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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 6 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
Zoals gebruikelijk zullen we in deze april bijeenkomst drie zaken
behandelen:
Het sociaal verslag van de afdeling over 2011, Het financieel verslag
van het afgelopen jaar en de behandeling van de VR voorstellen en
hoe ons stemgedrag op de VR zal zijn.
Inhoud:

Blz. 1: Van de voorzitter
Blz. 2: 3 gouden spelden uitgereikt
Blz. 3: Terug blik op de vlooienmarkt
Blz. 4: Sociaal jaarverslag 2012

Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
De 10e maart beleefden we een geslaagde en gezellige Radio Vlooienmarkt in Rosmalen. De
bezoekers tevreden en de meeste standhouders ook. Dat is een mooi resultaat waar de
organisatie erg blij mee is.
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Na afloop is een aantal van hen in het zonnetje gezet en zo ontving Jan PD0MHK als dank
voor zijn jarenlange hulp een bos bloemen.
De voorzitter van de Veron, Remy Denker PA3AGF werd ook uitgenodigd het woord te
voeren en deed dat met name richting Eric PA2ELS, Jan PE1 MQL en Sjef PA3ESD. Die werden
verrast met een gouden speld.
Alle medewerkers, de organisatie en bezoekers, jullie hebben er weer een geslaagd
evenement van gemaakt!
Voor de komende maandelijkse bijeenkomst staan naast de VR voorstellen ook financiën op
het programma. De jaarrekening 2011 van onze club wordt behandeld en toegelicht door
onze penningmeester, Mark PA2Y. Dit is zijn laatste actie als schatbewaarder. Zijn taak wordt
overgenomen door Cees PA1CE.
Ik heb hier al eens eerder hier een oproep gedaan om het bestuur te komen versterken. Wil
je continuïteit waarborgen dan is het noodzakelijk dat er op gezette tijden vers bloed
instroomt. Er zijn mensen die al vele jaren een taak vervullen in het bestuur. Dat is prima,
maar als je dat over een hele lange periode doet wil je uiteindelijk het stokje ook eens willen
overdragen. Dat mag en moet! Dus hier voor de zoveelste maal mijn oproep. Doe mee!. Vele
handen maken het werk licht.
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ

Drie gouden spelden in afdeling 25 uitgereikt.
Na afloop van de Radio Vlooienmarkt in Rosmalen word er altijd met de medewerkers,
onder het genot van een hapje en een drankje, de markt nog eens door genomen.
Nu viel het sommige medewerkers op dat de algemeen voorzitter van de VERON Remy
Denkers PA3AGF en de algemeen secretaris Eric-Jan Wösten PA3CEV er ook bij waren en er
werd al gefluisterd: we wisten niet dat die ook hebben mee geholpen.
Maar toen iedereen van een drankje was voorzien, werd de ware bedoeling van hun
aanwezigheid duidelijk.
Remy vertelde dat hij de eer had om aan drie aanwezige amateurs een gouden speld uit te
reiken, bijzonder want drie in een keer gebeurd niet vaak, maar dit zijn voor de afdeling dan
ook drie erg bijzondere amateurs.
Eric Elstrod PA2ELS, Sjef v.d. Wiel PA3ESD en Jan v.d. Westelaken PE1MQL werden door
Remy een voor een naar voren geroepen en kregen de gouden speld uitgereikt.
Zij hebben voor afdeling 25 `s Hertogen Bosch (de BRAC) al tientallen jaren belangeloos erg
veel werk verzet, buiten dat zij al jaren deel uitmaken van het stichtingsbestuur dat de
Landelijke Radio Vlooienmarkt organiseert, waren ze diverse jaren afdelingsbestuurslid, en
zijn zij drijvende krachten achter diverse activiteiten in de afdeling en doe je zelden een
tevergeefs beroep op hen.
Het afdelingsbestuur feliciteert hen dan ook van harte met deze blijk van waardering.
Namens het bestuur, de secretaris afd. 25, Kobus Siebenga PE2LOJ
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Terugblik 37 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2012
Op zaterdag 10 maart jl. vond in het Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 37e
landelijke Radiovlooienmarkt plaats. In die afgelopen zevenendertig jaar is deze markt
uitgegroeid tot het grootste Radioamateur evenement van ons land en ook in Europa
behoort deze tot de grotere markten. Normaal gesproken vinden wij het niet fijn als er een
file melding op onze route door Radio1 wordt gegeven, maar toen ik hoorde dat die zaterdag
op de A59 a.g.v. een elektronica evenement werd afgegeven, moest ik toch even glimlachen,
dat is een goed teken. Als ik door de jaren heen, naar de bezoekers aantallen kijk zit er een
kleine fluctuatie op, maar het blijft wel binnen de marge. Dit jaar waren er 5% minder
betalende bezoekers, ongeveer gelijk aan die van 2009.
Het aantal mensen in de zaal, zit dan ruim boven de 5000. Mede door het gunstige
vlooienmarkt weer (regenachtig), bleven veel mensen langer hangen, daardoor ontstond de
indruk dat het drukker was dan het afgelopen jaar. Het was gezellig druk, maar toch ook
weer niet overdreven vol. Er stonden 333 stands en alleen al het aantal standhouders die bij
deze stands betrokken waren, bedroeg 808 mensen. Ook dit jaar waren weer alle stands
bezet.
Dit jaar hebben we weer heel wat mensen moeten teleurstellen die aan de late kant waren
met aanmelden, vol is vol. Voor hen geldt, eerder en op tijd aanmelden door de kosten
hiervoor over te maken. 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 11
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 aan apparaten verwacht, 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
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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 een voorval na (ambulance), gelukkig werkeloos (het viel achteraf gelukkig
mee). 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.
Het parkeren voor de bezoekers ging dit jaar stukken beter. Wel moeten we aantekenen dat
we over het parkeren van de standhouders nog niet tevreden waren. De exploitant, waarvan
wij de hal huren, behoudt zelf het parkeerbeleid (en de betaling). Zij hebben ons beloofd er
alles aan te doen om dit het volgend jaar verbeterd te hebben (heea is afhankelijk van
vergunningen van de gemeente).
Het was een prachtige markt, waarbij de hobbyisten een schitterende dag hadden, en zeer
velen hebben hier weer buitengewoon veel plezier aan beleefd.
Ja, dan het volgende, na afloop van de markt drinken we met de medewerkers een
kleinigheid, waarbij ik het resultaat geef. Dit jaar viel mij op dat de algemeen voorzitter van
de VERON met de algemeen sekretaris aanwezig waren, spoedig bleek dat dit een reden
had. Zeer ongebruikelijk, maar een zeer grote verassing, was dat drie bestuursleden van
stichting BRAC die dit werk al vele jaren doen, de gouden VERON speld kregen uitgereikt. Dat
waren Sjef van de Wiel, PA3ESD, Jan v.d. Westelaken, PE1MQL en Eric Elstrodt, PA2ELS.
Zeer terecht, want in het algemeen wil ik nog eens alle medewerkers en 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 38e
Radiovlooienmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart 2013, weer in het Autotron te
Rosmalen.
Tot het volgende jaar !
Paul, PA0STE, voorz. Stichting BRAC

Sociaal jaarverslag BRAC 2011
Het jaar was nog maar net begonnen of we kregen het droeve bericht dat een van onze
leden Henk PA3DNH plotseling was overleden, Henk was in de afdeling niet zo bekend maar
als oud marine telegrafist betrokken bij de MARAC en redacteur van de Marinade een op en
top radio amateur.
Later in het jaar kregen we het bericht dat Jan PA0PKC was overleden, Jan was dan wel geen
lid meer van de afdeling, hij was wel een van de mensen die gelijk na WW2 aan de wieg van
de BRAC hebben gestaan en was in de begin jaren secretaris van de afdeling geweest. Ze zijn
op gepaste wijze herdacht.
Uiteraard was er in maart weer onze landelijke radio vlooienmarkt, weliswaar georganiseerd
door de stichting BRAC, maar zonder hulp van vele leden zou het niet kunnen.
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Het werd weer een groot succes, al waren er, buiten de schuld van de organisatie om, wat
problemen met het parkeren.
Het zag weer “zwart van het volk” en we kunnen rustig stellen dat de markt een begrip is in
Nederland en ver daar om heen.
Je hoor regelmatig de stelling; “als ik het niet in Rosmalen vind dan, vind ik het nergens”
In april werd tot onze vreugde ons afdelingslid Albert PA3GCO tijdens de VR benoemd tot lid
van verdienste van de VERON. Albert trad af als hoofdredacteur van de Electron, maar heeft
zich altijd ten zeerste ingezet voor het amateurisme is de drijvende kracht achter de
repeater op 70 Cm in Den Bosch.
Ooit heeft hij van ons al eens de BRAC pluim gekregen maar dit is toch wel de verdienste die
hem toekomt.
Ook werden in april bestuursverkiezingen gehouden, Chris Dorna was in de loop van het
vorig jaar door drukke werkzaamheden al afgetreden, voor hem werd Cees Eigel PA1CE
gekozen, zodat we toch weer een compleet bestuur hebben.
Gelijktijdig werd het financieel verslag over 2010 gepresenteerd, na een paar vragen en met
lovende woorden van de kascommissie werd dit ook door de afdelingsleden goed gekeurd
en werd Mark met algemene stemmen decharge verleend.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Aart PA3BJQ en Chris PE1DZX.
In juli hebben we weer onze vossenjacht gehouden, deze maal om gedoopt tot Ohm jacht,
bij alle vossen hing ergens een reusachtige weerstand waar van de waarde moest worden
genoteerd. Even kwam deze jacht nog in gevaar, in de week er voor had een zware storm
een enorme ravage aangericht in het park, maar gelukkig had men net op tijd de afgebroken
takken en zelfs hele bomen opgeruimd.
In september waren we weer uitgenodigd om ons te presenteren op de manifestatie Den
Bosch Maritiem. Deze manifestatie word om de twee jaar georganiseerd en ook de vorige
waren we er bij. Ook dit jaar waren er een aantal leden bereid dit twee daagse spektakel op
te zetten en ons als radio amateurs te presenteren.
Dan komt de vraag wat gaan we doen, dit maal werd er gekozen voor een aantal aspecten
van de hobby te laten zien, zo stond er een SDR ontvanger, een opstelling waar met een
zender en ontvanger het systeem van telex kon worden, er men kon zien hoe WSPR werkte
en stond er de traditionele zender met sleutel en mike op gesteld waar een aantal aardige
verbindingen mee zijn gemaakt. Dat sommige amateurs kritiek op onze opstelling hadden
voorkom je niet, maar het blijft een feit dat zowel jeugd als ouderen de sleutel nog steeds
fascinerend vinden, het is toch een soort geheimschrift.
Verder hebben we over het jaar een aantal lezingen en gehad, en een paar
tentoonstellingen, een van z.g. Boatanchers en een van zelfbouw apparatuur.
Het valt niet altijd mee om de geschikte mensen en projecten te vinden.
Ook voor onze wekelijkse inloop bijeenkomst op vrijdagavond is nog steed belangstelling,
buiten de vaste kern komen er regelmatig anderen met b.v. vragen over apparatuur, of om
de diverse hobby bladen door te snuffelen. Er word regelmatig (zelfbouw) apparatuur
afgeregeld en gedemonstreerd.
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Er word wel eens gekscherend gezegd het lijkt wel een computerclub, als er weer een paar
laptops aan staan, maar deze worden veel gebruikt om de nodige informatie van internet te
plukken.
Ook dit jaar zijn er weer 10 afleveringen van het BRAC nieuws geweest, ons periodiek
clubblad, dit word gewaardeerd, het kost de redacteur wel de nodige moeite om er weer
een leesbaar iets van te maken, gezien de waardering, blijkbaar toch aardig.
Het word momenteel naar zo`n dikke 150 e-mail adressen gestuurd( niet allemaal
afdelingsleden) de papieren uitgave, die naar oudere amateurs gaan die niet over internet
beschikken, is terug gelopen naar 8 exemplaren.
In december heeft Mark PA2Y de begroting voor 2011 gepresenteerd en deze werd door de
aanwezige afdelingsleden zonder wijzigingen goed gekeurd.
Mark kondigde tevens aan dat dit zijn laatste begroting was bij de komende
bestuursverkiezing zal hij ook al mede door drukke werkzaamheden aftreden, dus moeten
wij naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Al met al hebben we weer een redelijk jaar achter de rug.
Zoals alle jaren, zijn we ook dit jaar in ledental weer iets gekrompen, niet veel maar toch, al
is het een landelijke tendens. We vergrijzen en er komt minder jeugd bij dan er ouderen
afvallen helaas.
Iets waar mee overigens bijna alle soorten verenigingen te maken hebben.
J.J.Siebenga PE2LOJ
Secretaris BRAC, VERON afd. 25
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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

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.
Cees Eijgel PA1CE St. Michelsgestel
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
Aart PA3BJQ en Chris PE1DZX
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

7

