter goedkeuring voorleggen en we zullen de voorstellen voor
de VERON Verenigingsraad bespreken. Als u deze nog niet gelezen hebt kunt u ze vinden op
www.veron.nl of vraag even de secretaris of mij om een kopie. Niet meepraten en
meestemmen betekent een verloren kans. De Verenigingsraad is één van de platformen in de
vereniging waarop we kunnen laten horen waar we het wel of niet mee eens zijn. De
bedoeling is dat ook de Stichting BRAC ons inzicht geeft in het reilen en zeilen van de
Radiovlooienmarkt. Naar mijn idee dus toch een avond om naar uit te zien. Laat zien dat je
betrokken bent en wees erbij!
Tot slot wil ik alvast melden dat we 12 mei (een week later dan normaal ivm bevrijdingsdag)
ON6NL op bezoek zullen hebben. Anton heeft toegezegd wat te komen vertellen over
“Artsen Zonder Grenzen, maar Met Radio” in ruil voor een bezoekje door mij aan hun club.
Zet het vast in je agenda, ook dit belooft een interessante avond te worden.
Hopelijk tot ziens op 7 april!
73
Catharinus PE1AHX voorzitter at radioclub punt nl

Bijeenkomst op 3 maart
De bijeenkomst op vrijdag 3 maart werd geopend door Catharinus PE1AHX, hij heette een
ieder welkom, had weinig mededelingen en gaf snel het woord aan onze gast van deze avond
Leo PA0LSK, die een presentatie over DARES ( Dutch Amateur Radio Emergencie Service )
zou houden.
Leo Leisink PA0LSK, is momenteel de voorzitter van Dares.
De presentatie bestond uit twee delen. Het eerste deel ging over het ontstaan, de doelstelling
en de organisatie van Dares.
Dares verzorgt in noodsituaties communicatie met spraak en data.
Hierbij valt te denken aan overstromingen en andere rampen waarbij stroom uitval optreed,
paniek kan ontstaan(evacuatie) en waarbij de het mobile telefoon netwerk de drukte niet meer
aan kan of zelfs door stroomuitval niet meer werkt. Te denken valt aan bv de stroomuitval in
Zeeland en Twente afgelopen winter en wat verder terug, het hoge rivierwater en de
vuurwerkramp in Enschede.
Er is gebleken dat de landelijke hulpdiensten zich prima met hun nieuwe C2000 systeem
kunnen redden, maar dat bv gemeente en provincie problemen gaan krijgen. Hiervoor is
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DARES inzetbaar. Om dit goed te laten verlopen is gekozen voor twee manieren de gewone
spraak communicatie vanaf de ramp cq werkplek en de digitale verwerking en verzending van
uit hoofd posten. Deze digitale communicatie is belangrijk om te voorkomen dat er
vergissingen ontstaan door slechte verbindingen of het verkeerd begrijpen van elkaar ( is het
nu bv “Jansen” met 1, 2 “Jansens”of zelfs met 3 “Janssens” s`en )
Na een korte pauze begon Leo aan het tweede deel van zijn presentatie en hierin ging Leo
vooral in op de techniek achter de digitale communicatie, door middel van de programma`s
telpac/paclink en airmail.
Dit werd door Leo ook gedemonstreerd met behulp van een opgestelde laptop gekoppeld aan
een zend- ontvanger, zowel op HF als VHF.
Bij de avond was ook Maarten PG1N aanwezig. Maarten is de Dares coördinator
voor Gelderland-Zuid.
Na afloop van de presentatie door Leo vertelde Maarten iets over een recente oefening die
vanuit Tiel heeft plaats gevonden en waar werd samen gewerkt met de provincie Gelderland
en waarbij oa de Commissaris van de Koningin in Gelderland aanwezig was. Hij liet er wat
foto`s en een stukje video, gemaakt door omroep Gelderland, bij zien.
Verder deed hij de oproep om je aan te melden bij Dares.
Wil je er meer van weten, kijk dan eens op www.dares.nl
Na afloop werden heren hartelijk bedankt voor hun uitleg en kregen ze uit handen van
Catharinus een flesje wijn aan geboden.
Kobus PE2LOJ

DARES ook op de vlooienmarkt aanwezig

De Verenigingsraad
Op 22 april zal er weer de verenigingsraad van de VERON worden gehouden in Arnhem, hier
worden onder andere de ingebrachte voorstellen door de diverse afdelingen behandeld, waar
de afgevaardigden dan over kunnen stemmen.
Om tot een afdelingsstandpunt te komen willen we op vrijdag 7 april tijdens onze
maandelijkse bijeenkomst deze voorstellen behandelen, zodat we het stemgedrag van onze
afdeling kunnen bepalen.
Om te voorkomen dat we alle voorstellen nog moeten door lezen, word er gevraagd deze van
te voren door te nemen, zodat we deze alleen maar summier hoeven te benoemen en we dan
gelijk er over kunnen stemmen. Deze voorstellen staan o.a in de ELECTRON van april en op
de VERON site onder het gedeelte speciaal voor leden.(kijk even hoe u zich hier op kunt
aanmelden.)

4
Er mogen overigens vier afgevaardigden naar de VR, het bestuur gaat met drie leden, dus als
u zin en interesse heeft ?
Het bestuur

31 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2006
Op zaterdag 18 maart jl. vond in Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 31e landelijke
Radiovlooienmarkt plaats. In die een en dertig jaar is dit evenement uitgegroeid tot het
grootste Radioamateur evenement van ons land. Er stonden 330 stands en alleen al het aantal
mensen dat bij deze stands betrokken was bedroeg 825. Dat de markt een internationaal
karakter heeft gekregen is het beste te zien aan de standhouders, deze kwamen uit de landen
PA, ON, LX, D, F, G, HG, HB9, LY2, SP. Ook als je rondliep, hoorde je naast Nederlands
vreemde talen, waarin Duits, Frans en Engels overheerste. Het bezoekersaantal is over de
jaren redelijk stabiel, waardoor de organisatie dit jaar zelfs 2% meer bezoekers kon noteren
als het afgelopen jaar, het aantal mensen in de zaal zit dan zo tegen de 5000. Dit is toch
bijzonder want vele gelijksoortige markten in binnen en buitenland noteren een teruggang.

De opbouw, vroeg in de ochtend

Het loopt al lekker vol

Het weer heeft zeker hiertoe bij gedragen het was droog en zonnig maar koud (niet geschikt
voor de tuin). Het aanbod was divers zoals we dat gewend zijn van deze markt, alle zaken die
je verwacht op een dergelijke markt aan apparaten, meetapparatuur, gereedschappen,
antennes, onderdelen, HF, SHF was aanwezig. Het prijsniveau is in de loop van de jaren wel
gestegen, maar als je goed keek was er best nog wel een koopje te halen. Hoewel dit het
tweede jaar was dat er een rookverbod gold, iets wat u ongetwijfeld bij meer gelegenheden in
de toekomst zult aantreffen, was dit nog steeds niet voor iedereen duidelijk. Ondanks de
opschriften en de omroeper die dit regelmatig liet horen, het zal wel gewenning zijn. Het
merendeel van de standhouders die we spraken was tevreden met hun omzet. Wat ook opviel
was dat het publiek altijd weer enthousiast is.

Info word graag verstrekt

Ook de plaatselijke”pers” heeft belangstelling
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Ondanks dat je van veel bezoekers hoort, we komen alleen kijken, ik ben eigenlijk niet van
plan wat te kopen, zie je toch bijna iedereen met de handen vol het pand verlaten!! Op een
dergelijke markt gebeurt ook van alles. We noteerden twee incidenten. Een man werd onwel,
maar gelukkig liep dit met de assistentie van de EHBO en GGD goed af, en een geval van
diefstal, waar de politie aan te pas kwam.
Voor de hobbyisten was deze dag een prachtige dag waar zeer veel mensen buitengewoon
veel plezier aan hebben beleefd. Graag wil ik hierbij de medewerkers en alle vrijwilligers
danken voor hun assistentie, alleen met hun hulp is het mogelijk een dergelijk evenement te
organiseren. De organisatie trok daarom die avond weer moe maar voldaan huiswaarts. De
32e markt zal plaatsvinden op 17 maart 2007 in Autotron te Rosmalen (’s-Hertogenbosch).
Tot het volgende jaar!
Paul, PA0STE

De droedel
Met in het achterhoofd nog immer “het succes van Heusden” (postcodeloterij) was onder de
inzenders van deze maand een OM die dacht dat het bestuur “niet tot 10 kon tellen”.
Foei Leo. Het bestuur moet elke maand minstens tot 20 tellen, soms ver daar boven, zoals
bijv. tijdens de DARES lezing toen er meer als 30 leden aanwezig waren!!
Het cijfer 9 stelt een kalenderblaadje voor dat symbool staat voor de oprichting van onze
BRAC. Die vond namelijk op zaterdag 9 december 1944 plaats in het Fratershuis aan de
papenhulststraat in Den Bosch. Lees BRAC nieuws, jaargang 31, nummer 10 van december
2004 er nog maar eens op na. Daarin zijn we ook met Droedel nr.1 begonnen.
En dan nu droedel nr.15

Voor de juiste oplossing is als we goed geteld hebben 7 euro 50 ter beschikking. Inzendingen
mét motivatie binnen 14 dagen ná verschijning BRAC nieuws aan het bekende adres: Pecacé,
Postbus 182, 2280 AD Rijswijk.

Cursus zendamateur
De afdeling Oss start bij voldoende aanmeldingen eind april een cursus.
Examen datum is april 2007, cursus is in principe voor N en F kandidaten.
Bij het ter perse gaan van dit nummer waren alle gegevens nog niet bekend.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met de afdeling Oss.
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Colofon
Bestuur en Commissies

Voorzitter:

Catharinus v Tuyl, PE1AHX
Molenstraat 44, 5315 AB Kerkwijk
Tel: 0418-561332, nooit na 21 uur.
Secretaris:
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden
Tel. 0416 662734
Penningmeester:
Henk Vugts, PA3GHT
Zandstraat 52, 5391 AP Nuland Tel 073 6137371
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te
’’s-Hertogenbosch.
Lid
Chris Dorna, PE1DZX Torenstraat 13, 5261 BR Vught E-mail: pe1dzx@amsat.org
Lid
Mark Smidt PD0USA S. van Hekerenstr. 22 5237 SC `s Hertogenbosch
Clubhuis:
Jan PA0JFM, Sjef PA3ESD, Kobus PD0LOJ en Gerard PD0MHY
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond (knutselen, experimenteren, onderling QSO)
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" Helftheuvelpassage 115 5224 AC Den Bosch
Telefoon: 073 - 6217973.
Verenigingsraad:
twee bestuursleden plus een liefhebber
Vossenjacht:
Paul PA0STE, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Kascontrole:
Aart PA3BJQ en Piere PE1BTL
Ontvangst nieuwe leden: het bestuur
Vlooienmarkt:
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
Afdelingsstation:
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: PE1DZX, PB9CV en PA3DRL
QSL-manager:
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Packet Radio:
Henk PA0HCT (sysop) , Paul PE1LXX.
Contest:
Sjoerd PA0SHY,
70 en 23 cm repeater:
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Braknieuwsredactie:
Kobus PE2LOJ
Website beheer:
Chris PE1DZX en Ramon NL 13223
Uitzendingen van PI4SHB
Iedere zondagmorgen om 11.30 Nederlandse tijd is de verenigingszender te beluisteren. (momenteel bij gebrek aan een 4de
rondeleider, 3X per maand.) De uitzendingen zijn te ontvangen in de 2 meter band op 145.250 MHz, in de 70 cm band op
430.2375 MHz (PI2SHB). Berichten kunnen worden doorgegeven aan of via Packet Radio PI4SHB@PI8SHB, 144.925 of
430.662,5 MHz
Redactioneel
U kunt uw kopij deponeren in de kopijbus in het clubhuis, per (elektronische) post versturen naar een hieronder vermeld
adres of persoonlijk overhandigen aan één van de redactie of bestuursleden.
Redactie BRACnieuws:
p/a van Asbeckstraat 20
5256 KN Heusden (gem.Heusden)
E-mail: pd0loj@amsat.org of jj.siebenga@home.nl
Kobus PE2LOJ 0416 662734
De website van de afdeling:www.radioclub.nl E-mail :

