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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 december 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: Van de voorzitter.
Blz. 3: Even voorstellen.
Blz. 3: 39ste Landelijke Radio Vlooienmarkt.
Blz. 4: Mededeling landelijk servicebureau.
Blz. 5: Colofon.

Deze maand zal de bijeenkomst weer in het teken van de begroting voor het
komend jaar.
Cees PA1CE zal hem presenteren en hierna willen we graag eens van u horen
hoe u denkt dat de VERON er in 2030 zal uitzien, zal er veel veranderen, word
alles digitaal?
Zie ook het stukje van de voorzitter.

Van de voorzitter
Hans PA3HVZ pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
In mijn vorige verhaal heb ik voor wat betreft het jubileum van de BRAC een fout gemaakt
met het lustrumaantal. Dat is niet 7 maar 14! Zeventig jaar en dat gaan we met elkaar
vieren. De komende bijeenkomst van 6 december praten we daarover verder. Die avond
komt ook onze penningmeester aan het woord om de begroting voor 2014 toe te lichten en
een blik te werpen om de stand van onze clubkas van dit jaar.
Afgelopen maandag heeft jullie bestuur een 17 tal radiovrienden ontmoet in de Helftheuvel
waar een Veron regiovergadering was belegd van bestuursleden uit diverse regio's onder
leiding van twee HB leden. (PA0SHY en PA3CEV).
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Goed om dat jaarlijks te houden en diverse onderwerpen aan de orde te stellen en dan merk
je maar weer eens hoe belangrijk een bestuur nodig om de gang en structuur er in te houden
zodat de Veron niet alleen vandaag, morgen, volgend jaar maar ook over tientallen jaren nog
een levendige vereniging is.
Op de komende bijeenkomst zal ik een weergeven welke onderwerpen er aan de orde zijn
geweest.
Een paar wil ik je op dit moment al meegeven. Ten eerste de noodkreet over PI4AA. Als er
niks ondernomen is dit station, wat de vertegenwoordiger is voor alle radio amateurs,
zendend of luisterend, met ingang van 1 januari 2014 definitief met QRT. Tot op heden geen
enkele ondersteunende reactie uit het land en dat is zorgelijk. Als jullie deze BRAC nieuws
ontvangen is het jaar bij om. De Sinterklaas is in het land, de kerstbomen staan er over een 2
à 3 weken vanaf het moment dat ik dit schrijf al in vele huiskamers en voor je het weet eten
we ons rond aan oliebollen en wensen we elkaar het beste voor 2014. Als er geen actie
wordt ondernomen bestaat er geen PI4AA en horen we slechts ruis op hun donderdagavond
zendfrequentie.
Nog een brandmelding cq noodoproep vanuit het HB en geuit op de regiobijeenkomst!
Ten tweede is er een dringende oproep voor de vacature van een Hoofd Redacteur voor
Electron, maar ook medewerkers voor de PR-Cie, mensen die het webteam komen
versterken en een lid voor de beroepscommissie zijn dringend nodig.
Het is net zoals in vele andere verenigingen en stichtingen, dat het steeds moeilijker wordt
om mensen te vinden voor de vacatures zoals zojuist genoemd of een oplossing voor een
nieuwe bemanning van het station PI4AA. In onze BRAC (dus ook de stichting worden de
nodige handen uit de mouwen gestoken. Maar het loopt een keer op een punt dat je nee
moet zeggen. Maar een nee tegen PI4AA of een hoofdredacteur kan eigenlijk niet lijkt mij.
Hebben jullie al de nodige ideeën opgeschreven over de stelling hoe de Veron er in 2030 uit
zal/moet zien?
Onderstaande vragen wil ik graag de volgende bijeenkomst aan de orde stellen:
Hoe moet de VERON als vereniging er uit zien?
Hoeveel radioamateur verenigingen zullen er in ons land nog
zijn?
Hoe zal het ledenaantal van de VERON verlopen?
Wat moeten de doelstellingen van de VERON zijn of worden?
Wat is er nodig om de nieuwe doelstellingen te realiseren?
Hoe zal de amateur radiocommunicatie en experimenteel radio
onderzoek er uit zien?
Op welke manier moet de VERON communiceren met haar leden
(Electron, sociale media)?
Hoe gaan die communicatiemiddelen er uit zien?
Hoe moet de VERON haar middelen organiseren om haar
voortbestaan te garanderen?
Hoe moet de VERON aan geschikte en voldoende mensen komen
om haar organisatie zeker te stellen (CB, HB, commissies,
communicatie, afdelingen)?
Ik hoop op vele reacties!
Graag tot een volgende keer. 73’s Hans PA3HVZ
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39ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2014.
Op zaterdag 15 maart 2014 organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stg. BRAC) haar
39ste Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den Bosch) van 9.00 tot
15.30 uur.
We zitten in een fraaie, verwarmde tentoonstellingsruimte van meer dan 9.000 vierkante
meter.
In de afgelopen 38 jaar groeide deze markt uit tot een grote internationale happening voor
elektronica hobbyisten. In 2013 groeiden we weer iets, meer dan 5000 mensen.
U kunt uitgebreid rondsnuffelen naar zeldzame zaken bij de ongeveer 330 stands en het is
natuurlijk ook de gelegenheid om "iedereen" weer eens te ontmoeten in een van de
meerdere zitgelegenheden.
BETALEN:
Een tafel (4 x 1 m.) inclusief. 2 deelnemerbandjes kost € 50,- .
U kunt betalen via: IBAN: NL19ABNA 0627 558 984 ; BIC: ABNANL2A t.n.v. Stg. BRAC te Best.
Parkeerkaarten koopt u in de entree hal bij de aparte kassa van Libéma.
Vermeld het aantal tafels en het evt. aantal extra deelnemersbadges. Geef ook uw telefoon
nummer op.
Als u ook per E-mail te bereiken bent, laat het ons weten, u ontvangt sneller bericht.
Per inschrijving kunt u maximaal drie tafels bestellen.
Per tafel kunt u maximaal twee extra bandjes bijbestellen, ad € 7,- per stuk.
Tijdens het opbouwen van de markt worden geen deelnemersbandjes meer verkocht.
De stands zijn snel uitverkocht en het aantal inschrijvingen heeft een maximum. Helaas
hebben we ook het afgelopen jaar weer belangstellenden die te laat reageerden moeten
teleurstellen. Reserveer dus zo spoedig mogelijk.
Voor uw inschrijving gelden onze Algemene Voorwaarden. Zie onze website.
U dient vooruit te betalen. De volgorde van ontvangst van uw betaling bij ons, is bepalend.
Na ontvangst van uw overmaking krijgt u direct per E-mail of per post bericht of u geplaatst
bent. Later, ca. eind februari, ontvangt u uw standnummer en verdere gegevens.
Gebruikte en nieuwe apparatuur mag worden aangeboden, evenals onderdelen, antennes,
meetinstrumenten en hobbygereedschappen, e.d. . Het doel van de vlooienmarkt is het
bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist.
Daarom accepteren we geen goederen die hiermee geen verband houden, deze zullen
worden geweigerd en de stand moet worden ontruimd. Alles naar het oordeel van de
organisatie.
Alle geldende wettelijke regels zijn van kracht: verkoop van illegale apparatuur is verboden.
Roken is niet toegestaan.
Tevens gelden onze voorwaarden, o.a.: geen lawaai en/of lichtshows, soort stand, e.d. .
Inschrijven betekent dat u instemt met onze voorwaarden.
De 39e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 15 maart 2014 in het Autotron zal, als
vanouds, weer een geweldige happening worden. PI4SHB praat u zo nodig in op 145.500
MHz.
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Voor de laatste informatie kunt u terecht op Internet: www.radiovlooienmarkt.nl , of bericht
ons per E-mail via info@radiovlooienmarkt.nl .
We verheugen ons ook weer op uw komst. Tot ziens als bezoeker of standhouder!.
Met vriendelijke groeten,
VERON (SHB) / Stg. BRAC,
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris.

Mededeling Service Bureau VERON
Examenopgaven van F examens
Het heeft even geduurd maar er is een nieuw boekwerk met examenvragen voor de F
zendvergunning. Dit boekwerk is tot stand gekomen door alle 20 examens vanaf 3 december
2008 tot en met 22 mei 2013 te bundelen met de bijbehorende antwoorden. In totaal gaat
het om 1000 examenvragen. Het boekwerk is mede tot stand gekomen door de welwillende
medewerking van de Stichting Radio Examens.
Het boek heeft dezelfde grootte in stand gehouden als de examenopgaven zodat er
voldoende ruimte is om zelf aantekeningen/uitwerkingen bij de vragen te maken.
De kosten bedragen voor leden €12,50 en voor niet leden €15,00.
Het boek is verkrijgbaar bij het Service Bureau onder artikelnummer 841.
Examenopgaven van N examens
Na het boek Examenopgaven van F examens kon het boek Examenopgaven van N examens
niet uitblijven. Dit zeer omvangrijke boekwerk bevat alle N examens van eind december
2008 tot medio 2013 met de bijbehorende antwoorden. Er zijn ca 1200 examenopgaven
opgenomen. Ook dit boek heeft dezelfde grootte als de examenopgaven zodat er voldoende
ruimte is om zelf aantekeningen/uitwerkingen bij de vragen te maken.
Het boekwerk is mede tot stand gekomen door de welwillende medewerking van de
Stichting Radio Examens.
De kosten bedragen voor leden €13,50 en voor niet leden €17,50.
Het boek is verkrijgbaar bij het Service Bureau onder artikelnummer 842.
Praktijkboek
Werkboek voor cursisten
Tijdens de 71e Verenigingsraad van de VERON in 2010 werd een voorstel aangenomen om te
komen tot het opstellen van een praktijkboek zodat ook zij die minder technische ervaring
hebben met de opgedane kennis zelf aan de slag kunnen maar dat ook bruikbaar is als
werkboek bij de bestaande theorieboeken van de N- en F-cursus.
Tijdens de Dag voor de Radio-amateur op 2 november 2013 werd het boek gepresenteerd.
Het fraai uitgevoerde boek in ringband bevat 210 pagina’s met vele kleurafbeeldingen. Het
boek kwam tot stand onder eindredactie en opmaak van Rob Soulier, PA3AXI.
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Aan dit boek werkten voorts mee PA0EVO, PA0HMW, PA0JPG, PA0WRT en PA0MLH.
Fotografie werd o.m. verzorgd door PA3GAA. Suggesties werden ontvangen van PA0XAB en
PA3AGF. Door het toepassen van een ringband is het boek gemakkelijk open te slaan bij
gebruik op de werktafel.
De vele tekeningen en foto’s geven een goed beeld hoe e.e.a. na te bouwen en hoe gebruik
te maken van diverse gereedschappen.
Het boek bevat een drietal hoofdstukken t.w. een hoofdstuk met 50 proeven, een hoofdstuk
over mechanische bewerkingen en een hoofdstuk Bouwproject FET-dipper.
Deze FET dipper kan niet alleen resonatiefrequenties meten van 1,5MHz tot 84MHz maar
daarnaast kun je met deze dipper ook nog velerlei andere projecten maken.
Denk daarbij aan een laagfrequent en hoogfrequent meetsonde, een milliwattmeter tot
maximaal 0,5 W over 50 Ohm, een kristallentester, een veldsterktemeter voor golflengtes
van 2 meter tot 23 cm, een hoogfrequent stroomtang, een actieve VSWR-meter, een VXO
optimalisator en niet te vergeten een direct conversie SSB ontvanger voor de 20, 40 en 80
meterbanden Kortom een boek dat zeker voor de beginnende amateur van groot praktisch
nut is.
De kosten bedragen voor leden €22,50 en voor niet leden €27,50.
Het boek is verkrijgbaar bij het Service Bureau onder artikelnummer 843.
(Het praktijkboek is in te zien op de vrijdag avond bijeenkomsten.)

Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Verenigingsraad
Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager

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
Cees Eijgel PA1CE St. Michielsgestel
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te’sHertogenbosch.
Cees Ventevogel PB9CV
Wilbert Willems PE1ROY
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 eventueel een liefhebber
Chris PE1DZX, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Aart PA3BJQ en Catharinus PE1AHX
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: PB9CV.
Iedere zondag om 11.30 uur
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)

70 en 23 cm repeater
Braknieuwsredactie
Website beheer

Staat op naam van: Albert PA3GCO.
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid
Clubhuis:
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