Jaargang 41, nummer 1 januari 2014

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 10 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. 2: Van de voorzitter.
Blz. 3: Verslag algemene bijeenkomst november.
Blz. 5: Voorstellen voor de VR.
Blz. 5: Oproep voor medewerkers aan de 39ste Landelijke Radio Vlooienmarkt .
Blz. 7: Colofon.

De eerste bijeenkomst in 2014 is op vrijdag 10 januari 2014
(deze keer de 2de vrijdag i.p.v. de 1ste ,dit i.v.m. de vele nieuwjaarsrecepties in
de eerste dagen)

We hopen als bestuur op deze avond veel van onze amateurs
persoonlijk een goed nieuwjaar te kunnen wensen en nodigen jullie
dan ook van harte uit voor deze eerste bijeenkomst.
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Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
Op het moment dat ik mijn bijdrage voor het BRAC nieuws schrijf zijn de kersdagen en het
nieuwe jaar in aantocht. Ik wens jullie, en diegene die jullie dierbaar zijn, hele fijne
feestdagen toe en voor 2014 al het goede en met name gezondheid.
Ook dat we in het nieuwe jaar weer leuke radio activiteiten met elkaar mogen beleven voor
jong en oud. Vooral dat we het voor elkaar krijgen om met name de jongeren weten te
interesseren voor die prachtige radiohobby. Het komende jubileum van de BRAC kan ons
daarbij helpen. Voor wat betreft dit jubileum moeten we in de komende maanden het
nodige werk verrichten en het zou fijn zijn als er enkele leden zich zouden aanmelden om
hier een steentje aan bij te willen dragen in de organisatie.
De afgelopen bijeenkomst hebben we met elkaar gesproken over de toekomst van de Veron.
Die gesprekken zou ik graag met jullie willen voortzetten in 2014. Om te bedenken hoe de
Veron er over pakweg 10 of 20 jaar uitziet als vereniging is best wel lastig maar de out of the
box reacties van de bijeenkomst va december zijn zeker vruchtbaar. De wereld om ons heen
verandert en zal zeker van invloed zijn om alle geledingen van de maatschappij. Kijk alleen
maar naar de impact dat internet heeft op onze hobby. De laatste DVRA liet al zien hoe groot
de belangstelling is voor SDR. Het moet toch mogelijk zijn de jeugd hiervoor te interesseren?
Techniek staat niet direct op het wensenlijstje van de jeugd maar we kunnen het met elkaar
wel aantrekkelijke maken voor ze. Hoe precies? Kleine stapjes worden door ons al gezet
zoals op het evenement van Maritiems door de jeugd kennis te laten maken met solderen en
het in elkaar zetten van een bouwpakket. De belangstelling die daar getoond is door de
jeugd geeft vertrouwen. Laten we hier zeker verder mee gaan.
Voor de BRAC is het evenement van de Radio Vlooienmarkt in Rosmalen ook een belangrijke
en de organisatie is daar al weer druk mee doende. Vele duizenden bezoekers hopen we
daar weer te treffen. Er wordt naar uitgekeken!
Voor de komende maanden hopen we voor de maandelijkse bijeenkomsten weer een
programma te kunnen bieden. We ervaren als bestuur dat dit veel moeite kost. Heb hiervoor
al eens eerder een oproep gedaan en doe dit nogmaals. Heb je een onderwerp dat je graag
wilt tonen aan je mede amateur, schroom dan niet je te melden. We geven je graag de
gelegenheid!
Een ander onderwerp is de Bossche Ronde op zondagmorgen. Helaas kunne we niet meer
spreken van een team die dit wekelijks verzorgt. Wie o wie is bereid hierbij te helpen?
PB9CV, Cees, zou het bijzonder fijn vinden als hij er niet meer alleen voor staat.
Nogmaals, fijne dagen en graag tot ziens in het nieuwe jaar.
73’s Hans PA3HV
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Verslag algemene bijeenkomst november
Hans PA3HVZ opende de bijeenkomst en hete een ieder welkom.
We mogen ons dit jaar toch gelukkig noemen met de aanwas van nieuwe leden, waar van er
ook een paar bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.
Het begint wat rommelig , de beamer blijkt nog niet terug te zijn en dat is lastig voor de
presentatie van de begroting, maar uit eindelijk werd dit op de ouderwetse manier opgelost
met een bord en stift. Iets lastiger, maar het werkt nog steeds, amateurs staan tenslotte niet
voor niets bekend om hun improvisatie vermogen(HI)
Cees PA1CE presenteert hier na de begroting, daar we het afgelopen jaar binnen de
begroting zijn gebleven is deze voor 2014 nagenoeg gelijk aan het afgelopen jaar, hier en
daar iets meer i.v.m. verwachte of reeds gestegen kosten.
Het enige andere op de begroting is een bedrag wat is gereserveerd voor de viering van ons
70 jarige bestaan als BRAC. Hier wil het bestuur graag wat aandacht aan besteden, uiteraard
wel met medewerking van de leden, er word gedacht aan een werkgroep, zoals ook is
gebeurd bij ons 50 jarig bestaan.
Na nog wat vragen en opmerkingen werd de begroting met algemene stemmen goed
gekeurd en werd zoals traditioneel beklonken met een rondje aangeboden door de
penningmeester.
Na afhandeling van de begroting kwam Hans met een aantal vragen die door het HB zijn
gesteld en waar men graag van zou willen weten hoe de leden daar over denken.
Het draait om het idee van: ”hoe zal de VERON er in 2030 uitzien?”
In deze onderstaande samenvatting zijn zoveel mogelijk alle door de aanwezige leden (17)
naar voren gebrachte overdenkingen, standpunten en ideeën samen gevat.
Om alle uitspraken en discussies afzonderlijk te om schrijven is ondoenlijk en zou ook de
duidelijkheid niet net goede komen.
Een aantal vragen/ gedachtes:
Bestaat de VERON dan nog?
Momenteel hebben we zo rond de 7000 leden, maar dat is al een aantal jaren een terug
lopend aantal. Gezien de niet ontkennende vergrijzing van de zendamateur, er vallen er
helaas meer oude af dan er jonge bijkomen, zou dan best eens rond de 1500 kunnen zijn en
zullen we om efficiënt te zijn mogelijk wel afdelingen moeten samen voegen, iets wat in
sommige plaatsen al is geschied (Limburg).
Hoe houd de VERON zich met zo`n verwachte afname in stand?
Moeilijk, je ziet het al in veel verenigingen, ook die niet vergrijzen, er zijn steeds moeilijker
mensen te vinden om iets in een bestuur of daar om heen te doen.
Iedereen heeft het druk, werk, gezin of vul maar in.
Men ziet ook steeds minder het nut van de verenigingen zoals d VERON in, men verdiept zich
niet achter de schermen en ziet een aantal zaken als vanzelf sprekend.
Er word vaak vergeten dat het nu al zo is, dat als er geen amateurverenigingen zouden zijn
geweest, wij waarschijnlijk al behoorlijk in onze hobby zouden zijn beknot. Was het een
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aantal jaren geleden zo dat de commercie alleen interesse had in de hoge frequenties,
tegenwoordig begint men ook de lagere weer steeds interessanter te vinden en zijn wij
eigenlijk maar vervelende in de wegliggers.
Hoe hou je deze afname tegen?
Erg moeilijk, de magie van het zo maar praten met b.v. iemand in Amerika is voorbij, de
jeugd kan met zijn mobieltje steeds meer en “twittert” er lustig op los en heeft al die
“moeilijke” apparatuur niet meer nodig.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan is de gedachte, waarom thuis met grote
antennes en apparaten gaan zitten als je ook in de trein, bus of waar dan ook met de hele
wereld contact kan leggen.
Daarbij gevoegd alle storingen in de ether, die er nu al zijn en naar verwachting in de
toekomst alleen maar meer worden, deze zullen er niet aan bijdragen dat men zich snel
geroepen voelt om deze vorm van communicatie te gaan beoefenen.
Wat zouden de doelstellingen in 2030 van de VERON moeten zijn?
Is erg moeilijk te stellen, want wat doet de technische ontwikkeling, wat zijn dan de
mogelijkheden.
De jeugd er voor te interesseren door steeds meer de computer bij het amateurgebeuren te
betrekken, deze trend is nu al aan de gang, kijk maar naar het huidige gebruik van de SDR
dongle, de arduino en de rasberry-pi. Er zullen nog veel van dit soort zaken komen en men
zal moeten proberen hier op in te spelen.
Bij veel radio/zend experimenten zal de computer een steeds grotere rol gaan spelen, wat
ook nu al aan de gang is, PSK, WPRS, Moonbounce, D-star, enz.
Hoe zal de VERON met zijn leden communiceren en hebben we nog een Electron?
Men is het er met zijn allen wel over eens dat de papieren uitgave van Electron, nu al zo`n
kleine 70 jaar, het niet nog eens zo lang zal uithouden.
Zoals nu al het geval, is de computer met internet een belangrijke inlichtingenbron op allerlei
gebied, ook voor de amateur en dit zal ook alleen maar toenemen.
Het is nu al problematisch om een attractief blad te maken, moeilijk aan medewerkers te
komen (o.a. een hoofdredacteur) en ook aan geschikte kopij is moeilijk te komen en als men
die heeft dan is de klacht vaak, terecht of onterecht, dat het een aantal “gewone” amateurs
ver boven de pet gaat. Er is vaak behoefte aan simpele schakelingen die handig zijn en
gemakkelijk te maken, als men tenminste nog zelf iets wil doen, want veel amateurs zien
meer in het kant en klare gebeuren en dit zal gezien de algemene, al eerder gehoorde trend,
druk en geen tijd alleen maar toenemen.
Hans is blij met de inbreng van de aanwezigen, zeker ook van de nieuwe leden.
Er zijn nog wat vragen over, maar gezien de tijd wil hij deze een andere keer op tafel gooien.
De meeste aanwezigen vonden het toch wel een interessante discussie en de algemene
conclusie was toch dat er vermoedelijk wel veel veranderd richting 2030, maar dat er toch
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ook altijd nog zendamateurs zullen zijn, misschien wel heel anders bezig dan nu, maar er
zullen ook altijd nog mensen zijn die het op de oude manier zullen willen doen.
Je kan alleen de ontwikkelingen op dat gebied moeilijk inschatten, omdat we de laatste jaren
al hebben gezien dat de techniek soms razend snel kan gaan.
De tijd zal het ons leren, het is nog ver vooruit en de realiteit van dit moment is dat diverse
van onze huidige leden momenteel een leeftijd hebben dat het de vraag is of ze 2030 nog
mogen mee maken.
En tot besluit de opmerking van een doomdenker: misschien seinen we in 2030 wel weer
met een knots op een holle boomstam(HI)
Hierna sluit Hans de bijeenkomst, dankt eenieder voor zijn inbreng, en wenst iedereen een
wel thuis en alvast prettige kerstdagen en een goed uiteinde.
De notulist Kobus PE2LOJ

Voorstellen voor de VR 2014
Tot en met 31 januari kunnen er voorstellen voor de VR worden ingediend.
Heeft u een goed onderbouwd voorstel, breng het dan in op de algemene bijeenkomst van
10 januari.
Is de meerderheid van de aanwezigen er voor dan zal het bestuur dit voorstel indienen bij
het HB

Oproep voor medewerkers aan de 39e 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 39e Landelijke Radio Vlooienmarkt, die op zaterdag 15 maart 2014 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 15 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.
5

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 2013 ook in 2014 vervullen ? (niet, welke andere taak wel ).
6e Welke taak wilt u zeker niet verrichten ?
7e Bent u op 15 maart de gehele dag beschikbaar? (welke tijd niet ?)
8e Bent u aanwezig op de briefing avond, vermoedelijk op vrijdag 14 maart om 20.00 uur
(nog niet definitief) ? (indien niet, hoe kunnen wij u dan bereiken, evt spullen aanreiken?)
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 e-mail adres.
Samen gaan we van deze 39e Landelijke Radio Vlooienmarkt er weer een geweldig
evenement maken!!
Met een vriendelijke groet,
Paul, PA0STE
E-mail: pa0ste@veron.nl
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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
’s-Hertogenbosch.
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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