Jaargang 41, nummer 4 april 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 3 april om 20.00 uur 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
De bijeenkomst op vrijdag 3 april zal in het teken staan van de VR voorstellen welke zijn ingediend
door diverse afdelingen en waar we als afdeling een oordeel over kunnen vellen, tijdens de VR op
12 april zullen we dan stemmen zoals u dat hier heeft aangeven.
Tevens zal op deze avond het financieel en het sociaal verslag van de afdeling worden
gepresenteerd en word u instemming hier mee gevraagd.

Inhoud:
Blz. 1: Van de voorzitter.
Blz. 2: Terugblik 39 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt.
Blz. 3: SDR is er nu voor iedereen.
Blz. 4: Sociaal jaarverslag BRAC 2013.
Blz. 6: Colofon.

Van de voorzitter
Hans PA3HVZ

pa3hvz@veron.nl

Beste radiovrienden,
De 39e radiovlooienmarkt was weer een succes. Velen zijn weer met "nieuwe"spullen
huiswaarts gekeerd of dachten wat te kopen maar zijn daarin niet geslaagd. Blijft toch ieder
jaar weer een verrassing.
De markt is ook een prima gelegenheid om je vrienden weer eens in levende lijve te zien of
met iemand in gesprek geraken en die ook nog eens bereid is om een verhaal voor te dragen
op één van onze clubbijeenkomsten later dit jaar.
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Voor de gehele organisatie en diegene die bijgedragen hebben aan het succes van deze
vlooienmarkt, hierbij onze welgemeende complimenten. Ook is het verheugend dat de
organisatie twee nieuwe krachten heeft weten te interesseren om actief mee te doen aan
toekomstige BRAC vlooienmarkten. Nog een aantal meer daarbij en de continuïteit is dan
helemaal gewaarborgd. Geldt overigens ook uw BRAC bestuur. De bestuursverkiezing is
weer aanstaande en ook hier zien we graag "verjonging"
We zijn al met al beste wel een druk kluppie waar jaarlijks het nodige gebeurt. Jammer is dat
veel werk door weinig handen wordt verzet.
Een activiteit waar we ons nu over buigen is het jubileum dat in december van dit jaar plaats
heeft. Daar moet nog het nodige voor opgetuigd worden maar we komen daarop nog terug.
Dat we vele handen nodig hebben is duidelijk dus hoop ik dat we een beroep op je hoeven
mogen doen.
Tot zover mijn bijdrage voor deze maand.
73’s Hans PA3HV

Terugblik 39 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2014
Op zaterdag 15 maart jl. vond in het Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 39e
landelijke Radiovlooienmarkt plaats. In die afgelopen jaren is deze markt uitgegroeid tot een
van de grootste Radioamateur evenementen van ons land en ook in Europa behoort deze tot
de grotere markten.
Morgens bereikten ons al berichten dat gewaarschuwd werd voor een hoog verkeersaanbod
op de A59, ter hoogte van afslag Autotron. Toen dacht ik al, het zit goed met de
bezoekersaantallen. In moeilijke economische tijden weet je nooit welke kan het op gaat. Er
zit in de bezoekers aantallen altijd een golfbeweging soms wat meer, soms wat minder, als
dat maar binnen de grenzen blijft. Dat was ook dit jaar het geval, vorig jaar iets meer, dit jaar
iets minder. Dit jaar waren er ca. 4% minder betalende bezoekers dan in 2013, daar moeten
we toch heel blij mee zijn. Het aantal mensen in de zaal, zit dan net onder de 5000. De
reden, mogelijk door het al dagen lang uitzonderlijk mooie weer, desalniettemin het was
gezellig druk.
Er stonden 332 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 in het begin snel verkocht werd, toen volgde een rustige periode om plotseling weer
toe te nemen, als of men even moest denken. Uiteindelijk waren we weer vol, en we hebben
nog een reserve lijst met kandidaat standhouders aangelegd, maar uiteindelijk hebben we
toch enkele mensen moeten teleurstellen, die te laat waren met aanmelden, vol is vol. Voor
hen geldt, eerder en op tijd aanmelden. 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. Het aanbod
was divers zoals we dat gewend zijn van deze markt. Alle zaken aan elektronica die je
verwacht: naast radioapparatuur, meetapparatuur, gereedschappen, antennes, onderdelen,
2

HF t/m SHF, computer onderdelen, etc., waren 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 deze 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.
En ja…helaas, ze waren er weer, zakkenrollers, gelukkig bleef de overlast dit jaar zeer
beperkt, misschien ook wel door de vele waarschuwingen en mededelingen.
Het was een prachtige markt, waarbij de hobbyisten een schitterende dag hadden, en zeer
velen hebben hier weer buitengewoon veel plezier aan beleefd.
Ik wil met dit verslag “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 40e Radiovlooienmarkt zal
plaatsvinden op zaterdag 21 maart 2015, weer in het Autotron te Rosmalen.
Tot het volgende jaar !
Paul, PA0STE, voorz. Stichting BRAC

SDR IS ER NU VOOR IEDEREEN
De afdeling VERON VRZA Twente biedt een ieder die belangstelling heeft of kennis wil
maken met Software Defined Radio de mogelijkheid deel te nemen aan het Zelfbouw
project LIMA SDR .
Het zelfbouw project
Het Lima SDR zelfbouw project is ontwikkeld door Deutscher Amateur-Radio-Club e. V.
Ortsverband Duisburg (L02). Lima-SDR is een zelfbouw project voor iedereen die zich voor
Software Defined Radio technologie interesseert. Omdat de Lima SDR ook geschikt is voor
degene die geen ervaring hebben met de moderne componenten of geen ervaren
zelfbouwers zijn, was dit voor de VERON-VRZA afd. Twente het ideale zelfbouwproject voor
geïnteresseerden in Software Defined Radio. Het concept voldeed aan alle eisen die we
vooraf gesteld hadden. Zoals prijs kwaliteit, eenvoudig in te regelen en geen bijzondere
apparatuur noodzakelijk. Ook de aanwezigheid van een bouwbeschrijving waarin stap voor
stap de opbouw is beschreven was voor ons van doorslag gevende aard. Een bijkomend
voordeel van deze bouwbeschrijving is dat na iedere stap een tests volgt voordat je verder
bouwt. Zo wordt voorkomen dat je fouten moet zoeken of erger, dat er iets stuk gaat omdat
een voorgaand deel niet goed is. De originele bouwbeschrijving is in het Duits.
Een Nederlandse vertaling is gemaakt door de VERON Afd. Woerden. Deze vindt u hier
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Binnen de afdeling waren er al zendamateurs die ervaring hadden met de Lima SDR. Het
enthousiasme waarmee zij de Lima SDR hebben gebouwd en de opgedane kennis was mede
aanleiding dit zelfbouwproject op te starten. Zo maakte Roy PE1ONW met zijn broer
PA3TON de eerste verbinding met IS0RHV Rapport 5:5 met 1watt. De conclusie was dan ook
dat de Lima SDR zich kan meten met het hoogste segment analoog.
Bij voldoende deelnemers is de VERON-VRZA afdeling Twente bereid een zelfbouwkit samen
te stellen en ook voor een bepaalde tijd technische ondersteuning te leveren. U kunt zich
hiervoor opgeven door een mail te sturen aan limasdr@verontwente.nl
De kit bestaat uit:


Alle componenten;



Printplaten met voorgesoldeerde SMD component (SI 750SMT). Deze mogelijkheid
wordt geboden om ook degene die geen ervaring hebben met het solderen van een
SMD component te verzekeren van een goed werkende SDR;



Behuizing;



Geprogrammeerde controllers (16F84A-04P en ATTINY 45-20PU) ;



Software;



ESD polsbandje met gebruiksinstructie.

Een prijs indicatie voor de Lima SDR kit is voor RX + TX € 220,00 en alleen voor het RX deel €
150,00. U ontvangt dan te zijner tijd een mail of er voldoende belangstelling is. Bij
onvoldoende belangstelling ontvangt u van ons een besteladvies. Bij voldoende
belangstelling ontvangt u de juiste prijs (deze is afhankelijk van het aantal deelnemers). U
kunt dan het geld overmaken en bij ontvangst van het geld wordt uw deelname bevestigd.
Alvast bedankt. http://www.verontwente.nl/index.php/zelfbouw/lima-sdr
Marc DK4DDS
www.qslnet.de/dk4dds www.imdes.de

Sociaal jaarverslag BRAC, afd. 25 VERON 2013
Dit jaar was voor de BRAC een goed jaar, goed omdat er geen leden zijn overleden en omdat
er door de loop van het jaar 10 nieuwe leden bij zijn gekomen, waarvan zeker de helft van de
jongere generatie.
Uiteraard was onze landelijke vlooienmarkt weer het hoogte punt van het jaar, waar velen
elk jaar weer naar uit kijken en behalve voor de “vlooien” komen ook velen enkel voor de
contacten met mede amateurs.
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Elk jaar is het voor het bestuur van de stichting een hele klus alles weer voor elkaar te
krijgen, zoals de hal, de kramen en de standhouders, maar ook de vrijwilligers die nodig zijn
om zo`n dag tot een succes te maken en het mooie is, het lukt hen ieder jaar weer.
Dus ook namens de afdeling en bestuur; stichtingsbestuur bedankt voor de organisatie van
dit unieke evenement.
Op onze maandelijkse bijeenkomsten proberen we altijd een presentatie of iets dergelijks te
hebben, maar dat valt niet altijd mee. Buiten de vaste zaken zoals VR voorstellen bespreken,
begroting en de bestuursverkiezingen, hebben we het afgelopen jaar o.a. zelfbouw, het
knutselen aan een simpele Teslaspoel en ook een lezing/presentatie over de Enigma was een
succes.
Buiten deze avonden was er ook nog een Buizenradio reparatie dag dit samen met de NVHR,
ook deze dag was een succes er waren mensen uit een groot deel van Nederland met hun
haperende radio gekomen. Dus ook voor herhaling vatbaar.
Ook waren we aangenaam verrast toen Sjoerd Ypma PA0SHY, tijdens de VR voor zijn vele
werk voor de VERON werd benoemd tot lid van verdienste van de VERON.
Er is weer een vossenjacht georganiseerd, er hadden meer deelnemers mogen zijn. Maar
dat mocht de pret niet drukken en de vossenjacht commissie had er weer iets moois van
gemaakt.
We hebben aan twee evenementen meegedaan, te weten ‘s-Hertogenbosch maritiem en de
open dag van ons club onderkomen De Helftheuvel, beiden zeer geslaagd. Op Maritiem
werden we geassisteerd door Chris PE1DZX die met een soldeer project de kinderen goed
bezig hield en terwijl de kinderen soldeerden onderhielden de anderen zich met de ouders
om die wat meer over onze hobby te vertellen.
Ons clubblad Het BRAC nieuws was dit jaar in zijn huidige vorm en naam 40 jaar oud, het
word aan ongeveer 150 personen per email toe gezonden, niet allemaal lid van de afdeling
maar ook aan een aantal belangstellenden.
Het valt niet altijd mee om er iets van te maken dat de moeite waard is, maar de redacteur
(PE2LOJ) probeert er iedere maand weer iets van te maken.
Een zorgen kindje is onze kwijnende zondagochtend ronde, Cees PA9CV is de nog enige
overgebleven ronde leider en hoe goed hij ook zijn best doet, er word met node minimaal 3
ronde leiders gemist, zodat men elkaar kan aflossen en als er iemand niet kan er iemand
anders in kan vallen en Cees er niet alleen voor staat.
Halverwege het jaar is ons bestuur weer voltallig geworden door het toetreden van Wilbert
Willems PE1ROY.
Al met al denk ik toch dat we als afdeling weer een goed jaar achter de rug hebben en laten
we proberen het komende jaar zo voort te gaan.
De afdelingssecretaris: J.J.Siebenga, PE2LOJ.
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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’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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