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

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!

www.radioclub.nl

Het bestuur van de BRAC wenst u en
uw familieleden een voorspoedig 2008
Vrijdag 11 januari 2008:
Bouwtechnieken
Ondergetekende is verantwoordelijk voor de invulling van
de eerste clubavond in 2008. Deze avond staat in het teken
van bouwtechniek in een wel heel brede zin van het woord,
eigenlijk dekt de titel de lading niet, maar het wordt heel
interessant, leuk en spannend. Op deze avond zullen de
soldeerbouten weer worden opgestookt en het is de aftrap
van een eenvoudige niet eerder vertoonde
zelfbouwactiviteit.
Meer dan dat het weer wat anders is dan normaal vertel ik
er niet over, behalve dan dat het absoluut de moeite waard
zal zijn om erbij te zijn. Dit geldt niet alleen voor leden,
maar ook voor de niet-leden.
Chris PE1DZX
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Ons bereikte het droeve bericht dat 3 december 2007 is overleden
LEO GERRITSEN PA0LEO
in de leeftijd van 87 jaar.
Leo was een van de amateurs die zich gelijk na de bevrijding hebben verenigd in de
BRAC.
Veel oudere amateurs zullen zich hem nog herinneren van zijn elektronica winkeltje
in Den Bosch, al was het nog zo druk, hij nam voor iedereen alle tijd.
Al was hij de laatste jaren amper actief, hij bleef wel betrokken bij de afdeling, zoals
bleek uit zijn aanwezigheid op het 60 jarig bestaan van de afdeling en het bezoeken
van onze vlooienmarkt.
Wij wensen zijn familie veel sterke bij het verwerken van dit verlies.
Namens leden en bestuur van de BRAC, VERON afdeling Den Bosch,
Kobus Siebenga PE2LOJ, secretaris

Van de Voorzitter.
Vlak voor ik dit stukje begon te schrijven werd ik er weer bij bepaald hoe betrekkelijk
veel dingen zijn. Nadat we gistermiddag een telefoontje kregen dat een geliefd
iemand uit mijn (Amerikaanse) schoonfamilie is overleden, zit ik net ook het bericht te
lezen dat Ad van Tilborg, PA0ADT in de leeftijd van 64 jaar is overleden, een leeftijd
waar velen naar uitzien om van veel vrije (hobby)tijd te gaan genieten. Ik denk dat
vrijwel iedereen Ad wel op één of andere manier kende, als VHF contestmanager, als
PACC contestmanager of in een andere capaciteit. Hij was iemand die zich vele
jaren volledig heeft ingezet voor de VERON en vooral voor het zendamateurisme.
Hij was lid van verdienste en erelid van de VERON.
Met de gevoelens van dergelijke berichten krijgt het plan om een stukje te gaan
schrijven waarbij ik wilde terugblikken op het afgelopen jaar en wat wilde
vooruitblikken op de plannen voor het komende jaar een flinke knauw. Daarom wil ik
het eigenlijk laten bij het volgende: Wees goed en tolerant voor elkaar, geniet van
elkaar en van het leven zolang dat mogelijk is want het is voorbij voordat je het weet.
Ook namens de andere bestuursleden wens ik jullie toe dat het nieuwe jaar 2008
alles brengen zal wat je hoopt dat het je zal brengen en liefst nog veel meer. Wij
hopen jullie weer vaak te ontmoeten tijdens de clubactiviteiten. Ben je al lang niet
meer (of nog nooit) op een vrijdagavond in de Helftheuvel geweest? Geneer je niet –
het is altijd gezellig en iedereen is welkom.
73
Catharinus PE1AHX, voorzitter at radioclub punt nl

2

Verslag algemene bijeenkomst 07 dec. 2007
Aanwezig 15 leden.
Opening: Catharinus PE1AHX heet iedereen welkom, het is wel eens drukker
geweest maar dat zal wel aan het onderwerp van de bijeenkomst liggen. Namelijk de
begroting voor 2008, toch eigelijk iets waar ieder lid belangstelling voor zou moeten
hebben, het gaat ten slotte om de toekomst van de afdeling. De praktijk laat helaas
iets anders zien
Nu een wat mindere mededeling, Hans PA3BZR maakte ons er net op attent dat OM
Leo Gerritsen PA0LEO is overleden. Hij was een van de eerste leden van de BRAC.
Vele oudere amateurs zullen hem nog herinneren van zijn radiowinkeltje hier in Den
Bosch, altijd rommelig, maar ook altijd gezellig en druk, hij nam voor iedereen alle
tijd. Later is hij bij de technische dienst van het ziekenhuis gaan werken en na zijn
pensioen hielp hij mensen met stervensbegeleiding.
Er waren vragen geweest over het packetstation op 2 meter, de set schijnt kapot te
zijn, Paul PA0STE geeft aan nog wel een reserve te hebben staan.
Verder zoekt de stichting BRAC nog steeds mensen die mee willen draaien in de
organisatie van de vlooienmarkt, men word dan goed ingewerkt om tzt mogelijk aan
het bestuur van de stichting te worden toegevoegd. Hans PA3HVZ heeft reeds een
taak toebedeeld gekregen.
Ook word er nog steeds een 4de rondeleider gezocht, Cees PE9CV (die op de
bijeenkomst aanwezig is) neemt vaak deze ronde er bij, hier voor complimenten aan
Cees, maar het zou toch prettig zijn als er een 4de man is.
Verder vertelt Catharinus nog in het kort een en ander over de pas gehouden
regiobijeenkomst. Op 6 januari is er weer een kidsday, als de nieuwe omzetting van
de vergunning in een registratie een feit is kunnen we in principe elke dag een
kidsday houden, zolang er maar een amateur de supervisie heeft en de uitzending
opent en sluit.
Verder is daar bekend gemaakt dat er komende tijd 2 man uit het hoofdbestuur
stappen, Dick Harms PA2DW en Hans Blondeel Timmermans PB2T, erg jammer
maar iedereen moet uiteraard zijn eigen prioriteiten stellen.
Verder is er gesproken over hoe de nieuwe invulling van de examens zou kunnen
worden geregeld.
Voorstellen voor de VR zullen op de website van de VERON worden geplaatst, zodat
iedereen ze kan lezen en er eventueel commentaar op kan geven. Dit gedeelte van
de site is bereikbaar via de code welke in de Electron staat.
Catharinus stelt voor gelijk de rondvraag te houden, zodat we kunnen afsluiten met
de begroting voor komend jaar.
Rondvraag:
Eric PA2ELS, vraagt nogmaals aandacht voor de contest afdelingscompetitie, we
bungelen dit jaar bijna onderaan en Eric zou graag zien dat we komend jaar wat
hoger eindigden. Deelname is simpel, gewoon je behaalde contest resultaten door
geven, dit staat allemaal te lezen in de Electron.
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Paul PA0STE, Rond 15 nov. zijn de brieven voor de inschrijving voor de vlooienmarkt
weer de deur uit gegaan en nu, nog geen maand later, zijn er alweer dik 150
inschrijvingen, dus dat loopt als een trein.
Ramon PD0RSP, de beide websites, die van de afdeling en die van de stichting zijn
dit jaar weer beter bezocht dan vorig jaar, de vlooienmarkt komt over de 10.000
bezoekers. Ook erg bemoedigend.
De begroting 2008:
Mark PA2Y heeft er een mooie en duidelijke presentatie van gemaakt.
Na enige uitleg over sommige posten, zoals de € 200,- voor een nieuw beeldscherm
voor de club computer, volgens de clubhuis commissie kan de huidige computer nog
best mee maar is het beeldscherm aan vervanging toe.
Verder volgt er nog even een discussie over de verkoop van het contest materiaal
wat momenteel nog is opgeslagen bij het bedrijf waar Hans PA3HVZ werkt. Er word
momenteel niet aan contesten deel genomen en er zijn ook geen vooruitzichten dat
op korte termijn gebeurd. Het materiaal, antennes, masten, kabels en hulpmateriaal
word al een aantal jaren niet gebruikt. Daar word het zeker niet beter van en al vind
iedereen het jammer, de beste oplossing is toch het te verkopen. Het bestuur zal nog
kijken op welke manier dit het beste plaats kan vinden, Clubleden krijgen bij interesse
voorrang maar er zal wel een reële prijs worden gevraagd.
Verder word er nog wat uitleg gegeven over de financiële steun die de stichting ons
bied, deze is erg belangrijk. Zonder deze steun zou, ook al hebben we getracht alles
zo scherp mogelijk te begroten, de afdeling toch elk jaar aardig in teren op zijn
vermogen. Toch is er getracht zomin mogelijk op de stichting te steunen.
Als de begroting in stemming wordt gebracht, word deze met algemene stemmen
aangenomen.
Na deze zaken word er na een korte pauze, waarin de aanwezigen een drankje
namens de afdeling wordt aangeboden, de nieuwe promotie DVD van de VERON
vertoont.
De notulis Kobus PE2LOJ

Gezocht
Chris PE1DZX zoekt voor een workshop die hij gaat geven bij een naschoolse
opvang, een eenvoudige analoge kortegolfontvanger (bijvoorbeeld FRG-7).
Is er iemand die Chris dergelijke ontvanger kan lenen.
Graag een reactie aan:
CHRIS DORNA
Torenstraat 13
5261 BR Vught
(073) 656 88 41
chris@dorna.nl
Met vriendelijke groet en een hele goede jaarwisseling toegewenst,
Chris Dorna
pe1dzx
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33ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2008.
Op zaterdag 15 maart 2008 organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stg.
BRAC) haar 33ste 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 33e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 15 maart
2008 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.

Beste radiovrienden van de BRAC,
Op de eerste plaats wil ik u een voorspoedig 2008 toewensen en uiteraard ook weer
één met veel plezier in uw radiohobby!
Recentelijk heb ik gehoor gegeven aan de oproep van de stichting BRAC om mee te
willen helpen bij de organisatie van de Radio Vlooienmarkt in Rosmalen.
Mij is nu gevraagd dat met name te doen voor de werving van medewerkers.
Deze oproep die ik hierbij aan richt is u te vragen ons te helpen bij de Landelijke
Radio Vlooienmarkt die op de 15e maart 2008 wordt gehouden in het Autotron te
Rosmalen.
Aan uw medewerking kunt u, zoals u weet, enkele voordelen verbinden waarvan
toch de belangrijkste is dat u als eerste bij de koopjes kunt zijn.
Wij plannen u zodanig in de werkzaamheden, dat u voldoende tijd vrij heeft om
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vroegtijdig al mogelijk een paar leuke vlooien te vangen op die geweldig grote
internationale Radio Vlooienmarkt.
Die ruimte in tijd wordt beter als we hetzelfde aantal medewerkers kunnen begroeten
als vorig jaar. We hopen, dat spreekt vanzelf, uiteraard op nog meer hulp.
De voorwaarden zijn zoals in andere jaren dat alleen afd. leden van de Bossche
Radio Amateurclub BRAC zich hiervoor kunnen aanmelden.
U kunt naast uzelf ook familie leden opgeven natuurlijk. Bij aanmelding van mensen
buiten onze afdeling verzoeken wij eerst met ons contact op te nemen.
Zoals elk jaar zal er een indeling worden gemaakt waar we pogen te voldoen aan de
wensen van onze medewerkers. Wij vragen u daarom snel uw bericht van
medewerking te sturen opdat we in de planning dan met uw wens voldoende
rekening kunnen houden. Gebruik daarbij het onderstaande overzicht
Vragen:
1) Kan ik op uw medewerking rekenen?
2) Met hoeveel personen?
3) Uw voornaam en call (als u geen call hebt uw achternaam)
4) De namen en van de mensen die met u mee komen
5) Wilt u weer de taak van 2007 vervullen? : (indien niet andere voorkeuren
aangeven, svp).
6) Welke taak wilt u zeker niet verrichten?
7) Bent u de gehele dag beschikbaar ?: Indien u niet, svp aangeven welke tijd wel)
8) Bent u aanwezig op de briefingavond op vrijdag 14 maart 2008 om 20.00
uur ?: (zo niet, wanneer bent u wel bereikbaar?)
Het organiseren van een Radio Vlooienmarkt van deze omvang is alleen te
realiseren met veel hulp. Ook na al die jaren hebben we dan ook nog nooit
tevergeefs een beroep op uw hulp gedaan.
Ik hoop van harte dat u ons wilt helpen om dit evenement, wat voor de 33e keer wordt
gehouden, weer tot een groot succes te maken.
Met een vriendelijke groet
Hans, PA3HVZ
E-mail: PA3HVZ@amsat.org
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