Jaargang

40 nummer 01 januari 2013

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 ’s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
www.radioclub.nl
Inhoud:
Blz. 1: Begroting.
Blz. 2: Zelfbouw tentoonstelling; Van de voorzitter.
Blz. 3: Oproep medewerkers vlooienmarkt.
Blz. 4: Is het u opgevallen?
Blz. 5: Landelijke Radio Vlooienmarkt 2013.

In verband met de vele nieuwjaarsrecepties die in de eerste dagen
van januari plaats vinden hebben wij onze bijeenkomst verschoven
naar 11 januari.

Presentatie begroting
Komende bijeenkomst zullen we uitgestelde presentatie van onze begroting
voor het komend jaar presenteren.
Het zijn natuurlijk maar cijfertjes, maar wel belangrijke cijfertjes, ze laten zien
hoe we als afdeling functioneren
en wat er omgaat binnen de BRAC.
Dus als u daar interesse in heeft en wil meedenken over de toekomst van uw
afdeling dan verwachten wij u vrijdagavond 11 januari.
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Zelfbouwtentoonstelling
Tijdens de januari bijeenkomst zal er een zelfbouwtentoonstelling worden gehouden.
Ondanks dat er vele spullen kant en klaar gekocht worden, zijn er toch nog diverse amateurs
die, vooral randapparatuur, maar zeker ook complexere zaken zelf bouwen. Soms voor de
lol, soms om bestaande dingen aan te passen, te verbeteren of gewoon om dat het in de
winkel niet te krijgen is.
We hopen dat u uw project, hoe eenvoudig of ingewikkeld ook, meeneemt om het aan
anderen te laten zien en hen op ideeën te brengen om het zelf ook eens te bouwen.
Het hoeft niet op een prachtig printje te zitten(veel zelfbouwers bouwen z.g."spinnen", of
“dode kevermedhode”. Laat het zien, doe er eventueel een kleine beschrijving bij en wie de
bouwer is en neem het mee naar de bijeenkomst op vrijdag 11 januari.
Schroom niet, en laat eens zien wat u bezig houd.
Misschien brengt u anderen op een idee, of komt u zelf aan een idee.

Van de voorzitter
Hans PA3HVZ pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
Op het moment dat ik dit verhaal schrijf (via het keyboard) hebben we de kerstdagen net achter ons
gelaten. Ik hoop dat jullie die, voor zover mogelijk, hebt kunnen vieren samen met familie en of
vrienden. Aan het eind van 2012 maken we ons op voor de jaarwisseling en de opmaat naar hopelijk
een gezond, gelukkig en boeiend jaar. Namens jullie bestuur wens ik jullie dat allen toe en dat onze
radiohobby dat mag brengen wat we in ons hoofd hebben en ook kunnen uitvoeren.
Als ik zo om me heen kijk zijn er daarvoor voldoende inspiratiebronnen met elkaar te vinden en te
onderzoeken en experimenteel uit te voeren. Zou mooi zijn als we die experimenten ook onder
elkaar weten te delen. Of dat nu gebeurt tijdens de wekelijkse of maandelijkse clubbijeenkomsten of
zomaar spontaan als iemand je belt of e-mailt is wat mij betreft om het even.
Voor 2013 hoop ik van harte dat we met elkaar in staat zijn om ook de jeugd te betrekken en
geïnteresseerd te ontwikkelen in techniek en met name onze radiohobby. Ik weet uit eigen ervaring
dat het leggen van radioverbindingen, dichtbij of veraf, vaak bezien wordt als ouderwets en niet van
deze tijd. Al helemaal niet als er wordt “gesleuteld”.
Er zijn naar mijn mening echter voldoende aanknopingspunten te vinden om contact met de jeugd te
maken en die vast te houden. Mij lijkt het van groot belang dat de BRAC zich in de komende jaren
meer en meer gaat richten op de jeugd om zodoende er voor te zorgen dat Bossche Radio Amateur
Club haar plaats en bestaan blijft behouden.
Ik zou graag met jullie hierover tijdens één van de volgende clubbijeenkomsten van gedachte willen
wisselen.
Brengt mij tot slot op het volgende thema. Voor de wekelijkse BRAC ronde zorgen Willy en Cees elke
week trouw hun dienst. Dat vraagt veel inzet van hen en het zou daarom heel fijn zijn als daar
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versterking komt. Maakt het tevens ook wat gemakkelijker voor hen als één van beide eens een keer
verhindert is. Namens beiden hier een oproep tot steun.
Afsluitend wens ik eenieder een goede jaarwisseling toe en graag tot ziens in 2013!
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ

Oproep voor medewerkers aan de 38e Landelijke Radio
Vlooienmarkt
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 38e Landelijke Radio Vlooienmarkt, die op zaterdag 23 maart 2013 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 het
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. Belangrijk in dit verband is dat u er mee moet rekenen dat u op 23
maart morgens vroeg aanwezig moet zijn, de deuren voor de standhouders openen om 7.00 uur, dan
moet u reeds op uw post zijn dus tussen 6.30 en 6.45 uur. Die werkverdeling (en uw vrije tijd) 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 familieleden 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 waarmee 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 2012 ook in 2013 vervullen ? (niet, welke andere taak wel ).
6e Welke taak wilt u zeker niet verrichten ?
7e Bent u op 23 maart de gehele dag beschikbaar? (welke tijd niet ?)
8e Bent u aanwezig op de briefing avond, vermoedelijk op vrijdag 22 maart om 20.00 uur (nog niet
definitief) ? (indien niet, hoe kunnen wij u dan bereiken, evt spullen aanreiken?)
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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 van deze 38e Landelijke Radio Vlooienmarkt er weer een geweldig evenement
maken!!
Met een vriendelijke groet,
Paul, PA0STE
E-mail: pa0ste@veron.nl Tel: 073-5941311

Is het u opgevallen?
De dikke 40 boven aan het BRAC nieuws?
Alweer de veertigste jaargang van ons clubblad, dat is toch een hele prestatie.
Voor dat het BRAC nieuws ging heten, was het gewoon convo, of deze in de telling meegerekend zijn
weet ik niet, ik was nog niet in het zuiden en zeker nog niet actief als “legaal” radioamateur. Maar ik
heb van o.a. Sjoerd PA0SHY wel eens gehoord dat er op een zaterdag middag druk gestencild werd
in naar ik meen het Casino aan de Parade.
In die veertig jaar zijn er diverse redacteurs geweest, een paar ken ik nog maar anderen zijn mij
onbekend, daarom zal ik ook geen namen aanhalen want ik zal gegarandeerd mensen vergeten en
dat wil ik niet, met zijn allen hebben ze tenslotte er voor gezorgd dat de 40ste jaargang gehaald word.
Soms denk ik wel eens dat we eigenlijk weer bijna terug bij het begin; begonnen als convo,
mededelingenblaadje, in de bloei periode een blad met diverse interessante onderwerpen, schema`s
e.d. en momenteel naar mijn gevoel weer wat terug als mededelingenblad.
Er komt weinig binnen en dat betekend vaak overnemen uit andere bladen en internet.
Maar dat is eigenlijk iets wat iedereen al heeft kunnen opzoeken en wat de echte zelfbouwer/
hobbyist allang heeft gelezen.
Dan komt de volgende vraag op; word er nog wel geknutseld, bouwt men nog wel zelf?
Ik denk het wel, kijk b.v. maar eens op de vrijdagavond in de Helftheuvel, van ingewikkelde projecten
tot eenvoudige schakelingetjes, het restaureren van buizen radio`s, het komt daar regelmatig
allemaal aanbod.
En nu weet ik dat daar maar een handvol (tegenwoordig overigens regelmatig dik tweehanden vol)
amateurs komen, maar ik ben er van overtuigd dat er nog veel amateurs thuis dingen maken.
Want wat is er nu leuker dan te werken met een iets wat je zelf hebt gemaakt.
Eric PA2ELS zei het laatst nog treffend toen men hem er op wees dat de Nixieklok waar hij met
moeite de onderdelen bij elkaar sprokkelt, ook gewoon als bouwpakket of zelfs kant en klaar te koop
is; “Ik wil het zelf maken, dat is gewoon leuk”
Laten we hopen dat ons blad nog vele jaargangen door gaat en dat er amateurs zijn die hun
ervaringen daar in kwijt willen zodat het toch iets meer dan alleen maar een mededelingenblad blijft.
Uw redacteur Kobus PE2LOJ
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Landelijke Radio Vlooienmarkt 2013 in 's-Hertogenbosch.
Op zaterdag 23 maart 2013 nodigt de VERON afdeling Den Bosch, u weer van harte uit op onze 38ste
jaarlijkse Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON in Rosmalen (SHB) .
Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in Nederland. In
2012 waren er meer dan 330 stands en was het aantal bezoekers bijna 5000.
Uw afdelingssecretaris kan ook weer vooraf kaartjes bestellen. Hoe, staat op onze website.
Het doel van de markt.
Het doel van de markt is en blijft het bevorderen van zelfbouw. Naast gebruikte mag ook nieuwe
apparatuur worden aangeboden, evenals nieuwe onderdelen, meetinstrumenten, antennes,
hobbygereedschappen, enz.. Hobbyvreemde stands zullen geweigerd worden. Illegale apparatuur
wordt niet toegelaten.
De markt zelf.
De Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den Bosch ook een echte dag voor de amateur. Men komt om er
iets te kopen natuurlijk, maar ook voor de vele demo's, om oude bekenden weer te ontmoeten of
zomaar voor de gezelligheid. De 38ste Radio Vlooienmarkt wordt weer oergezellig, maar behoudt wel
het ware karakter van een vlooienmarkt. Uit het buitenland blijft de belangstelling groeien.
De zusterverenigingen over onze grenzen zijn door ons geïnformeerd en in hun verenigingsbladen
hebben ze ons de nodige aandacht geschonken. Ook dit jaar zijn al weer vele buitenlandse
standhouders ingeschreven. Let op: op de markt is roken wettelijk verboden.
Entree en kassa's.
De vlooienmarkt is geopend van 9.00 - 15.30 uur, de entreeprijs is onveranderd, € 7,- per persoon.
Autotron heeft ruime parkeergelegenheid (betaald). De kassa's gaan al om 8 uur open, u kunt dan
alvast het gebouw in. Er zal naast de normale kassa's ook weer één voor gepast geld zijn.
Naast horecafaciliteiten in de hal zijn in het Autotron restaurants en bars aanwezig waar u ook wat
kunt eten of drinken.
Route.
Het AUTOTRON staat aangegeven op de borden op de A2 en de A59 en is slechts 100 m van de A59
af.
(De A59 loopt van Den Bosch naar Nijmegen).
Er is een goede parkeerplaats waar u pas bij het weggaan hoeft te betalen.
Per openbaar vervoer: per bus (90 Arriva ri. Grave) van het station Den Bosch (op half uur elk uur,
controleert u dat nog even) of per regiotaxi. Voor zendamateurs is er een inpraatstation op 145.500
MHz.
Voor reservering van een tafel en verder alle informatie zie onze website:
www.radiovlooienmarkt.nl. U kunt ons daar bereiken, of via E-mail: info@radiovlooienmarkt.nl , Zie
ook onze advertentie van december 2012.
De VERON, afdeling Den Bosch verheugt zich er op u allen weer te kunnen begroeten en we wensen
u alvast een plezierige dag toe.
Tot ziens op 23 maart 2013.
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris Stg. BRAC.
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