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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 5 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
Inhoud:
Blz. 2: Van de voorzitter.
Blz. 2: Het sociaal jaarverslag.
Blz. 4: Terugblik 38ste Landelijke Radio Vlooienmarkt.

Komende bijeenkomst zal weer in het teken van de VR staan.
Er zijn 14 voorstellen ingediend en er word van ons als afdeling verwacht dat
wij daar een mening over vormen en met een stemadvies komen.
Zoals alle jaren zullen er nu ook weer voorstellen zijn met veel en met weinig
inhoud, van ons leden word verwacht dat wij daar serieus naar kijken en met
een voor, tegen of onthoudingsstem komen. Zo kunnen wij richting geven aan
onze vereniging.
De voorstellen heeft u in de Electron kunnen lezen zodat u al voor uw eigen
een oordeel heeft kunnen vormen, zodat het op de bijeenkomst over het
stemgedrag van de afdeling kan gaan en we niet telkens het hele voorstel
hoeven door te nemen.
Kom naar de bijeenkomst, het gaat over de koers welke uw vereniging het
komend jaar zal varen.
Ook zal het financieel jaaroverzicht van het afgelopen jaar worden
gepresenteerd, het sociaal jaar verslag kunt u in deze BRAC nieuws lezen en op
de bijeenkomst van op en/of aanmerkingen voorzien.
De secretaris Van de BRAC Kobus PE2LOJ
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Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
Afgelopen zaterdag hebben vele radioamateurs de bittere kou getrotseerd en een reis
gemaakt naar het Autotron in Rosmalen om daar naar verwachting warm te worden van al
hetgeen wat die dag werd aangeboden op de meer dan 300 kramen.
Voor het merendeel onder ons is dat wonderwel gelukt, een enkeling trof niet datgene aan
waar hij of zij naar op zoek was.
Voor de organisatie en medewerkers is het een dag die al vroeg begint maar dat je heb je
ervoor over. Je merkt dat het allemaal dik in orde is en iedereen doet zijn uiterste best om
dit evenement te doen slagen. Klasse! Het was, naar ik zo links en rechts hoorde, gezellig en
voor elk wat wils is er wat te koop.
Bezoekers en deelnemers uit diverse landen maken dat dit evenement hoog aan de top van
radio vlooienmarkten blijft staan. Moeten we zo behouden en om die kwaliteit te blijven
bieden is het waarborgen van continuïteit, zowel in de organisatie en medewerkers, heel
belangrijk. Het huidige bestuur moet daarbij een helpende hand worden geboden. Je zou
mogen verwachten dat uit ons ledenbestand er een aantal zijn die bereid zijn om voor de
komende jaren mee te doen in de organisatie van zo’n belangrijk evenement. De weg om je
aan te melden is niet moeilijk. Nu maar eens doen!
Alle medewerkers, de organisatie en bezoekers, jullie hebben er weer een geslaagd
evenement van gemaakt!
Voor de komende maandelijkse bijeenkomst staan de VR voorstellen weer op het
programma. Het bestuur zal voor aanvang van de bijeenkomst vergaderen over oa. het
jaarprogramma.
Ik hoop dat het barre weer gauw omslaat, het voorjaar echt van start gaat en dat we
inspiratie opdoen over vele kanten van onze prachtige hobby.
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ

Sociaal jaarverslag BRAC 2012
Om met het slechte nieuws te beginnen. Ook dit jaar zijn ons weer een aantal leden
ontvallen.
In mei overleed Jan Daamen ex PA3AJM, de laatste jaren niet meer actief als amateur, maar
wel een van de oprichters van de BRAC en daarom ook erelid van de afdeling.
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Later in het jaar overleden Kees Rademaker PA0RAM en Henk Thomassen PA3HCT, beiden
zijn in vroeger dagen bestuurslid van de afdeling geweest en Henk was de oprichter van het
packetstation in Den Bosch.
In oktober ontvingen we het droeve bericht dat Theo Scharten was overleden, Theo had
geen call, maar iedereen kon bij hem te recht met vragen. Hij was zowel theoretisch als
praktisch zeer kundig en deelde deze kennis graag met een ieder. Voorbeelden zijn er
genoeg, zoals b.v. de presentaties die hij verzorgde.
In november hoorden wij dat Dick Fabel was overleden, Dick ook al jaren geen lid meer van
de afdeling, is bij veel oudere leden nog bekend van het opleidingsgebeuren in
Vorstenbosch, zo rond de jaren `70.
Verder met iets opgewekter nieuws.
Op de januari bijeenkomst heeft Chris PE1DZX voor al zijn inzet in de afdeling, de BRAC pluim
ontvangen, en die is hem zeer gegund.
In maart was er weer onze landelijke radio vlooienmarkt, door de stichting BRAC en
uitgevoerd met de hulp van vele leden. Daar zou zo`n evenement niet van buiten kunnen.
Het werd net als voorgaande jaren weer een groot succes.
Na afloop was er voor drie stichtingsbestuursleden nog een verrassing in petto. Eric PA2ELS,
Sjef PA3ESD en Jan PE1MQL kregen door de landelijk voorzitter de gouden speld van de
VERON op gespeld. Dit voor het vele werk dat zij voor de afdeling, maar daar naast ook voor
vele amateurs, belangeloos hebben gedaan. Zij hebben hem dus dik verdiend.
In april op de VR werd ons afdelingslid Paul PA0STE tot lid van verdienste van de VERON
benoemd.
Dit voor o.a. al het werk wat Paul voor de VERON heeft gedaan en nog doet, denk o.a. aan
de dag van de radioamateur.
In juni werden er weer bestuursverkiezingen gehouden, Mark PA2Y trad af en was niet
herkiesbaar en helaas was er niemand die zich als opvolger aanmeldde, dus zit het bestuur
nog met een vacature.
In juli hebben we weer als van ouds onze vossenjacht gehouden, ook deze keer had men
daar weer een prachtige omgeving voor uitgekozen, het aantal deelnemers had best wat
meer mogen zijn maar die er niet waren hebben zeker wat gemist.
Verder zijn er over het jaar weer een aantal lezingen geweest, en een tentoonstelling van
zelfbouw apparatuur.
Het valt nog steeds niet mee om aan geschikte onderwerpen te komen voor onze
maandelijkse bijeenkomsten en gast sprekers te vinden.
Ook onze wekelijkse inloop bijeenkomst op vrijdagavond mag zich de laatste tijd weer op
wat meer belangstelling verheugen, buiten de vaste kern komen er regelmatig anderen met
b.v. vragen over apparatuur, de diverse hobby bladen worden goed gelezen en regelmatig
word er een projectje meegenomen en gedemonstreerd.
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PI4SHB
Ons club station PI4SHB probeerde iedere zondag in de lucht te zijn maar, dit vergde wel de
nodige moeite omdat er maar twee operators zijn.(2013 nog maar één)
Ook hier, ondanks de vele oproepen heeft zich nog geen versterking gemeld.
Dit kan betekenen dat komend jaar er niet elke zondag morgen een ronde is.
BRAC nieuws.
Ook zijn er dit jaar, net als het voorgaande jaar weer 10 afleveringen van het BRAC nieuws
verschenen. maar het kost de redacteur nog steeds de nodige moeite om er weer iets
leesbaars van te maken.
Er worden momenteel zo`n dikke 150 per e-mail adressen verstuurd.( niet allemaal
afdelingsleden)
Er worden nog 6 stuks( in 2011 8 stuks) per post verstuurd, deze gaan naar oudere amateurs
die niet over internet beschikken.
Al met al mogen we stellen dat we weer een tevreden jaar achter de rug hebben.
Zoals in voorgaande jaren, zijn we ook dit jaar in ledental weer iets gekrompen, niet veel
maar toch, dat is het een landelijke tendens, we vergrijzen met zijn allen en aan de
bovenkant vallen er helaas meer af dan er onderaan bij komen. Daar zullen we wel mee
moeten leren leven ben ik bang.
J.J.Siebenga PE2LOJ
Secretaris BRAC, VERON afd. 25

Terugblik 38 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2013
Op zaterdag 23 maart jl. vond in het Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 38e
landelijke Radiovlooienmarkt plaats. In die afgelopen achtendertig jaar is deze markt
uitgegroeid tot het grootste Radioamateur evenement van ons land en ook in Europa
behoort deze tot de grotere markten.
Morgens werden we al vroeg bezocht door mensen van Rijkswaterstaat die ons
attendeerden op een verkeersgevaarlijke situatie bij de A59, afslag Autotron. Nu is dit geen
zaak voor onze organisatie maar voor Libéma waar wij dit pand van huren, maar toen dacht
ik al, het zit goed met de bezoekersaantallen. In een tijd van economische teruggang weet je
nooit welke kan het op gaat. Dit jaar waren er ca. 2% meer betalende bezoekers dan in 2012,
daar moeten we heel blij mee zijn. Het aantal mensen in de zaal, zit dan ruim boven de 5000.
Mede door het gunstige vlooienmarkt weer (droog maar koud), bleven veel mensen langer
hangen, het was gezellig druk.
Er stonden 333 stands en alleen al het aantal standhouders die bij deze stands betrokken
waren, bedroeg ongeveer 810 mensen. Wat opviel is dat dit jaar het aantal beschikbare
stands sneller dan andere jaren uitverkocht was, we hebben nog een reserve lijst met
kandidaten aangelegd maar uiteindelijk hebben we heel wat mensen moeten teleurstellen
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die aan de late kant waren met aanmelden, vol is vol. Voor hen geldt, eerder en op tijd
aanmelden. U bent pas aangemeld als wij de betaling hebben ontvangen. 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 10 verschillende landen.
Als je rondliep, hoorde je naast Nederlands vele vreemde talen, waarvan Duits, Engels en
Frans overheersten. Dit jaar voor de eerste keer ook Spaans! 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 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, gelukkig werkeloos, dat was niet het geval op vrijdag bij het
opbouwen, waar een standhouder, zijn stands door een medisch probleem moest opgeven,
achteraf viel het gelukkig mee, snel ingrijpen van omstanders heeft erger voorkomen. Het
parkeren voor de bezoekers, en standhouders ging dit jaar stukken beter, alhoewel er altijd
nog wel iets te verbeteren valt.
Het was een prachtige markt, waarbij de hobbyisten een schitterende dag hadden, en zeer
velen hebben hier weer buitengewoon veel plezier aan beleefd.
We zijn dit jaar voor het eerst in de ruime historie van deze markt, zeer onaangenaam
verrast met het bezoek van zakkenrollers, we kunnen er niet veel tegen doen, alleen
waarschuwen wat we ook onmiddellijk hebben gedaan. Achteraf zijn er nog enkele
portemonnees met pasjes ed. teruggevonden. Gelukkig heeft dit geen grote stempel op het
evenement gedrukt, maar ook hier geldt een gewaarschuwd mens telt voor twee !!
Verder wil ik 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 39e
Radiovlooienmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 8 of 15 maart 2014, weer in het Autotron te
Rosmalen.
Tot het volgende jaar !
Paul, PA0STE, voorz. Stichting BRAC
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