Jaargang 37 nummer 04 april 2010

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 09 april 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
en
www.radiovlooienmarkt.nl

In verband met Goede vrijdag op 2 april is de bijeenkomst
verschoven naar de 9de.
Op deze bijeenkomst zullen de VR voorstellen worden behandeld, door hiermee
serieus om te gaan, kunt u mede het beleid van de VERON, nu en voor de toekomst
bepalen.
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Van de Voorzitter.
Afgelopen maand was een drukke maand. Naast allerlei reguliere activiteiten
hadden we de 35e Radiovlooienmarkt. Wat mij betreft een groot succes zonder
enige wanklank met, als ik Paul mag geloven, weer een mooi aantal bezoekers.
Wat mij zelf opviel was hoelang het druk bleef. Waar het anders halverwege de
middag altijd al “leeg” begon te lopen bleef het nu tot het einde toe gezellig druk.
Ik hoorde ook van een flink aantal van jullie dat de handelaren ook tevreden
waren. Nou, als de handelaren tevreden zijn en het publiek blijft hangen, dan
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moet er toch wel iets zijn goed gegaan? En dat is vooral weer te danken aan de
prima organisatie en de inzet van al die vele medewerkers met hun aanhang.
Mensen, bedankt!
Ook hadden we afgelopen maand weer een presentatie, deze keer van Jos,
PA1ZP, over zijn antennebrouwsels. Een heel interessante avond waarbij Jos
veel van zijn kennis en ervaring op ons trachtte over te brengen. Als t goed is
staat zo rond nu zijn presentatie ook op onze website. Jos heeft flink wat
antenne’s gebouwd en gebruikt. Juist daardoor waren zijn hints en tips zo goed
om te horen zoals ook bleek uit de interactie met de zaal en uit het feit dat het
plezierige, late avond was! Jos, bedankt!
Deze maand hebben we allerlei verenigingszaken op de agenda staan.
Voorstellen voor de VR, we willen graag jullie gedachten over de Veron en de
toekomst van onze hobby horen, ons financieel overzicht en alle andere zaken
die op tafel komen. Traditioneel is dit zo’n beetje de slechtst bezochte avond van
het jaar terwijl we het toch over belangrijke dingen hebben. Ik wil jullie dan ook
uitnodigen om deze avond NIET over te slaan en van je betrokkenheid bij onze
vereniging blijk te geven. Je kunt op deze avond al je vragen en opmerkingen
kwijt en voor zover mogelijk zullen we daar ook iets mee doen. Komt allen, maar
let op: De huishoudelijke vergadering is niet op Goede Vrijdag 2 april maar op 9
april a.s.
En daar laat ik het dan ook meteen bij voor nu
73 Catharinus PE1AHX voorzitter at radioclub punt nl

Terugblik 35 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2010
Op zaterdag 13 maart jl. vond in het Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 35e
landelijke Radiovlooienmarkt plaats. In die afgelopen vijfendertig jaar is deze markt
uitgegroeid tot het grootste Radioamateur evenement van ons land en ook in Europa
behoort deze tot de grotere markten. Vorig jaar, met de ervaring van de andere
radiomarkten in ons land in gedachten, meenden we dat de economische recessie
ook ons evenement zeker zou treffen. Tot onze verassing konden we toen ca. 5%
meer betalende bezoekers noteren dan het jaar daarvoor. Dit jaar blijkt echter dat we
het aantal betalende bezoekers van 2009 nog eens met ca. 2,5% konden overtreffen.
Hiermee blijken we toch recessie bestendig te zijn. Het aantal mensen in de zaal, zit
dan ruim boven de 5000. Van veel kanten hoorden we dat de indruk bestond dat het
drukker was. Dat was dan ook inderdaad het geval, vooral morgens kort na de
opening was het even erg druk, maar dit werd iets later gelukkig een stuk beter. Het
was gezellig druk, maar toch ook weer niet overdreven vol. Er stonden 333 stands en
alleen al het aantal mensen dat bij deze stands betrokken was bedroeg ca 830.
Afgezien van een enkel geval van pech onderweg en een plotseling ziek geworden
standhouder, waren alle stands bezet. Dit jaar hebben we heel wat mensen die te
laat waren met aanmelden moeten teleurstellen, vol is vol. Voor hen geldt, eerder en
op tijd inschrijven volgens onze procedures. Dat de markt een internationaal karakter
heeft gekregen is het beste te zien aan de standhouders, deze kwamen uit 11
verschillende landen. Als je rondliep, hoorde je naast Nederlands vele vreemde
talen, waarvan Duits, Engels en Frans overheersten. Het aanbod was divers zoals
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we dat gewend zijn van deze markt. Alle zaken die je verwachtte aan apparaten,
meetapparatuur, gereedschappen, antennes, onderdelen, HF, SHF en computer
onderdelen, waren ook aanwezig. Het prijsniveau is in de loop van de jaren wel wat
gestegen, maar als je goed keek waren er best nog wel een koopjes te halen. De
standhouders die we spraken waren tevreden met hun omzet. Wat ook opviel was
dat het publiek altijd weer enthousiast is. 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 weer verlaten ! Als dit, wat eigenlijk ook onze
doelstelling is, betekent dat al deze mensen ook gaan knutselen en experimenteren,
dan hebben we bereikt wat we wilden. Daarnaast blijkt ook voor velen onze markt
weer een ontmoetingsplaats te zijn. Er werden dan ook verschillende afspraken
gemaakt in de aanwezige horeca gelegenheden. Op een dergelijke markt gebeurt
ook van alles. Dit jaar bleef de EHBO echter gelukkig werkloos. Een kritische noot
van het afgelopen jaar wil ik ook deze keer herhalen: heb begrip en wees
verdraagzaam voor onze invaliden medeamateurs. Die ondervonden ook dit jaar toch
weer de nodige problemen, van het bezetten van hun speciale parkeerplaatsen door
validen tot het verdringen en wegdrukken bij de stands.
U zult het met mij eens zijn, dit is een prachtige markt, waarbij de hobbyisten een
schitterende dag hadden, en zeer velen hebben hier weer buitengewoon veel plezier
aan 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.
Ook de organisatie trok daarom die avond weer moe maar voldaan huiswaarts.
De 36e Radiovlooienmarkt zal plaatsvinden op 12 maart 2011, weer in het Autotron te
Rosmalen.
Tot het volgende jaar !
Paul, PA0STE
Voorz. Stichting BRAC

Felicitaties aan de BRAC vlooienmarkt stichting.
35ste landelijke radio vlooienmarkt
Toen ik op de afgelopen vlooienmarkt wat rond snuffelde, je weet tenslotte maar
nooit wat je nog tegen komt niet waar?
Zag ik daar plotseling twee oude bekenden staan, het duo "de snorretorren".
Nu is van torren bekend dat ze over het algemeen niet overdadig oud worden, maar
deze twee zijn toch denk ik dik de 20 gepasseerd, maar er moeten wel amateurs zijn
(PD0BFM?) die de exacte leeftijd kennen.
Ze zagen tenslotte in de Brabant Hallen, op
de toen nog iets kleinere markt, het daglicht
en vonden de 35ste markt een mooie
gelegenheid om zich weer eens te laten zien.
Ze vroegen mij om de felicitaties namens hen
aan de stichting over te brengen, iets wat ik
natuurlijk graag doe en waar ik mij ook
volledig bij wil aansluiten.
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Het is tenslotte een evenement dat in zijn soort is uit gegroeid tot het grootste van
Nederland en behoord zeker bij de top drie van Europa.
En dat gaat niet vanzelf, daar moet veel werk voor worden verricht en daar gaat toch
stiekem behoorlijk wat tijd in zitten.
Stichtingsbestuur, namens de "snorretorren", maar zeker ook namens het bestuur en
de leden van de BRAC, van harte bedankt voor deze organisatie en op naar de
Maar laten we met de 36ste beginnen(HI)
Een trouwe marktbezoeker.

40.

Radiovlooienmarkt Tytsjerk
VERON afdeling A-14 Friesland-Noord organiseert voor de 25e keer:
Radiovlooienmarkt Tytsjerk op zaterdag 17 april 2010.
Vanwege het heugelijke feit van het 25jarig jubileum organiseren we tevens een
zelfbouwtentoonstelling. Een deskundige jury zal prijzen uitreiken aan diegenen met
het meest opmerkelijke of bijzondere zelfbouw project. Opgave via a14@veron.nl.
Tevens zal er een meetplaats aanwezig zijn om voltmeters, multimeters, hf en vhf
vermogen e.d. te kalibreren. Verder uiteraard wederom onderdelen en apparatuur
van handelaren en amateurs, het Service Bureau (ook om bestellingen af te halen),
informatiestand, de Friese Relais Commissie, het Friesland-Award enz, enz.. De
afdeling heeft wederom zakken met mooie kwaliteitsonderdelen samengesteld. Ook
de inbrengstand staat tot ieders beschikking, neem contact op met een van de
bestuursleden om dit te regelen.
En of het weer gezellig wordt? Extra interessant door de zelfbouwtentoonstelling?
Kom maar kijken! Ontmoet je mede radioamateurs en praat even bij, doe ideeën op,
maak nieuwe plannen…
Of er nog tafels vrij zijn?? Informeer bij Tom, PA2IP via pi4lwd@amsat.org. De zaal
is open om 9.30 uur en om 15.00 uur is alles weer opgeruimd. Kom op tijd want
op=op en weg=weg! Consumpties zijn verkrijgbaar voor gewone prijzen .
Toegang is zoals altijd GRATIS.
Halverwege Leeuwarden-Hardegarijp slaat men af richting Tytjerk.
Het dorpshuis ‘Yn e Mande’ is dan te vinden na 300 meter aan de linker kant van de
weg. Zie ook afdelingsinternetpagina; www.pi4lwd.nl.
Graag tot ziens in Tytsjerk op zaterdag 17 april 2010!
Radiovlooienmarkt Tytsjerk: Zeker niet de grootste, wel de gezelligste.

25 jaar Marine Radio Amateur Club 1985 – 2010
Op 1 juli 2010 bestaat de MARAC 25 jaar. Om dat te vieren brengen wij dit jaar
gedurende 4 periodes het special event station PC25MRC in de lucht. Het station
krijgt voor de uitzendingen in het jubileumjaar het éénmalige MARAC-nummer 625.
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Ook wordt een nieuw MARAC - award uitgegeven het "25 Year MARAC award."
Dit award kan alleen tijdens het
jubileumjaar worden behaald.
De 4 periodes waarin PC25MRC qrv
zal zijn, zijn de volgende :
1 mei 2010 tot en met 28 mei 2010
1 juli 2010 tot en met 28 juli 2010
1 november 2010 tot en met
28 november 2010 en
1 december 2010 tot en met
28 december 2010

Verder zullen de volgende jubileumevenementen plaats vinden :
•
•
•
•

Op 18 mei een 40/80 meter contest
Op 1 juli 2010 MARAC verjaardags qso party
Op 16 november 2010 een 2 meter contest
Op 11 en 12 december 2010 zal PC25MRC deel nemen aan de International
Naval Contest

Het 25 Year MARAC award is te behalen door 25 punten te werken.
Ieder MARAC - lid is 1 punt, PI4MRC is 2 punten en PC25MRC is 4 punten.
Dit award kost € 5.
Ook het MARAC - schildje kan natuurlijk worden behaald. Het schildje is te behalen
door 75 punten te werken.
In de 4 periodes dat PC25MRC qrv is, tellen qso's met MARAC-leden 2 punten per
lid en een qso met PC25MRC telt 4 punten.
Alle leden en PC25MRC kunnen slechts éénmaal worden opgevoerd.
De kosten voor het schildje zijn : € 16.
De awardmanager is : PA3EBA
J.H. Stappenbelt,
Meester Raapplein 8,
1761 DA, Anna Paulowna.
Gedurende het hele jubileumjaar 2010 kan door MARAC leden die 25 MARAC
stations hebben gewerkt een banier worden behaald. De afmetingen daarvan zijn :
10 cm x 13,5 cm. Het banier is gratis.
Het banier kan ook worden behaald door NIET - MARAC leden en MARAC leden die
géén 25 MARAC - stations hebben gewerkt.
Die moeten gedurende het jubileumjaar 2010 tenminste 10 verschillende MARAC stations hebben gewerkt.
Kosten € 5.
Dit alles is ook na te lezen op www.marac-radio.nl/
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De baniers worden in januari 2011 verzonden.
Banier aanvragen bij:
MARAC - activiteitenmanager PF9A
M. Ouwehand,
Gruttoplantsoen 14,
1131 ME, Volendam.

Wist u dat?
We in de afdelingscompetitie als afdeling momenteel al de helft van de punten
hebben die we vorig jaar in een heel jaar hebben verzameld, nl 77 tegen 154 vorig
jaar.
We zouden zo dit record wel eens kunnen verbreken dit jaar.
Nog niet mee gedaan?
Kijk op de VERON website hoe u uw punten kunt door geven, DOEN!

Repeaterpagina
Eind 2006 is de "PE2CJ Repeaterpagina" gestart. Op deze
pagina zijn diverse gegevens van repeaters in de Benelux
te vinden welke 24/7 actief zijn. Uitgebreide (technische)
gegevens zijn per repeater zichtbaar. En uiteraard ook overzichtlijsten van phone-,
digi-, evenals DStar
repeaters.
Het aantal bezoekers is afgelopen jaar flink gestegen waarop besloten is om een
ander adres hiervoor
aan te vragen. Het nieuwe webadres is: http://www.radiorepeater.info
Uiteraard wordt er regelmatig gewerkt aan uitbreidingen en verbeteringen.
Zo is afgelopen jaar het D-Star systeem ook toegevoegd aan de pagina. Als u
gegevens heeft van
één of meerdere repeaters hoor ik het graag, dan kan ik deze gegevens waar nodig
aanpassen. Als
u gegevens heeft, kunt u contact opnemen met de beheerder (PE2CJ) via de website
op
http://www.radiorepeater.info.
Met vriendelijke groet, Jacob Reiding; PE2CJ
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Wie neemt hem over?
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 PA2Y
Pastoor Hordijkstr. 1a 5243 VV Rosmalen
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, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
E-mail:pd0hvz@amsat.org
Sjef PA3ESD, Kobus PE2LOJ
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond (knutselen, experimenteren, onderling QSO)
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" Helftheuvel passage 115 5224 AC Den Bosch
Telefoon: 073 - 6217973
twee bestuursleden plus een liefhebber
Chris PE1DZX, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Frans PE1RQW en Theo Scharten
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m: PB9CV en PA3DRL en PA8TWN. Iedere zondag om 11.30 uur op
145.250 Mhz
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)
Paul PE1LXX.
Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX en Ramon PD0RSP
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