Jaargang 46 nummer 04, april 2019

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 om 20.00 uur in het
Sociaal Cultureel Centrum ”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s Hertogenbosch. Tel:073-6217973
Overname van artikelen en/of schema’s is slechts toegestaan met volledige bronvermelding.
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht bekend te zijn met de bepalingen,
zoals in de auteurswet omschreven en deze bepalingen ook strikt na te leven.

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
www.radioclub.nl

Vrijdag 5 april hebben we twee belangrijke zaken op de
agenda staan, n.l.,
Bestuursverkiezingen en het stemmen over de VR voorstellen.
Bestuursverkiezingen:
Daar Catharinus PE1AHX het nog enige tijd rustig aan moet doen, is iemand die het
voorzitterschap op zich zou willen nemen erg welkom.
Kobus PE2LOJ is aftredend en niet herkiesbaar, we hebben Martien PD0ML bereid
gevonden om zich kandidaat voor het bestuur te stellen.
De voorzitter word apart gekozen, de bestuursleden verdelen zelf de andere functies.
De VR:
Er zijn door diverse afdelingen tien voorstellen voor de VR ingediend , het is de
bedoeling dat wij, over deze voorstellen, tot een gezamenlijk stand punt komen, we
hebben drie opties: we zijn voor, we zijn tegen of we onthouden ons van stemming.
De voorstellen zijn in de Electron gepubliceerd, dus lees deze s.v.p. even door, zodat
we op de bijeenkomst weten waar we het over hebben en snel tot een oordeel en
een stemming kunnen komen.
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Blz. 2: Overlijden Sofie Hallie.
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Overlijden van Sofie Hallie
We wisten dat ze ziek was, maar toch nog vrij plotseling is eind vorige maand Sofie, de xyl
van Hans PA3BZR overleden.
Namens het bestuur van de BRAC willen wij Hans condoleren met dit zware verlies en
wensen hem en de familie veel sterkte bij het verwerken hiervan.
En ik weet zeker dat ik dit ook namens de medewerkers van de radio vlooienmark doe, waar
zij jaren vaste medewerker was, meestal bij de kaart controle. Zelfs bij diverse vaste
bezoekers van de markt viel haar afwezigheid op.
Sofie was daar een vast gezicht. Een vriendelijke vrouw, die met iedereen wel een praatje
maakte.
Ook na afloop van de markt werd er in de slot samenvatting door Paul PA0STE hieraan nog
gememoreerd.
Kobus PE2LOJ, namens het bestuur van de BRAC.

Van de secretaris
Zo, de radio vlooien markt hebben we achter de rug, elk jaar toch weer een hele
happening.
Nu ben ik zelf aanwezig als medewerker, maar anders zou ik ook zeker komen.
Alleen al om de sfeer, mensen/amateurs ontmoeten waar je vaak verbinding mee
heb gehad, maar waar je nu eens een “live” praatje mee maakt. Verder, al heb je niets
meer nodig, is het toch geweldig interessant om te zien wat er zo allemaal word
aangeboden, de vreemdste zaken en ze worden nog verkocht ook.
We zijn een markt die door elke amateur in binnen en buitenland erg gewaardeerd
word. Ik heb wel eens horen zeggen door bezoekers en standhouders : als je het in
Den Bosch niet meer vind is het er niet meer” en “als ik het hier niet meer verkoop
kan ik het beter weg gooien” Vroeger zag je dat dan ook, toen we nog grote afval
containers hadden staan.
En ondanks dat ik niks nodig had naar ik meende, toch weer wat klein goed mee
genomen. Misschien ietsje duurder dan bij “Alie” maar geen wacht tijd. (HI)
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Uiteindelijk was de markt weer een succes, iets meer standhouders en iets meer
bezoekers dan vorig jaar en dat terwijl overal de trend is dat het langzaam terug
loopt.
Helaas waren er toch nog drie vermoedelijke gevallen van zakkenrollerij, bijna niet te
voorkomen op zo`n druk bezochte markt. Je ziet sommige mensen wel eens erg
slordig met hun zaken om gaan, maar ook de sluw en handigheid van de rollers, in
de drukte tegen iemand aan lopen, sorry, sorry, en ondertussen word je gerold
zonder dat je het door hebt.
Rest mij nog een groot complement te geven aan de vrijwilligers en de mensen van
de organisatie. Wij als helper zijn er dan een lange dag mee bezig. Maar de
organisatie is al maanden voor de markt druk bezig en ook na de markt is er nog veel
te regelen.
Daarom wil ik het bestuur van de stichting BRAC, namens het bestuur van de
afdeling, hartelijk danken voor het vele werk en de tijd die zij er insteken.
Laten we niet vergeten dat door deze markt onze club/afdeling kan doen wat ze
doen. Zoals b.v. deelname aan de PACC op een mooie locatie, bijeenkomsten in de
Helftheuvel, allemaal mede dank zij de markt.
Rest mij nog u te attenderen op de bijeenkomst van april, er komen dan twee
belangrijke zaken aanbod, n.l. de bestuursverkiezing en de voorstellen voor de VR,
hoe gaan we daar stemmen?
Kobus PE2LOJ

Bestuursverkiezingen.
Komende bijeenkomst zijn er weer bestuursverkiezingen.
Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Catharinus PE1AHX, wegens gezondheidsredenen eventueel aftredend
of een tijdelijke vervanger
Secr. Kobus PE2LOJ ; aftredend en niet herkiesbaar.
Penn. Cees PA1CE
Lid Claudia PD5AX
Lid Hendrik PA3GYK; aftredend en herkiesbaar.
Beschikbaar voor kandidaat bestuur: Martien PD0ML
De voorzitter word apart in functie gekozen, de overige functies worden door het
bestuur zelf verdeeld.
Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot aanvang van de
bijeenkomst (20.00 uur)
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Bestuurskandidaat
Ik heb mij opgegeven als kandidaat voor het bestuur, wie ben ik?
Mijn naam is, Martien van de Liefvoort, de call is PD0ML
Ik ben geboren op 18-04-1957 in Eindhoven.
Mijn Hobby’s zijn uiteraard het Radiogebeuren en verder het werken met computers
en ik heb nog een mooi aquarium staan waarvoor ik zelf de Co2 maak.
Ik woon sinds 2007 in Rosmalen daarvoor Beek en Donk en Eindhoven.
Ik ben besmet geraakt met het radiovirus in Militaire dienst waar ik veel gewerkt heb
met de Philips 3600 en 4600 set.
Toen de MARC machtigingen kwamen heb ik ook een “bakkie” met machtiging
aangeschaft en ben daar mee gaan doen.
Ik ben altijd 11 mtr blijven doen, met soms iets meer dan was toegestaan en na een
waarschuwing, heb ik toen gezegd, ik ga mijn machtiging halen, dat heeft nog wel
even wat tijd geduurd, maar het begin is er, 2 jaar geleden de novice gehaald en ben
toen meteen lid geworden van de Veron afdeling 25 Den Bosch. Mijn planning is om
in september te beginnen met de studie voor Full.
Ik vind het een leuke club en daarom heb ik me beschikbaar gesteld voor een functie
in het bestuur en omdat Kobus PE2LOJ het na ongeveer15 jaar vind dat er eens
nieuw bloed in moet.
Ik heb weinig ervaring in bestuursfuncties maar Kobus heeft beloofd mij weg wijs te
maken en met die hulp ben ik ervan overtuigd dat het mij gaat lukken.
Samen met Hendrik PA3GYK ben ik momenteel bezig met een programma en
activiteiten op poten te zetten voor ons 75 jarig jubileum.
Dat is het zowel ongeveer, iets nog niet duidelijk, ik ben de meeste vrijdagavonden
wel aanwezig, dus stel uw vraag.
`73 Martien van de Liefvoort, PD0ML

Terugblik op de 44e Radio Vlooienmarkt van 16 maart 2019 in Rosmalen
Op zaterdag 16 maart jl. vond in het Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 44e
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.

Netjes op je beurt wachten .

Wanneer mogen we er nu in?

4

Het weer was nat maar niet koud, kortom in onze ogen goed weer voor de markt.
Het aantal bezoekers kwam wat later op gang dan we gewend waren. Maar het liep
het in de loop van de morgen toch goed vol. Het bezoekersaantal dit jaar was dan
ook ongeveer 4% hoger dan dat van vorig jaar. Dat verheugd ons, maar ik moet ook
zeggen dat het weer vorig jaar ons ook wel parten speelde, het was koud en er lag
morgens sneeuw. Het aantal mensen in de zaal (met de standhouders), zit dan nog
altijd boven de 4000 personen, en dat betekent gezellig druk en goed bezet.

Ja, nu loopt het aardig vol.

Er stonden 322 stands. Wat opvalt is dat er een groep snelle bestellers van stands is,
er dan een pauze volgt, en dan nog enkele late beslissers een stand bestellen. Voor
ons als organisatie is dat met het oog op de indeling natuurlijk erg lastig. Op de
laatste weken voor de markt loopt de hoeveelheid werk voor ons wel heel erg hoog
op. Ook loopt u dan het risico dat er geen plaats meer is. Uiteindelijk hebben we toch
weer mensen moeten teleurstellen, vol is vol. Voor hen geldt, eerder en op tijd
aanmelden. Bovendien betekent al het geschuif op het laatste moment, dat we niet
iedereen de plaats kunnen bieden die men graag wilt hebben. Aanmelden kan al
vanaf midden november, meer info kunt u vinden op onze website
www.radiovlooienmarkt.nl.

Ook de VERON stand was aanwezig

Diverse vragen bij de info stand

Deze markt heeft een sterk internationaal karakter, dat is het beste te zien aan de
standhouders, deze kwamen uit 9 verschillende landen. Als je rondliep, hoorde je
naast Nederlands vele vreemde talen, waar 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, HF t/m SHF, computer onderdelen, etc.,
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waren aanwezig. Het prijsniveau is in de loop van de jaren wel wat veranderd, 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. De
EHBO had dit jaar niets te doen En ja…dit jaar het vermoeden van minimaal drie
gevallen van zakkenrollerij, maar het kan ook eigen slordigheid geweest zijn ? Alle
gevallen die ons zijn gemeld, hebben we geregistreerd. We hebben dan ook
regelmatig waarschuwingen laten horen. En helaas wordt er ook nog wel eens wat
van een stand meegenomen wat niet was afgerekend. Gelukkig bleef dit beperkt.
Het was al met al weer een prachtige markt, waarbij de hobbyisten een schitterende
dag hadden, en waar zeer velen hebben hier weer buitengewoon veel plezier aan
hebben beleefd.
Ik wil met dit verslag alle medewerkers 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 45e Radiovlooienmarkt zal
plaatsvinden op zaterdag 21 maart 2020, en weer in het Autotron te Rosmalen.
Tot het volgende jaar!
Paul, PA0STE, voorz. Stichting BRAC

Is er iets veranderd ?
Zijn er wel bestuursleden die deugen?
bestuursleden….
Als ze vriendelijk en aardig zijn noemen we ze sukkels.
Als ze keihard en zakelijk zijn, heten ze dictators.
Als ze ernstig zijn, zijn ze zuurpruimen.
Als ze hard werken, zijn het uitslovers.
Als ze weinig uitvoeren, zijn ze waardeloos.
Als ze jong zijn hebben ze geen ervaring en weten ze niets.
Als ze oud zijn weten ze het altijd beter.
Als ze met iedereen een praatje maken, zijn het kletsmeiers.
Als ze niet praten zijn ze verwaand en lopen ze naast hun schoenen.
Als ze met iedereen proberen op te schieten, zijn het allemans vriendjes.
Als ze zich met een bepaalde groep bemoeien, doen ze aan vriendjespolitiek.
Als ze aan iedereen zijn inbreng gunnen, zijn ze bang en laf.
Als ze van iedereen belangstelling eisen, zijn ze doordrijvers.
Als ze dat niet doen zijn ze ongeschikte bestuursleden.
Als ze hun ogen goed de kost geven, lopen ze te spioneren.
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Als ze wat door de vingers zien zijn ze stekeblind.
Als ze ons in het werk trachtten te betrekken, zijn ze te lui om het zelf te doen.
Als ze dat niet doen zijn ze baantjesjagers en bang voor concurrentie.
Kortom, een bestuurslid moet….
Zo wijs zijn als Salomon,
Zo geduldig zijn als Job,
Zo sluw zijn als een vos,
Zo moedig zijn als een leeuw,
Zo dikhuidig zijn als een olifant,
Zo buigzaam als een riet,
Zo krachtig als een eik, en
Zo gevoelig zijn als een kruidje-roer-me-niet.
Bovendien
Moet hij nog kunnen praten als Brugman,
Moet hij kunnen zwijgen als het graf en
Moet hij werken als een paard!!!!
Over genomen uit een BRAC nieuws van jaaa…ren geleden, maar volgens mij nog steeds even
actueel.

75 jaar BRAC
Hendrik PA3GYK en Martien PD0ML
hebben de taak op zich genomen om te
kijken wat we zouden kunnen doen om
ons 75 jarig bestaan niet ongemerkt
voorbij te laten gaan. Een idee is b.v. een
speciale call. Er zijn nog wel wat ideeën,
maar ze zouden graag zien dat er uit de
leden ook iets kwam.
Denk eens mee en drop uw idee bij hen of
bij het bestuur, het mooiste zou zijn als u
zelf mee hielp met het verwezenlijken hier
van.

Wie kan mij helpen?
Voor de AO 100 ES'Hail ben ik een antenne aan het opbouwen
Daarvoor ben ik op zoek naar iemand die mij kan helpen om
de SWR van een 2400MHZ straler af te regelen.
Zelf beschik ik niet over spullen om op deze frequenties te meten.
Wie o wie kan mij daar bij helpen?
Hendrik PA3GYK (pa3gyk@pa3gyk.nl)
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Vught Digitaal op zaterdag 30 maart 2019
Op zaterdag 30 maart van 11.00 tot 16.00 is het voor de tweede keer Vught Digitaal
in DePetrus. Vughtenaren kunnen hier hun digitale activiteiten laten zien en is er
voor kinderen en volwassenen volop gelegenheid om te leren programmeren, robots
te besturen, printplaatjes te solderen en mee te doen aan andere
computeractiviteiten.
www.vughtdigitaal.nl

Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Catharinus van Tuyl PE1AHX

Secretaris:

Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5156 MA Heusden E-mail: pe2loj@veron.nl
Tel. 0416 662734
Cees Eijgel PA1CE St. Michielsgestel , tevens contactpers. met de beheerders repeater locaties
IBAN no: NL17 INGB 0002 2576 80 t.n.v. VERON afdeling ’s-Hertogenbosch
Claudia Tamis PA5CT
Hendrik Oosterhuis PA3GYK, coördinator repeater locaties e.d.
Sjef PA3ESD, Kobus PE2LOJ
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond 20.00 uur, zaaltje 5 (knutselen, experimenteren,
onderling QSO)
Op de leestafel zijn diverse amateurbladen aanwezig.
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" Helftheuvel passage 115 5224 AC Den Bosch
Telefoon: 073 - 6217973

Penningmeester:
Lid
Lid
Clubhuis:

Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager

Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Piet PE0PJW; Jan PE1MQL en reserve Klaas PA1KE
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: Momenteel geen rondeleiders. Anders iedere zondag om 11.30 uur
Hans PA3BZR.(geen afdelingsactiviteit)

repeaters
Braknieuwsredactie

Albert PA3GCO; 70 en 23 cm en Beau Groenendaal PD9BG; APRS (geen afdelingsactiviteit)
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl

De website van de afdeling:www.radioclub.nl
Website beheer

Cees PA1CE en Marco PD9MB.

Redactie BRACnieuws:

p/a: van Asbeckstraat 20
5156 MA Heusden (gem.Heusden)
E-mail: pe2loj@veron.nl of jj.siebenga@home.nl
Kobus PE2LOJ 0416 662734

8

