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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 7 april om 20.00 uur in het Sociaal Cultureel Centrum ”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973
Overname van artikelen is met vermelding van bron en auteur toegestaan.

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!

www.radioclub.nl
Inhoud:
Blz. 2: Van de secretaris; Bestuursverkiezing.
Blz. 3: Terugblik op de 42ste LRV 2017.
Blz. 4: Landelijke open dagen bij de radioamateur.
Blz. 5: Gefeliciteerd en beterschap ; Nieuwe leden ; Gratis.

belangrijk
We houden deze bijeenkomst onze bestuursverkiezing.
Er hebben twee kandidaten gemeld om het bestuur weer compleet
te maken. (zie verder in BRAC nieuws)
Hierna zullen de VR voorstellen worden behandeld.
Dit is een belangrijk, omdat hier mee o.a. de koers van de VERON
mede kan worden bepaald.
Er zijn in totaal negen voorstellen, deze staan in de Electron van april, lees ze
van te voren eens door en ook de eventuele toelichting van het HB, dat
versnelt de afhandeling.
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Van de secretaris.
De radio vlooienmarkt zit er weer op, Paul PA0STE heeft er weer een mooi verslag van
gemaakt, wat u in dit BRAC nieuws kunt lezen.
Kan het helemaal met Paul eens zijn, het was weer gezellig en sfeervol, veel oude bekenden
ontmoet en vragen van nieuwkomers beantwoord; waar vind ik de lift, de wc`s, weet u ook
waar die en die staat? En nog veel meer en als ik het niet wist, verwezen naar de info stand,
want Eric en Rens weten alles (HI)
Hè, hè, het lijkt er op dat dit mijn laatste “van de secretaris” is. Komende bijeenkomst
hebben we bestuursverkiezingen en als de leden het er uiteraard mee eens zijn, hebben we
dan, na bijna twee jaar, weer een voltallig bestuur.
Hendrik PA3GYK en Catharinus PE1AHX stellen zich beschikbaar, waar bij Catharinus het
voorzitterschap weer op zich wil nemen.
Na de verkiezing zullen we de VR voorstellen bespreken en besluiten hoe we onze stem op
de VR zullen uitbrengen.
Hoop vele van u op de komende bijeenkomst te zien.
`73 Kobus PE2LOJ

Bestuursverkiezingen
Komende bijeenkomst zijn er bestuursverkiezingen.
We missen al bijna twee jaar een voorzitter en door het overlijden van Wilbert PE1ROY is er
helaas nog een plaats in het bestuur vrij gekomen.
Catharinus PE1AHX en Hendrik PA3GYK hebben zich bereid verklaard om zich kandidaat te
stellen voor een bestuursfunctie.
Catharinus is verder bereid om de voorzitterstaak op zich te nemen, hij heeft deze functie
een aantal jaren geleden ook vervuld.
Het is mogelijk om zich tot het begin van de bijeenkomst ( 07-04-2017 , 19.59 uur) bij het
huidige bestuur zich aan te melden als kandidaat.
De aanwezige leden stemmen over de kandidaten, met die verstande dat de voorzitter apart
gekozen moet worden, de andere leden van bestuur verdelen de overige taken onderling.
Melden zich geen nieuwe kandidaten dan beslissen de aanwezige leden of er schriftelijk of
met hand opsteken kan worden gestemd. Bij meerdere kandidaten zal dit altijd schriftelijk
gebeuren.
Het huidige bestuur, bestaande uit Claudia PD5AX; Cees PA1CE en Kobus PE2LOJ, hebben
zich bereid verklaard om nog een jaar door te gaan.
De secretaris Kobus PE2LOJ
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Terugblik 42 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2017
Op zaterdag 11 maart jl. vond in het Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 42e
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.
Het bezoekersaantal dit jaar was iets lager
dan dat van vorig jaar, ik heb het dan over
een marginaal verschil van 5%. Er zit in de
bezoekers aantallen altijd een kleine
golfbeweging soms wat meer, soms wat
minder, als dat maar binnen de grenzen
blijft. Mogelijk heeft meegespeeld dat het
erg goed weer was op deze zaterdag, zo
ongeveer het eerste mooie weekeinde van
dit jaar. Het bezoekers aantal blijft over de
jaren redelijk constant. Het aantal mensen in de zaal (met de standhouders), zit dan zo
ongeveer op 5000, en dat betekent gezellig druk en goed bezet.
Er stonden 332 stands, en alleen al het aantal
standhouders dat bij deze stands betrokken
waren, bedroeg 770 mensen. Wat opviel is dat dit
jaar, dat in tegenstelling tot vorig jaar, het relatief
lang heeft geduurd tot alle stands bezet waren.
Kennelijk wacht men relatief lang met het nemen
van een besluit tot deelname. Voor ons als
organisatie is dat met het oog op de indeling
natuurlijk erg lastig. Bovendien 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. Dat kan al vanaf
midden november, meer info kunt u vinden op onze website www.radiovlooienmarkt.nl.
Deze markt heeft een sterk internationaal karakter, dat is het beste te zien aan de
standhouders, deze kwamen uit 8 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,
HF t/m SHF, computer onderdelen, etc., 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.
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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 niet veel te doen (met
uitzondering van twee pleisters). En ja…gelukkig dit jaar ook geen zakkenrollers, misschien
ook wel omdat we regelmatig waarschuwingen lieten horen.
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
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 43e Radiovlooienmarkt zal
plaatsvinden op zaterdag 17 maart 2018, weer in het Autotron te Rosmalen.
Tot het volgende jaar!
Paul, PA0STE, voorz. Stichting BRAC

Landelijke open dagen bij Radioamateurs
Van 22 – 30 april organiseert de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in
Nederland de landelijke open dagen bij de radioamateur. In deze periode organiseren
regionale afdelingen van de VERON verschillende activiteiten in het land om u kennis te
laten maken met deze fascinerende hobby.

Ervaar het zelf
U kunt zien en ervaren hoe radioamateurs
verbindingen maken met andere radioamateurs
over de gehele wereld. Dit wordt gedaan met
spraak maar ook digitaal via speciale programma’s
op de computer, via televisiebeelden en zelfs via
morse. Misschien wilt u zelf ook ervaren hoe het is
om een radioverbinding te maken en neemt u zelf
plaats achter de microfoon of computer voor een
digitale verbinding.

Meer hierover is te lezen op de VERON site.
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Maar wat doen wij?
De vraag is wat doen wij als afdeling, met dit gebeuren? Doen we iets gezamenlijks, en/of
doen er amateurs van uit thuis mee.
Doen we als afdeling iets, dan is de vraag wat, waar en hoe, en nog belangrijker wie
organiseert dit?
Op de komende bijeenkomst zullen we deze vraag stellen aan de aanwezige leden en kijken
hoeveel animo er onder de leden is.

Gefeliciteerd en beterschap
Martien van de Liefvoort is in maart geslaagd voor de novice, zijn call is PD0ML geworden.
Martien is momenteel opgenomen in het JBZ en heeft een nieuwe knie gekregen. Het gaat
goed met hem. Martien gefeliciteerd en van harte beterschap.

Nieuwe leden
Als nieuw lid van de afdeling hebben zich aangemeld: Klaas Eldering PD1KCE en Frits Koster,
PA0FSK (aan de call te zien een oud gediende(HI)
Beide Om`s, welkom bij de BRAC en hopelijk zien we jullie binnenkort op een van onze
bijeenkomsten.

Gratis
Ik heb nog 20 jaargangen Electrons (1980 – 2000 ) in de aanbieding.
Ook nog een paar jaargangen (niet compleet) radio bulletins 1965 – 67 en een aantal
jaargangen CQ-DL, volgens mij van de jaren 70
Bij geen belangstelling, maak ik de plaatselijke verenigingen blij met een stapel oud papier.
Kobus PE2LOJ
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