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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 1 april (geen grap) 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
Op de komende bijeenkomst zullen de VR voorstellen worden behandeld
Verder hebben we het financieel en het sociaal verslag over 2010 voor u ter
goed keuring.
Ook zal er bestuursverkiezing zijn, Chris PE1DZX is aftredend en niet
herkiesbaar.
Kobus PE2LOJ is aftredend en herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich tot vrijdag 1 april 20.00 uur melden bij het bestuur.
Inhoud:
Blz. 2: Van de voorzitter.
Blz. 3: Terug blik op de LRV.
Blz. 4: De BRAC Ω-jacht.
Blz. 5: Sociaal jaarverslag 2010.
Blz. 6: Uw bijdrage.
Blz. 7: Gespot op internet.

Overdenking
Nu kunt u denken, “geen presentatie of lezing, dus niet interessant”
Vergeet dan niet dat deze avond gaat over de toekomst van UW vereniging.
Dus is het ook uw belang dat u meedenkt en een mening geeft over bv de VR
voorstellen en denk eens na of u niet iets meer voor de afdeling kan betekenen,
we zoeken nog een bestuurslid en een paar amateurs die mee de ronde van
PI4SHB draaiende houden.
Heeft u vragen meld u er mee bij het bestuur.
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Van de voorzitter

Beste radiovrienden,
Van de hand van de voorzitter kan in deze uitgave van het BRAC nieuws uiteraard
niet worden voorbijgegaan aan de 36e Radio Vlooienmarkt in Rosmalen. Wat een
evenement, wat een mensen, wat een spullen, wat een werk dat verzet is door velen,
door vrijwilligers van binnen en buiten de Veron, allen die deze markt wederom tot
een succes hebben gemaakt. Een woord van dank aan jullie allen is met recht hier
op zijn plaats.
Ruim 4000 mensen hebben de markt bezocht en zijn met radiospullen huiswaarts
gekeerd ook al was dat misschien eigenlijk helemaal niet de opzet toen zij zich op
weg begaven naar Rosmalen. Ook de marktaanbieders die ik gesproken toonden
zich zeer tevreden.
Bijzonder jammer is wel dat veel van onze radiovrienden geconfronteerd werden met
een parkeersituatie bij het Autotron die als zeer klantonvriendelijk beschouwd mag
worden. Een aantal van hen heeft daardoor de markt niet meer kunnen of willen
aandoen.
Dit mag zeker niet meer gebeuren en ik heb begrepen van het bestuur van de Radio
Vlooienmarkt dit zij dit punt in alle ernst zal bespreken met de mensen van Libema,
eigenaar van het Autotron, en dus verantwoordelijk voor haar parkeerfaciliteiten.
We gaan rekenen op een meer dan 100% parkeerservice van Libema voor de 37e
Radio Vlooienmarkt in 2012.
Wij zullen daar zeker weer bij zijn en ook dan er weer voor gaan om een enorme
happening op de kaart te zetten.
Voor de komende bijeenkomst van 1 april, (geen grap) staan er enkele zakelijke
onderwerpen op de agenda. Dat zijn o.a. de VR voorstellen en de bespreking van
ons huishoudboekje. Ook wil het daar graag met jullie hebben over het gebeuren
“Maritiem 2011” dat op 16, 17 en 18 september in Den Bosch wordt gehouden.
Een ander agendapunt wat aandacht zal vragen is de steeds terugkerende vraag om
versterking van het bestuur. Niet omdat we het nu niet aan kunnen maar
bestuursleden treden eenmaal toe en dus ook af. Dat laatste proberen we natuurlijk
te voorkomen en zo lang mogelijk uit te stellen maar soms wil iemand naar een lang
dienstverband toch eens zijn stokje overdragen. Kom, beste radiovrienden, laat je
niet onbetuigd en help mee aan de continuïteit van onze BRAC.
Ook op een ander terrein is dringend personele versterking noodzakelijk namelijk bij
het in de lucht houden van PI4SHB, onze clubzender, die wekelijks haar uitzending
verzorgt op 145.250 Mhz en 430.2375. Jullie kennen het spreekwoord dat over vele
handen gaat dat het werk lichter maken dus laat van je horen en meldt je aan als
rondeleider!
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ pa3hvz@veron.nl
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Terugblik 36 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2011
Op zaterdag 12 maart jl. vond in het Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 36e
landelijke Radiovlooienmarkt plaats.
In die afgelopen zesendertig 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, in 2010, meenden we dat de economische recessie ook ons evenement
zeker zou treffen. Tot onze verassing konden we toen een record aantal betalende
bezoekers noteren. Het zou arrogant zijn te veronderstellen dat we dit aantal ook in
2011 zouden kunnen halen. Wie schetst onze verbazing dat we daar weer erg dicht
bij zijn uitgekomen, met slechts een verschil van 3,5% en we komen daarmee
ongeveer op het aantal van 2009. Het aantal mensen in de zaal, zit dan ruim boven
de 5000.
Vooral morgens kort na de opening was het even erg druk, maar het werd later weer
wat rustiger. Het was gezellig druk, maar toch ook weer niet overdreven vol. Er
stonden 332 stands en alleen al het aantal mensen dat bij deze stands betrokken
was bedroeg 832 mensen. Afgezien van een enkele plotseling ziek geworden
standhouder of medewerkers daarvan, waren alle stands bezet.
Dit jaar hebben we weer heel wat mensen die aan de late kant waren met
aanmelden moeten teleurstellen, vol is vol. Voor hen geldt, eerder en op tijd
inschrijven. Dat kan al vanaf midden november.
Dat de markt een internationaal karakter heeft gekregen is het beste te zien aan de
standhouders, deze kwamen uit 12 verschillende landen.
Als je rondliep, hoorde je naast Nederlands vele vreemde talen, waarvan Duits,
Engels en Frans overheersten.
Het aanbod was divers zoals 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 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 op twee
kleinere voorvallen na, gelukkig werkeloos.
Een kritische noot van het afgelopen jaar wil ik ook deze keer herhalen: heb begrip
en wees verdraagzaam voor invalide medeamateurs. Die ondervonden ook dit jaar
weer de nodige problemen, van het bezetten van hun speciale parkeerplaatsen door
validen tot het verdringen en wegdrukken bij de stands.
Bij deze markt zijn we ernstig benadeeld door het parkeerbeleid van de exploitant,
waarvan wij de hal huren, zij zelf behouden het beheer (en betaling) over haar eigen
parkeerterreinen. Kort voor de markt is ons ter oren gekomen dat het aantal
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parkeerplaatsen sterk gereduceerd was, door het uitroepen van de gemeente van dit
gebied tot waterwingebied, zodat er geen voertuigen meer mogen parkeren op niet
gesloten ondergrond (ivm mogelijke lekkage). De halexploitant verzekerde ons
echter, op onze noodkreet, dat zij dat wel zouden regelen. Het ging niet helemaal
goed. Ik vind het natuurlijk zeer vervelend voor allen die hier nadeel van hebben
ondervonden. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen, om te voorkomen dat ons dit
nog een keer gaat overkomen.
Gelukkig hebben velen zich hierdoor niet laten afleiden.
Het 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 (en met
gemengde gevoelens) huiswaarts. De 37e Radiovlooienmarkt zal plaatsvinden op 10
maart 2012, weer in het Autotron te Rosmalen.
Tot het volgende jaar !
Paul, PA0STE, voorz. Stichting BRAC

BRAC Ω-jacht
Voor aankondiging, zet hem in uw agenda!
Op zondag 3 juli houdt de Bossche Radio Amateur Club (Veron afdeling 25) haar
jaarlijkse vossenjacht. Het is een 2-meterjacht in een gebied van ongeveer 1 x 1 km.
Het principe is eenvoudig: Het gaat in de eerste plaats om het plezier van het
vossenjagen, degene die de meeste vossen vindt in de kortste tijd, een paar vragen
goed beantwoordt en zich niet laat misleiden door een enkele nepvos gaat er
vandoor met de wisselbeker en één van de fraaie prijzen.
Dit jaar wordt er niet alleen gejaagd op vossen, maar ook op Ω's. Dus naast de
gebruikelijke vossenjachtspullen is het ook handig om een eenvoudige
universeelmeter mee te nemen.
Het gebied waar de jacht wordt gehouden is rolstoelvriendelijk en bij het uitzetten van
de jacht wordt rekening gehouden met de minder mobiele jagers. Het wordt echter
zeker geen eenvoudige jacht.
De jacht begint om 13.00 en de prijsuitreiking is rond 16.30 uur. De jacht wordt
gehouden in de omgeving van Vught. Voor de exacte locatie en meer informatie kan
iedereen terecht op www.radioclub.nl. Deelname is gratis.
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Sociaal Jaarverslag 2010
We hadden geen echte nieuwjaarsreceptie maar toch was de eerste bijeenkomst wel
wat feestelijk,
Hans PA3BZR kreeg namelijk voor zijn verdiensten voor de BRAC en het verzorgen
van de QSL kaarten de BRAC pluim uitgereikt.
Dit, te horen aan het applaus met grote instemming van de aanwezigen.
Er waren ook dit jaar weer diverse lezingen en presentaties , waarvan enkelen met
zelf doe activiteiten, zoals b.v. communicatie met een laserpen en het improviseren
van vakantie antennes met weinig materiaal.
Verder nog lezingen/presentaties over antennes, een ludieke over misaanpassing op
transmissie lijnen en een over WPRS.
Alle sprekers hebben weer onze printplaat van waardering ontvangen en er werd
zelfs gesuggereerd dat het een “collectors item” aan het worden is.
Ook hebben we via een spelvorm proberen te kijken wat er onder de leden leeft,
welke interesses men heeft en waar men bv wel eens iets meer van zou willen horen.
Hier zijn toch een aantal zaken uit naar voren gekomen zoals,
Activiteiten die ook voor anderen interessant kunnen zijn; antennes opzetten,
restauratie oude apparatuur en zelfbouw voor QRP gebruik.
Ook kwamen er o.a. ideeën uit naar voren voor lezingen/presentaties die men graag
een zou willen zien, bv: SDR, Duikboot communicatie(super lange golven)en het
werken met een oscilloscoop.
Na de zomerstop, bij het begin van het seizoen, is er weer een openbare verkoping
gehouden. Ondanks een aantal leuke zaken en de nodige lol, bracht dit toch niet
helemaal wat we ervan verwachten en willen we kijken of we het een volgende keer
in een iets ander jasje kunnen steken.
We beleefden in maart al weer onze 35ste vlooienmarkt, al een aantal jaren door de
Stichting BRAC georganiseerd, maar zonder de hulp van de afdelingsleden zou het
niet lukken.
Het evenement is uitgegroeid van een legertent tot een begrip in Nederland en we
kunnen eigenlijk wel zeggen in heel West Europa, zowel voor standhouders als
bezoekers, je hoort op zo`n dag dan ook diverse talen.
Ondanks de recessie die er zou zijn en verontruste berichten over andere markten,
was de Landelijke Radio Vlooienmarkt weer druk bezocht en waren er zelfs iets meer
bezoekers dan het jaar er voor.
Er is in mei een wisseling in het bestuur geweest, Catharinus PE1AHX trad af als
voorzitter en uit het bestuur. Voor hem is Hans PA3HVZ gekozen en is als
bestuurslid aangetreden Cees PB9CV.
Ook dit jaar is er weer een vossenjacht gehouden, er was een redelijke opkomst van
de jagers, het weer was redelijk met een klein buitje en er zaten weer diverse
slimmigheidjes in verborgen. Al met al weer een geslaagde jacht.
De PI4SHB ronde,
Deze word met moeite in stand gehouden, dit komt door het gebrek aan ronde
leiders, er zijn er momenteel maar twee beschikbaar, waar eigenlijk minimaal vier
nodig zijn om alles soepel te laten verlopen en de amateurs niet te veel te belasten.

5

Het BRAC nieuws.
Ook dit jaar weer tien keer uitgekomen, al koste het soms wel eens wat moeite om
het gevuld te krijgen en moest er wel eens van internet worden “gejat”,(HI) uiteraard
wel met bron vermelding.
Oproepen voor verhalen/verslagen over eigen experimenten, bouwsels, vakantie
verslagen of andere gebeurtenissen leverden helaas maar weinig op.
Uiteraard dank aan die genen die wel gehoor aan deze oproep hebben gegeven en
een paar leuke artikeltjes hebben geschreven.
Het ledental van de afdeling is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven, er zijn
wat afgegaan en er zijn er (gelukkig) een paar bij gekomen. In december 2009 waren
er in de afdeling 154 leden, in dec. 2010 waren het er 152.
Precies te bepalen is het een, twee, drie niet, maar het merendeel behoord tot de
oudere garde.
Ter vergelijking, in 2003 hadden we nog 222 leden, in zeven jaar een terug loop van
70 leden. Een geruststelling, dit is een landelijk probleem en komt ook bij andere
(niet radio gebonden) verenigingen voor.
Ter afsluiting valt te stellen dat we een rustig jaar, met weinig hoogtepunten (buiten
de vlooienmarkt uiteraard), maar ook zonder diepe dalen achter de rug hebben.
De secretaris van de BRAC, VERON afd. 25.
J.J.Siebenga PE2LOJ.

Hier had uw
bijdrage kunnen
staan
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Gespot op internet

Onze penningmeester Mark PA2Y met zijn patient bij de dokter.

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

Hans Vuuregge, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
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
Cees Ventevogel PB9CV
`s-Hertogenbosch
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 145.250 Mhz: PB9CV en PA3DRL en PA8TWN.
Iedere zondag om 11.30 uur
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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