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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 07 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

en
www.radiovlooienmarkt.nl

Het programma voor vrijdag 7 januari:
Zaalvertoning van een ATV programma voorzien van stereo en quadrafonisch
geluid door OM Jan van Drunen, PAoPKC.
(Dit alles uiteraard ijs en weder dienende, Jan moet uit Rijswijk(ZH) komen.)
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Van de voorzitter
Beste radiovrienden,
De laatste uitgave van de BRAC voor dit jaar alweer. Wat mij betreft is dit jaar weer omgevlogen. Aan
het einde van het jaar heb je de neiging om wat te gaan terugblikken over datgene wat er goed of
minder goed is gegaan en in je vooruitblik wil je graag de positieve verbeterpunten aanhalen.
Zo zakelijk wil ik het hier echt niet gaan neerzetten. Die onderwerpen horen meer thuis in
bedrijfssituaties en wij houden ons (graag) bezig met onze fantastische hobby toch?
Toch ontkomen we niet altijd aan een beetje bedrijfsvoering in de BRAC en VERON. Er is een
vereniging, een bestuur, en de leden bepalen uiteindelijke met haar hoe hun club er uit moet zien.
Ook is er geld in het spel, er zijn inkomsten en uitgaven en er moet verantwoording worden afgelegd.
Ik constateer dat we daar met zijn allen aandacht voor hebben, alhoewel allen?
Afijn, we weten dat ons ledenbestand ruim over de 100 is maar dat er een harde kern is van OM’s die
de BRAC levendig houdt. Eenieder daarvan, op zijn eigen wijze.
Dit jaar heb ik mogen aantreden als voorzitter van jullie club en ik ben blij dat jullie mij dat
vertrouwen daarvoor hebben gegeven. Samen met het huidige bestuur hebben we afgelopen tijd
gewerkt aan de maandelijkse bijeenkomsten. Wij menen dat ze geslaagd zijn, en uit de
wandelgangen beluister ik dat ook. Voor het volgende jaar staan er weer een paar leuke
bijeenkomsten op de rol. Kijk daarvoor op de website van de BRAC voor het laatste nieuws.
Ook zijn de voorbereidingen van de Radio Vlooienmarkt in Rosmalen al in volle gang. Met velen
wordt daar weer naar uitgekeken. Paul, hierbij veel succes toegewenst met je team!
Ik schreef hierboven over het huidige bestuur. Ik realiseer me enkele van hen al vele jaren hier een
behoorlijke bijdrage in leveren. Jullie weten best wie ik zoal hier mee bedoel. En ik begrijp ook dat zij
het bekende stokje eens willen overdragen.
Lijkt het je wat om mee te draaien, schroom dan niet om het ons te laten weten. Het kost je
natuurlijk een uurtje of wat per maand maar daar “hedde ok wat veur”.
Voor de komende week gaan we genieten van een vrij week waarin kerst en het oude en nieuwe jaar
even centraal kunnen en mogen staan.
Ik wens eenieder van jullie fijne kerstdagen toe en een fantastisch en spetterend nieuw jaar. En dat
uiteraard in een goede gezondheid.
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ pa3hvz@veron.nl

Stereo en quadrofonie
Onze eerste bijeenkomst in 2011 wordt verzorgd door OM J.v.Drunen (PAoPKC), welke hiervoor met
een beamer en geluidinstallatie vanuit Rijswijk (ZH) op vrijdag 7 januari naar zijn oude afdeling komt.
Zoals bij velen ouderen onder u bekend, heeft Jan samen met een paar andere Bossche amateurs
aan de wieg gestaan (het noorden van ons land was toen zelfs nog niet eens bevrijd) van de Bossche
Amateur Radio Club, welke een goed jaar later zich als afdeling bij de toen in oprichting zijnde VERON
heeft aangesloten.
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(Wie hier meer over wil weten moet maar eens het verhaal in de jubileum uitgave lezen(Red.))
U krijgt beelden te zien van het onder zijn regie op 13 mei 1977 uitgezonden ATV
kleurentelevisieprogramma voorzien van stereogeluid alsmede van de ATV uitzending van 29 april
1978, welke laatste was voorzien van quadrafonisch geluid. Zoals bekend mogen wij als gelicenseerd
zendamateur geen muziek uitzenden. Hiervoor is destijds door de R.C.D. aan Jan bijzondere
toestemming verleend. Met "voice-only" kun je moeilijk stereo cq quadrafonische proeven doen,
vandaar!
E.e.a. is door de redactie van het Guinness boek als "world record" erkent want Jan was daarmee 1
jaar eerder als de commercie in Japan! Dit gebeurde in die tijd nog via 2 resp. 4 kanalen; ook voor het
Japanse apparaat was destijds een speciale adaptor nodig die bijna 400 gulden kostte, een
maandsalaris in die tijd.
Als u over bovenstaande meer wilt weten: de afdeling is in het bezit van een boek dat Jan geschreven
heeft waarin e.e.a. is vermeld. Zijn boek is ook als E-boek op internet te zien, kijk als u meer hierover
wilt weten op: www. film-radio-tv.nl ;bladzijde 146 - 156.
Er staan in dit boek, dat in het bezit van uw secretaris is, nog meer interessante dingen over onze
afdeling in (Pag. 274-279).
Cor Moerman (PAoVYL), beheerder radiomuseum "Jan Corver", Budel, schreef in het nawoord van
het boek van PAoPKC o.a.:
Het boek is voorzien van een DVD. Boeken voorzien van een CD of van een CD-rom zijn er reeds lang,
denk maar aan ons eigen call-boek. Radioboeken voorzien van een DVD tot dusver echter nog niet.
Ook hier dus weer een "first" voor Jan.
Ook deze DVD, waarop o.a. een vossenjacht uit 1932 is te zien, is in het bezit van onze afdeling.
Binnenkort verschijnt er een supplement van het boek en ook daar krijgen we van Jan een exemplaar
van en verder ook op internet onder zelfde domeinnaam te zien (film-radio-tv.nl).
U ziet, het belooft een interessante avond te worden; een gelegenheid bij uitstek geschikt om
iemand waarvan u weet dat hij geïnteresseerd is in onze hobby of uw xyl mee te brengen.
Kobus Siebenga (PE2LOJ) secretaris.

Verslag algemene bijeenkomst op 3 december 2010
Opening:
Cees PB9CV opent de bijeenkomst, hij heet een ieder welkom en verontschuldigd Hans PA3HVZ en
Chris PE1DZX beiden konden door prive omstandigheden niet aanwezig zijn.
De avond is als volgt ingedeeld: eerst de begroting van de afdeling door Mark PA2Y, hierna een
rondje langs de diverse commissie`s binnen de afdeling en dan de presentatie over WSPR door Jaap
PA3DTR.
De begroting 2011:
Mark laat zien wat er in het lopende jaar tot nu toe is uitgegeven en hoe dat begroot was, al met al
zijn we iets binnen deze begroting gebleven. Er zijn een paar vragen over en na uitleg door Mark laat
hij de begroting van 2011 zien, deze verschilt niet veel met die van afgelopen jaar, met dat verschil
dat de bedragen iets zijn aangepast op de verwachte prijsstijgingen.
Na ook hier enige vragen over te hebben beantwoord, word de begroting in stemming gebracht en
unaniem aangenomen.
Om niet te veel tijd te verliezen gelijk door naar
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de rondvraag:
Eric PA2ELS: hij heeft een mail gekregen van Gerrit en Aafra (PD8AFR) Keller uit Veghel, deze hebben
op de terug weg van de dag van de radio amateur samen met hun zoons een redelijk ernstig auto
ongeluk gehad, waarbij Aafra ernstig verwond raakte, het was dat ze een stevige bus reden anders
had het wel eens heel slecht kunnen aflopen. Momenteel gaat het weer redelijk goed met hen.
De gehele bijeenkomst wenst hen veel sterkte en beterschap toe, Kobus PE2LOJ zal dit overbrengen.
Cees PB9CV: Cees wil nog verticals monteren bij hem thuis, omdat de ronde dan ook beter door
iedereen kan worden ontvangen, hij wil dit na de winter graag met een paar andere amateurs
bekijken hoe dit het beste kan.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Cees dit gedeelte van de bijeenkomst en gaan we naar de
commissie verslagen.
De commissie verslagen:
De vossenjacht commissie; door er wat meer landelijke bekendheid aan te geven waren er wat meer
deelnemers, die met redelijk weer een leuke jacht hebben gehad. Aan het einde viel nog wel een
klein regenbuitje maar dit mocht de pret niet drukken. Al met al een geslaagde jacht en zeker voor
herhaling vatbaar.
De rondes van PI4SHB; Cees neemt momenteel veel van deze rondes waar, omdat er twee ronde
leiders missen. Rob PA0RBE is naar Frankrijk vertrokken en Twan PA8TWN heeft momenteel geen
mogelijkheden om de ronde te verzorgen. Het gaat maar het zou prettig zijn als er een paar ronde
leiders bij kwamen zodat de last wat meer verdeeld kan worden.
Dus bij deze nog een oproep, wie ò wie wil het team komen versterken, hoe meer deelnemers hoe
lichter de taak.
De clubhuiscommissie; Dit afgelopen jaar kun je stellen dat er weinig opvallends is gebeurd, toch
voldoet de vrijdag avond inloop aan een duidelijke behoefte onder de diverse amateurs.
Er was buiten de vaste kern van een man of 8, regelmatig inloop van diverse amateurs met vragen of
projecten waar men advies bij wilde. Ook nieuwe leden lieten zich regelmatig zien of zijn al “vaste
klant” geworden.
Van de leestafel is ook dit jaar veel gebruik gemaakt, oudere bladen worden nog regelmatig
“doorgespit”.
Verder werd er veel met buizen gedaan, werden er diverse pas gebouwde zaken getoond en werd er
gemeten en geknutseld aan een aantal buizenradio`s en uiteraard over dit alles gediscussieerd.
De packetcommissie; het packet gebeuren is slapend, werd er de laatste jaren al minimaal gebruik
van gemaakt, momenteel is het station buiten werking. Nu is er landelijk ook niet veel activiteit in
deze mode, al is men wel bezig om er met wat andere mogelijkheden er weer wat leven in te blazen.
Er word besloten om de locatie zo wie zo aan te houden, als je die opgeef dan kom je er nooit meer
terug, en de ontwikkelingen af te wachten.
De reapetercommissie; Daar is geen bericht van vernomen, maar Kobus heeft aan het begin van het
jaar nog contact met Albert PA3GCO gehad i.v.m. de vergunningen. Deze zijn weer voor een paar jaar
verleend, het betreft de reapeters op 70 en 23Cm. Wel is het zo dat de volgende verlenging niet
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meer via de afdeling en de VERON zal lopen maar dat de beheerder(in dit geval Albert) de
vergunningen zelf zal moeten aanvragen.
Er waren wat problemen met het door zetten van de ronde naar 70Cm, maar dit bleek in de wisseling
van zomer naar winter tijd te zitten en is inmiddels al weer verholpen.
Bracnieuws; gaat zijn gangetje, er mocht wel wat meer kopij zijn, maar we redden het wel.
Er zijn nog 10 amateurs, allen lid van de afdeling die het op papier ontvangen, deze hebben niet de
beschikking over e-mail en hebben aan gegeven dat zij het toch graag ontvangen. Bij het begin van
het nieuwe seizoen worden deze niet meer uit besteed, maar in eigen beheer geprint en verstuurd.
Dit scheelt toch weer op de kosten, al gaan de meeste kosten in de porto zitten, voor b.v. het papier
en de inkt is nog wel eens een sponsor te vinden, maar de KPN doet hier niet aan mee(HI).
De website; Chris PE1DZX houd deze bij en word technisch ondersteunt door Ramon PD2RSP, die
ook de ondersteuning van de vlooienmarkt site doet.
De Vlooienmarkt commissie, cq stichting; dit loopt op dit moment prima de meeste stands zijn al
weer verzegd en het druppelt gestaag door. De prijzen voor de komende markt zijn iets gestegen,
zowel voor de standhouders als voor de bezoekers. Het meerjarige contract met het Autotron loopt
dit jaar af en er zal getracht worden weer een nieuw, uiteraard zo gunstig mogelijk, contract af te
sluiten.
Cees bedankt een ieder voor het uitbrengen van een verslag en het werk wat toch elke keer weer
belangeloos word gedaan, soms is het niet veel, maar men moet het wel doen.
Hij geeft het woord aan Jaap PA3DTR die ons op boeiende wijze uitleg geeft over de mode WSPR, wie
dit heeft gemist, of het nog eens wil na lezen, er staat een PowerPoint presentatie op de clubsite.
Na afloop van zijn betoog, bedankte Kobus hem voor duidelijk presentatie en overhandigde hem een
boekenbon en de inmiddels bekende Printplaat van waardering, welke door Jaap weer zeer
gewaardeerd werd.

36ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2011.
Op zaterdag 12 maart 2011 organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stg. BRAC) haar 36ste
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. Vorig jaar hadden we een lichte stijging in het bezoekersaantal (5000, + 2,5%).
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.
Alle geldende wettelijke regels zijn van kracht: verkoop van illegale apparatuur is verboden en roken
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is niet toegestaan.
Tevens gelden eigen voorwaarden, o.a.: geen lawaai en/of lichtshows e.d. .
Inschrijven betekent dat u instemt met onze voorwaarden.
Het ziet er naar uit dat de 36e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 12 maart 2011 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 Radiovlooienmarkt 2011
Beste radiovrienden,
Zo tegen het einde van het jaar bent u van ons gewend dat wij iets van de landelijke Radio
Vlooienmarkt laten horen. In het bijzonder met de vraag aan u : wilt u ons (weer) helpen als
medewerker bij de 36e Landelijke Radio Vlooienmarkt, die op zaterdag 12 maart 2011 wordt
gehouden in Autotron te Rosmalen.
De werkzaamheden zijn over het algemeen eenvoudig, maar moeten gedaan worden.
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, dat u voldoende tijd
vrij heeft voor de markt zelf. Die werkverdeling wordt beter naarmate we meer medewerkers mogen
begroeten, we hopen natuurlijk op minimaal het zelfde aantal of meer medewerkers als het
afgelopen jaar..
U kunt naast uzelf ook familie leden en kennissen opgeven natuurlijk. Bij aanmelding van mensen die
geen lid zijn van onze afdeling verzoeken wij u even met ons contact op te nemen, maar na overleg is
er veel mogelijk. U kunt dit bericht dan ook gerust doorsturen naar mensen die ik naar uw mening
met deze oproep heb gemist.
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 zodat we in de
planning met uw wens voldoende rekening kunnen houden. Gebruik daarbij het onderstaande
overzicht.
1e Kan ik op uw medewerking rekenen ?
2e Met hoeveel personen ?
3e De voornamen en call van de medewerkers (geen call dan achternaam).
4e Het E-mail adres van de medewerkers ?
5e Wilt u weer de taak van 2010 vervullen ? (niet, welke ander taak wel ).
6e Welke taak wilt u zeker niet verrichten ?
7e Bent u op 12 maart de gehele dag beschikbaar? (welke tijd wel ?)
8e Bent u aanwezig op de briefingavond, vrijdag 11 maart om 20.00 uur ?
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(indien niet, hoe kunnen wij u dan bereiken ?)
Het organiseren van een Radiovlooienmarkt van deze omvang is alleen te realiseren met veel hulp.
Alle afgelopen jaren hebben we dan ook nog nooit tevergeefs een beroep op uw hulp gedaan. De
voorkeur gaat uit naar het opgeven per E-mail, dan heb ik namelijk ook meteen uw E-mail adres,
welke ik weer zal gebruiken om u tijdig op de hoogte te houden en te brengen.
Opgeven kunt u zich weer bij mij, zie onderstaande adres gegevens.
Samen gaan we weer een geweldig evenement maken van deze 36e Landelijke Radio Vlooienmarkt!!.
Met een vriendelijke groet,
Paul, PA0STE
E-mail: pa0ste@veron.nl
Tel: 073-5941311

Groet uit Frankrijk
Beste mensen,
Hierbij de beste wensen voor 2011, veel radio-activiteit op alle mogelijke manieren, communiceren,
bouwen, lezen, leren en anderen infecteren. De hobby heeft zo vele kanten dat er voor iedereen iets
is.
Allemaal samen maakt het een grootse hobby, waar je ook bent in de wereld, er zijn altijd wel
radioamateurs en vrienden vind je dan overal. Dat was ook wat weer gebeurde toen ik in Rosmalen
kwam begin 2007, een radioclub waar je mensen met dezelfde "afwijking" vindt en waar je mee kunt
praten en dingen mee kunt doen.
Een nieuwe Franse roepnaam heb ik nog niet aangevraagd, dat wacht op een antenne, de shack en
wat tijd omdat allemaal weer aan te sluiten.
73 Rob, PA0BRE, ex-DD5HK, ex-F5VBJ.

Kidsday
Op de valreep binnen gekomen:
Op zondag 2 januari a.s. is het “Kids Day” in radioland. We willen dan kinderen achter de
microfoon laten plaatsnemen om ervaringen met radio uit te wisselen.
Wij vragen zendamateurs hun eigen en/of andere kinderen bij deze gelegenheid uit te
nodigen in hun shack en hen op deze wijze te interesseren voor onze hobby.
Er is 2 januari a.s. een landelijke ronde van PI4AA
op:
3715 KHz van 11.00 -12.00 uur.
en
7070 kHz van 2.00-13.00 uur (Nederlandse tijd)
Wij zouden het op prijs stellen als u aan Kidsday aandacht wilt besteden tijdens de komende
bijeenkomsten, op radio-rondes in uw afdeling en niet te vergeten op uw website!
Wij stimuleren afdelingen ook zelf via zendamateurs contacten tussen kinderen te
organiseren.
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Dat kan op 2 januari a.s. op uw eigen lokale frequenties op 2 meter of 70 cm.
U bent daar geheel vrij in en het zou handig zijn om daar de diverse repeaters voor te
gebruiken omdat die meestal een groter bereik hebben.
Raadpleeg de website www.veron.nl voor de meest actuele info m.b.t. Kidsday.
Namens het Hoofdbestuur,

Andries Boone, PA0ABY

Het bestuur van de BRAC
wenst u en uw naasten
Merry Christmas and a Happy New Year
Geseende Kerfees en een gelukkige nuwe jaar
God Jul og Godt Nyttar
Joyeux Noël et Bonne Année
Fröhliche Weihnachten und ein gluckliches Neues Jahr
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo
Selamat Hari Natal
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Noflike krystdagen en in lokkich nij jier

Of te wel:Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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