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Jaargang 34 nummer 01 januari 2007

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 5 januari in het Sociaal Cultureel Centrum ”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC `’s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!

www.radioclub.nl
Komende bijeenkomst:
5 januari, Aanvang 20.15 uur
Het zal geen specifieke nieuwjaarsbijeenkomst zijn zoals afgelopen jaren,
maar uiteraard is iedereen van harte welkom en kan iedereen elkander de
beste wensen over brengen.

Op deze avond:
Op 5 januari houden we de eerste afdelingsbijeenkomst van het jaar en op 7 januari is het
Kids Day. Voor het eerst mogen zendamateurs vanuit de eigen shack kinderen laten
uitzenden.
Deze clubavond zal in het teken staan van Kinderen en zendamateurisme. Chris pe1dzx zal de
nodige tips geven over de samenwerking met kinderen. Verder gaat hij in op de verschillen
tussen de JOTA en Kids Day en zal hij allerlei ideeën laten zien voor kinderactiviteiten in de
eigen shack. Natuurlijk is er ook gelegenheid om ideeën uit te wisselen.
Het bestuur van de BRAC wilt het komende jaar extra aandacht besteden aan het betrekken
van de jeugd bij onze hobby en Kids Day is hier een goed voorbeeld van. Het bestuur van de
BRAC heeft daarom ook een speciale promotie bedacht:
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Iedere amateur uit onze regio
die zich op 7 januari door een
kind laat inmelden in de
Bossche Ronde op 145.250
MHz krijgt een bouwpakket
voor een kristalontvanger.
Uiteraard zal deze ronde geheel
gericht zijn op de juniorzendamateurs. De
bouwpakketten kunnen al op de
clubavond op 5 januari worden
opgehaald. Deze actie geldt
voor alle radiozendamateurs uit
de regio.

Kopij voor het BRAC nieuws van februari kan tot 20 januari
worden aangeleverd.

Van de Voorzitter.
Het nieuwe jaar is begonnen en ik wil jullie, ook namens mijn medebestuursleden de
allerbeste wensen voor dit jaar doen toekomen. Bovenal uiteraard een hele goede
gezondheid voor jullie en al je dierbaren. Uiteraard ook het allerbeste voor onze
gemeenschappelijke hobby toegewenst, veel DX, projecten of net wat je leuk vindt. Ik
wens jullie toe dat 2007 in alle opzichten een fantastisch jaar gaat worden. Het bestuur
gaat samen met de commissies proberen daar een positieve bijdrage aan te leveren.
Dat gezegd hebbende moet ik uiteraard eerst mijn (onze) dank uitspreken aan alle
commissieleden en diverse medewerkers die alles iedere keer weer mogelijk maken, in
totaal toch weer ruim meer dan 50 man/vrouw. Chapeau! Zonder jullie stopt alles,
hebben we geen repeater meer, geen vlooienmarkt, geen vossenjacht, geen clubavonden.
Een ieder vanaf deze plaats van harte bedankt voor jullie inzet!
Voor het komend jaar hebben we reeds voor iedere maandelijkse bijeenkomst plannen
gemaakt, al moeten er nog definitieve afspraken gemaakt worden met verschillende
mensen. Als alles goed uitpakt zal het weer een zeer gevarieerd aanbod worden, deze
maand beginnend met een iets waar we allemaal aan mee kunnen doen: Kids Day, iets
waarover verderop in deze BRAC nieuws een en ander staat.
Dan wil ik ook nog even terugblikken op het afgelopen jaar dat we begonnen zijn met
een uiterst matig bezochte nieuwjaarsreceptie. De paar maanden daarna hadden we
fantastische bezoekersaantallen en fantastische presentaties over o.a. Kristalradio’s en
Artsen Zonder Grenzen. De onderwerpen waren erg divers omdat we graag voor “elck
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wat wils” willen hebben. Daarom is het zo jammer om te zien dat na een goede start van
het jaar de belangstelling toch weer is teruggelopen. Waar ligt dat aan? Kunnen jullie
ons eens een keertje laten weten waarom je wel of niet naar de Helftheuvel komt?
Het afgelopen jaar bracht voor onze hobby weer veranderingen met zich mee. Zo werd
besloten dat wat ooit onze Machtinging ten Genoege van de Minister van Verkeer en
Waterstaat was en wat later een vergunning werd, vanaf het nieuwe jaar een registratie
zal worden zonder kosten. Gelukkig hoeven we – voorlopig – onze antennes nog niet te
laten registreren in het Nationaal Antenneregister, iets waar de VERON zich erg ook erg
voor ingespannen heeft. Ook is ons spectrum weer een stukje uitgebreid: de 40m band
heeft er 100kHz bij gekregen. Da’s een erg goeie zaak gezien het feit dat door de
aanpassing van het vergunningenbeleid ook de N-amateurs nu op HF actief mogen zijn.
Ik gun het ze van harte, maar ben persoonlijk ook een beetje bedroefd omdat dit er
onherroepelijk toe zal leiden dat de door mij – en anderen – zo gewaardeerde VHF en
hoger banden weer minder gebruikt zullen gaan worden. Toch zie ik in het totaal van de
veranderingen de mogelijkheid om onze hobby weer een impuls te geven. Er is nog
steeds belangstelling en er komen nog steeds amateurs bij.
Zo hoop ik dan ook dat het komend jaar weer een jaar van vooruitgang zal zijn. Ook
jullie kunnen je bijdrage leveren door aan evenementen, contesten, vossenjachten,
uiteraard verenigingsavonden deel te nemen. Als onze zichtbaarheid verbetert komen de
nieuwelingen vanzelf en zullen we daar allemaal baat bij hebben.
Nogmaals: het allerbeste toegewenst en tot ziens op de eerste bijeenkomst in dit nieuwe
jaar!
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

VR voorstellen
Op 28 januari moeten eventuele voorstellen voor de verenigingsraad bij het hoofdbestuur zijn
ingediend.
Dus heeft u nog een serieus voorstel, breng dit dan tijdens de komende bijeenkomst in, zodat
het besproken kan worden en eventueel verder uitgewerkt.

Verslag van de maandelijkse bijeenkomst op 1 december 2006
Aanwezig 18 leden.
Opening: Catharinus PE1AHX opent de bijeenkomst en heet een ieder welkom, zelf is hij
pas terug van een wel verdiende vakantie in de Verenigde Staten. Het hoofdpunt van de avond
is de begroting voor 2007.
Van het bestuur is Chris PE1DZX, wegens ziekte heden avond verhinderd.
Catharinus memoreert nog even dat er een workshop op de scholen gemeenschap “het
Beekvliet College”is geweest en dat dit toch wel een succes was. Verder zijn de onkosten
(kristalradio`s) vergoed en men heeft, omdat daar budget voor is, 75 euro in de clubkas
gestort.
Er zijn ook kontakten met een school in Zaltbommel die ook interesse heeft.
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De regio bijeenkomst: Chris PE1DZX en Hans PD0HVZ zijn hier naar toe geweest en Hans
doet hiervan in een paar woorden verslag. Op deze bijeenkomst waren van het hoofdbestuur
Paul PA0STE (ook vanavond aanwezig) en Sjoerd PA0SHY aanwezig.
Een van de zaken die aan de orde is geweest is de VERON bibliotheek, deze was bij de
afdeling Amersfoort ondergebracht, maar aangezien de locatie is opgeheven word er uit
gezien naar een nieuwe plaats, maar dat is nog niet zo makkelijk te verwezenlijken. Als je al
iets vind, hangt er meestal een aardig kosten plaatje aan.
Het bestuur van de VERON vraagt dan ook aan de afdelingen hoe er over gedacht word, Moet
de bieb blijven bestaan of moet hij worden opgeheven, buiten de tijdschriften word er zelden
gebruik van gemaakt. Paul PA0STE geeft aan dat het hier om een toch wel unieke
verzameling boekwerken gaat met toch wel historische waarde.
(Hier op ontstaat in de bijeenkomst enige discussie, waar toch wel uit naar voren komt dat
eigelijk niemand dit kwijt wil en het een groot verlies voor de VERON zou betekenen. Paul
geeft nog eens duidelijk aan dat het echt niet de bedoeling van het hoofdbestuur is om dit zo
maar te dumpen maar dat men graag de mening van de afdelingen wil weten en deze mee
laten denken naar een oplossing.)
Verder is er gesproken over o.a. jeugdzaken (de afdeling denk dat er iemand binnen het
hoofdbestuur, deze post specifiek zou moet beheren) , een vervolg op de kaderdagen van
afgelopen voorjaar, die door diverse afdelingsbesturen, ondanks de lage opkomst, als positief
is ervaren.
De relatie tussen contributie en afdracht aan de afdelingen, de contributie is in de loop der
jaren een aantal keren verhoogd maar het lijkt dat de afdracht naar de afdelingen is gelijk
gebleven, maar ook voor hen stijgen de kosten.
Paul geeft aan dat als de afdracht wordt verhoogd, men zich wel moeten realiseren dat de
contributie dan ook weer zal stijgen. Dat is uiteraard een logisch gevolg. Ook het leden tal van
de VERON daalt.
(Uit latere navraag bij de penningmeester van de VERON is gebleken dat er een constructie
bestaat waardoor de afdracht een evenredig deel van de betaalde contributie bedraagt en dus
mee stijgt met de algemene verhoging)
Verder is Radio AA weer terug. Dit maal van uit de afdeling Eindhoven.
Het afdelingsbestuur geeft aan mogelijk met een paar VR voorstellen over jeugdzaken en de
contributie afdracht te zullen komen.
De begroting:
Nu komen we bij het belangrijkste van deze avond, nl de begroting.
In deze begroting is bewust de bijdrage van de stichting niet opgenomen, om te laten zien dat
als wij met onze begroting, zonder deze bijdrage in ongeveer 5 jaar door ons geld heen
zouden zijn. Alleen de huur van de Helftheuvel is al bijna gelijk aan de afdracht van de
VERON.
Nu hoeven wij ons gelukkig nog geen echte zorgen over te maken, want de stichting is op dit
moment financieel gezond en zij zal de afdeling dan ook weer ondersteunen.
Toch is het goed niet van deze bijdrage uit te gaan, je weet tenslotte niet wat de toekomst
brengt.
In de post activiteiten zijn ondergebracht, vossenjachten, contesten (wie doet er wat?) en
zaken als bv een molendag en dergelijke.
Sommige leden denken dat de op de begroting voorkomende beamer, goedkoper kan..
Catharinus geeft ook aan als iemand een adres weet waar een goede beamer voor een goede
prijs is te halen, geef het dan aan. Op de begroting staat tenslotte maar een richt prijs. Jan
PA0PKC, die als gast aanwezig is beloofd documentatie op te sturen over de beamer die hij
pas geleden heeft aangeschaft voor een schappelijke prijs.
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Er word nog even gediscussieerd over het wel of niet aanschaffen van een beamer, maar
momenteel worden de meeste presentaties gegeven met een laptop en dan is zo`n ding
onmisbaar. We hebben een paar maal een geleend gehad maar het risico dat er iets, met bv de
lamp gebeurd, is te groot en dan loopt reparatie ook behoorlijk in de papieren.
Er word over de totale begroting gestemd, de uitslag was 2 tegen, 1 onthouding en 14 voor.
De begroting is aangenomen en door het bestuur wordt aangegeven dat er rekening met de
opmerkingen zal worden gehouden, wat niet hoeft uitgegeven, zal ook niet gedaan worden.
Gesprek met de stichting:
Het bestuur van de afdeling en van de stichting hebben weer hun jaarlijkse bijeenkomst gehad
waarin het afdelingsbestuur is bijgepraat rond het reilen en zijlen van de stichting. De
stichting heeft aan gegeven momenteel genoeg financiële middelen in kas te hebben om
eventuele calamiteiten het hoofd te bieden. Ze zullen dan ook weer de afdeling financieel
ondersteunen. Toch moet men alert zijn op de ontwikkelingen, vooral de huurprijzen van een
ruimte stijgen elk jaar schrikbarend en er moet stevig onderhandeld worden om tot goede
afspraken te komen.
Catharinus geeft aan dat wij als afdeling dankbaar moeten zijn dat we deze mensen in onze
afdeling hebben die belangeloos veel werk verzetten en een grote verantwoording nemen.
Tevens doet Catharinus alvast een oproep voor de komende vlooienmarkt op 17 maart 2007,
meldt u aan als vrijwilliger, we kunnen iedereen gebruiken.
Ook heeft het stichtingsbestuur laten weten best hulp bij de voororganisatie en dergelijke te
kunnen gebruiken, heeft u interesse praat dan eens met het stichtingsbestuur.
Rondvraag:
Eric PA2ELS, maakt van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de
belangstelling tijdens zijn gelukkig zeer korte ziekenhuis verblijf.
Jan PA0JFM, vraag wanneer de commissie bijeenkomst wordt gehouden. Kobus antwoordt:
Dit zal waarschijnlijk begin komend jaar zijn.
Jan PA0PKC, Jan houdt nog en warm pleidooi voor het behoud van de VERON bibliotheek,
hij hoopt dat de vele unieke boeken en de geschiedenis van de vereniging niet zomaar
verloren gaan, het zou eeuwig zonde zijn.
Paul PA0STE, geeft nogmaals aan dat momenteel allerlei mogelijkheden worden bekeken en
dat ook het bestuur van de VERON doordrongen is van het belang van dit geheel, maar dat
het wel op te brengen moet zijn.
Paul PA0STE, vraagt ondanks dat Catharinus hem al een stuk gras voor de voeten heeft weg
gemaaid nog even aandacht voor de komende vlooienmarkt, de stichting is alweer druk aan
het werk, de uitnodigingen voor inschrijving zijn de deur al uit en het loopt nu al storm om de
stands. De stichting heeft met Libema ( die eigenaar is van het Autotron) een drie jarig
contract afgesloten met een licht stijgingspercentage, dat is gunstiger dan elk jaar opnieuw te
moeten onderhandelen.
Verder doet hij net als Catharinus een oproep voor vrijwilligers om te helpen, aanmelden bij
Paul of een van de andere stichtingsleden of op via e-mail op Paul zijn call met amsat.org.
Nog een nieuwtje, er word gewerkt aan een e-mail alias met @veron.nl.
Sluiting:
Catharinus dankt een ieder voor zijn inbreng en een wel thuis. Deze keer geen drankje op
kosten van de afdeling, we moeten tenslotte aan de kas denken.(HI)
De notulist, Kobus PE2LOJ
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Beamer
Gelet op het geen er in de afgelopen bijeenkomst is besproken, heeft Mark PD0USA, onze
penningmeester, hier en daar zijn licht opgestoken en denkt een goede beamer tegen een
redelijke prijs (onder het begrotingsbedrag) te hebben gevonden.
Dit zal het bestuur tijdens de komende bijeenkomst aan de leden voorleggen.
Het bestuur.

32ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2007.
Op zaterdag 17 maart 2007 organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stg. BRAC) haar 32ste
Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den Bosch) van 9.00 tot 15.30 uur.

We beschikken daar over een schitterende, verwarmde tentoonstellingsruimte van meer dan
9.000 vierkante meter.
U kunt zich al inschrijven als standhouder. Uit de voorinschrijvingen zijn al heel wat
reacties binnen gekomen, dus het belooft weer gezellig druk te worden. In de advertentie van
vorige maand staat precies hoe u zich kunt aanmelden, maar alles staat natuurlijk ook
uitgebreid op onze website. We zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet.
Volgende maand publiceren we de informatie voor bezoekers met prijzen en tijden.
Naast gebruikte mag ook nieuwe apparatuur worden aangeboden, evenals onderdelen,
antennes, meetinstrumenten en hobbygereedschappen. Het doel van de vlooienmarkt is het
bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist. De verkoop van
illegale apparatuur is verboden. Alle geldende wettelijke regels zijn van kracht. Tevens gelden
eigen voorwaarden.
Het ziet er naar uit dat de 32e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 17 maart 2007 in
het Autotron, als vanouds weer een geweldige happening zal worden. PI4SHB praat u
zonodig in op 145.250 MHz.
We rekenen ook nu weer op uw komst. Tot ziens als bezoeker of standhouder!
Voor de laatste informatie kunt u terecht op Internet: www.radiovlooienmarkt.nl , of bericht
ons per E-mail via info@radiovlooienmarkt.nl of bel met tel.: (0)6 1356 1325.
Met vriendelijke groeten,
VERON (SHB) / Stg. BRAC,
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris.

Medewerkers voor de 32e Landelijke Radio Vlooienmarkt 2007
Op 17 maart 2007 zal de 32e Landelijke Radio Vlooienmarkt gehouden worden in de hal
“ExpoDome” van het Autotron te Rosmalen. Het zal u niet verbazen dat de organisatie reeds
in volle gang is.
“Dit grootste amateur evenement van ons land” is iets om als afdeling trots op te zijn. Deze
kan uitsluitend georganiseerd worden als we voldoende medewerking van u krijgen. Deze
markt is een evenement van de afdeling, u allen bent hier ook een beetje verantwoordelijk
voor.
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Ik wil dan ook een beroep op u doen, indien u in de gelegenheid bent om te assisteren,
stelt u zich dan hiervoor beschikbaar. Als uw YL, XYL, OM, QRP’s of evt. bekenden
mee zouden willen werken, zullen we dit ook graag in dankbaarheid aanvaarden.
De voorwaarden zijn zoals in andere jaren, alleen afd. leden, tenzij hier van tevoren overleg
met ons over is geweest. En er zitten ook weer enkele privileges aan vast, zoals parkeren, u
bent de eerste bij de koopjes en we houden u vrij. Als we voldoende medewerkers krijgen, is
het werk voor niemand een belasting, en hebt u ruim de gelegenheid zelf rond te kijken. Ik
moet toegeven het lukt ieder jaar, en ik ga er van uit, dat ik ook dit jaar niet tevergeefs op u
een beroep doe.
Zoals u zich kunt voorstellen moet ik ook een indeling maken, dat kan niet op het laatste
moment, dus als u zich wilt opgeven, wacht hiermee niet en doe dit meteen. Graag wil ik
dan ook horen of u de gehele dag beschikbaar bent.
U kunt zich opgeven bij ondergetekende, bijvoorkeur per E-mail: pa0ste@amsat.org, dan heb
ik ook meteen uw E-mail adres, zodat ik u ook van informatie kan voorzien.
U kunt natuurlijk ook bellen of dit doorgeven aan een van de leden van Stichting BRAC.
Samen maken we er weer een groot feest van, maar we hebben wel uw hulp daarbij nodig.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Best 73,
Commissie Radio Vlooienmarkt (Voorz. Stichting BRAC) Paul, PA0STE
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Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid
Clubhuis:

Verenigingsraad
Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager
Packet Radio
70 en 23 cm repeater
Braknieuwsredactie
Website beheer

Catharinus v Tuyl, PE1AHX
Molenstraat 44, 5315 AB Kerkwijk
Tel: 0418-561332, nooit na 21 uur.
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden E-mail: pe2loj@veron.nl of jj.siebenga@home.nl
Tel. 0416 662734
Mark Smidt PD0USA
S. van Hekerenstr. 22 5237 SC `s Hertogenbosch
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te’sHertogenbosch.
Chris Dorna, PE1DZX
Torenstraat 13, 5261 BR Vught E-mail: pe1dzx@amsat.org
Hans Vuuregge, PD0HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
E-mail:pd0hvz@amsat.org
Jan PA0JFM, Sjef PA3ESD, Kobus PD0LOJ
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
twee bestuursleden plus een liefhebber
Paul PA0STE, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Piere PE1BTL en Jan PA3DOW
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz PE1DZX, PB9CV en PA3DRL en PD0RSP.
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Henk PA0HCT (sysop) , Paul PE1LXX.
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ
Chris PE1DZX en Ramon PD0RSP

Uitzendingen van PI4SHB
Iedere zondagmorgen om 11.30 Nederlandse tijd is de verenigingszender te beluisteren. 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 BRAC nieuws:

p/a van Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden(gem.Heusden)
E-mail: pe2loj@veron.nl of jj.siebenga@home.nl
Kobus PE2LOJ (0416) 66 27 34

