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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 april om 20.00 uur in het Sociaal Cultureel
Centrum ”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch. Tel:0736217973
Overname van artikelen is met vermelding van bron en auteur toegestaan.
Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
www.radioclub.nl

Belangrijk
Op de komende bijeenkomst komen er weer belangrijke zaken op
tafel, zoals:
Bestuursverkiezing,
Het financieel verslag 2017 en daarbij de begroting voor 2018
En het bepalen van ons stemgedrag op de VR voorstellen.
(Alleen VERON leden hebben stemrecht!)
De voorstellen staan in de Electron van april, en het bestuur hoopt dat een
ieder deze even door leest zodat de behandeling hier van vlot kan verlopen.
Inhoud:
Blz. 1: Van de voorzitter.
Blz. 3: Bestuursverkiezing; PI4SHB en de PACC 2018.
Blz. 4: Terugblik Landelijke Radio Vlooienmarkt 2018.
Blz. 5: Bezoek aan het LUA museum Vredepeel.
Blz. 8: Mededeling; Colofon.

Van de Voorzitter
Komende vrijdag hebben we misschien wel de belangrijkste bijeenkomst van het jaar: De
Huishoudelijke Vergadering waarin we de verenigingszaken bespreken, VR voorstellen behandelen,
verantwoording afleggen over ons financieel beleid en dit jaar voor het eerst al ruim tevoren: Onze
begroting 2019 gaan behandelen. NB: Alleen leden hebben stemrecht.
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De VR voorstellen staan waarschijnlijk weer in Electron maar je kunt ze eventueel bij de secretaris of
bij mij opvragen – wij hebben een PDF versie met de tot nu toe bekende amendementen. Lees ze
vooraf door, het zijn er 23… Als jullie weten waar t over gaat, gaat de behandeling een stuk sneller.
Dan wil ik nog even terugkomen op de conferentie die we op 24 februari gehouden hebben. Het was
een goede bijeenkomst waarop we met z’n allen gesproken hebben over de toekomst, hoe het
verder zal gaan met technische hobbies in hun algemeenheid, met onze hobby in het bijzonder, met
onze vereniging en hoe wij allemaal individueel kunnen bijdragen aan het verbeteren van de
zichtbaarheid. Heel nadrukkelijk werd door de aanwezigen gesteld dat we niet moeten inzetten op
“weer een PR campagne”. Het zal echt uit ons zelf moeten komen. Laat zien waar we mee bezig zijn
aan buren, familie, op pleinen en op tentoonstellingen. Ook zullen we op zoek moeten naar
kruisbestuiving. Zo hebben we in maart de presentatie gehad over de Arduino’s, waar ik zelf helaas
niet bij kon zijn, wat ook ons radiozendamateurs zo’n mogelijkheid geeft om met nieuwere tenieken
aan de gang te gaan en dat op het juiste moment naar onze hobby toe te trekken. Ik denk dat er
nauwelijk amateurs zijn waar geen Raspberry, Arduino, Wemos, noem ze maar op, in gebruik is. Zelf
heb ik momenteel 6 Raspberries en meer dan 10 Arduino achtigen. Soms veel in gebruik soms weinig
– maar het biedt ongekende mogelijkheden om voor weinig geld leuke dingen te doen. Samen met
een RTL-stikkie van een dollar of 9 kun je denken aan GNU-radio, ADS-B ontvangst, DVB, etc. Ik
herinner me dat Chris PE1DZX een paar jaar geleden als januari bouwproject een Raspberry inzette
als AM zender. Er is zo ontzettend veel mogelijk, de vraag is: blijven we alles in ons eigen gesloten
eco-systeem doen (ook wel: op ons eigen zolderkamertje) of gaan we er mee de boer op? Hoe gaan
we dat doen? Willen we dat wel?
Uiteraard speelt de VERON ook een rol in dit geheel. Onze hobby blijft niet bestaan zonder een
afdoende (internationale) belangenbehartiging. Hoe krijgen we nieuwe mensen binnen, waarom
zouden mensen zich aan willen sluiten en kunnen we uitleggen waarom lid van een vereniging
belangrijk is? Willen we dat eigenlijk wel of zijn wij – voornamelijk – oude mannen die het allemaal
wel prima vinden zo en na ons de zondvloed? Waar is de visie, de actie, de motivatie om met je
hobby de boer op te gaan die ik me herinner uit mijn eigen beginjaren? Met een antenne en een
generator langs de weg op de Posbank. Met gestackte yagi’s op de Chasseral tijdens een zeer druk
bezocht weekend waar we alles uitlegden, tijdens hobbytentoonstellingen in de Brabanthallen. Wat
is er veranderd en waarom doen we dat niet meer?
We hebben als A25 voorstel 22 voor de VR ingediend: “er moet iets gebeuren”. Uit de conferentie is
gekomen dat we allemaal actief zullen moeten worden. Daarom willen we een vervolg met
deelnemers uit het hele land. Tijdens de vlooienmarkt heb ik uitgebreid zowel met onze algemeen
voorzitter als met de PR voorzitter gesproken. De VERON heeft inmiddels toegezegd dit te willen
faciliteren en ons ruimte te geven om de resultaten en de plannen kort te presenteren tijdens de VR.
Omdat daarmee het doel van ons voorstel 22 bereikt wordt zullen we het voorstel gaan intrekken en
ergens tijdens de VR een korte presentatie gaan verzorgen. Er komt dus een vervolg. Ben je zelf of
ken je binnen of buiten onze afdeling een kritische millennial die zou willen meedenken over deze
onderwerpen? Laat hem/haar dan contact met mij opnemen, jonge technische mensen met een
mening zullen de toekomst mee gaan bepalen zoals wij dat in het verleden zelf deden..
73
Catharinus PE1AHX
voorzitter @ radioclub . nl
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Bestuursverkiezing 2018
Vorig jaar zijn Cees PA1CE en Claudia PA5CT afgetreden en herkozen, en zijn om weer tot een
compleet bestuur te komen, Catharinus PE1AHX en Hendrik PA3GYK als nieuw toegetreden, en dus is
nu Kobus PE2LOJ aftredend en herkiesbaar.
Maar hij heeft er ook geen enkel probleem mee om zijn plaats af te staan aan iemand met een frisse
kijk en nieuwe ideeën.
Als er leden zijn die graag tot het bestuur willen toetreden dan kunnen zij zich tot aanvang van de
algemene jaar vergadering melden bij het huidige bestuur.
Het bestuur BRAC

PI4SHB PACC 2018
Ook dit jaar heeft PI4SHB weer deelgenomen aan de PACC Contest op 10 en 11 februari.
Al viel het samen met carnaval, het aantal operators en helpers was groter dan voorgaande jaren!
Het begon allemaal op vrijdagavond 12 januari.
Toen hebben we met een groep van 9(!)
personen de nieuwe club-driebander, de 3BMOX,
uit de verpakking gehaald en in elkaar gezet.
Daarna kon deze weer in handzame delen op de
auto vervoerd worden.
Frans PE1RQW heeft daags daarna de SHB
uitliermast en de 3BMOX en bijbehorende
materialen bij de Schutskuil afgeleverd, waarvoor
weer onze hartelijke dank!
Dit jaar hadden we besloten een groot deel van het antennepark al een week voor de contest te
plaatsen. Dit om minder tijdsdruk vóór de contest te hebben en bovendien konden sommige helpers,
die in het PACC weekend andere prioriteiten hadden, zo hun steentje bijdragen.
Aldus hebben we zaterdag 3 februari – met in totaal 11 personen! - de mast met beam opgericht,
alsmede de deltaloop voor 40 meter en de 80m. dipool. Die dag hebben we meteen een WhatsAppgroep in het leven geroepen, hetgeen de communicatie enorm vergemakkelijkte.
Zaterdagochtend 10 februari hebben we de shack ingericht en de twee laatste antennes geplaatst.
Net als vorig jaar werd er weer een dipool geplaatst voor 160m. Voor 80 meter was er een extra
antenne gebouwd: een inverted L; een antenne met een lage opstraalhoek, om het CW deel van de
80m. band af te dekken. Hendrik PA3GYK zorgde voor de mast, inclusief mastvoet en de
antennedraad. Rens PA3FGA leverde het aardnet, alsmede de antenneaanpassing (UNUN).
Om 13:00 lokale tijd was alles klaar om te beginnen met de contest. Ik heb de eerste verbindingen
gemaakt in SSB en daarna was de beurt aan Sjoerd PA0SHY om PI4SHB mbv CW in de ether te
slingeren.
De andere operators in willekeurige volgorde: Karin PA1KBN, Willy PA3DRL en Hendrik PA3GYK. Dit
jaar hadden we drie extra operators. Twee SSB operators: Klaas PA1KE en Petro PH9GFB. Een extra
CW operator was er in de persoon van Harry PE2HD.
Zo konden we 24 uur achtereen actief zijn. 's-nachts was dat met name in CW.
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De condities op de hoge banden vielen wat tegen: op 10 meter hebben we geen enkel QSO kunnen
maken en op 15 meter hadden we er een handjevol.
In totaal heeft PI4SHB 1199 verbindingen gemaakt, waarvan het merendeel in CW (950).
Het was weer een mooi contestweekend, met veel gezelligheid. Ook was er weer aan de interne
mens gedacht; zo had Hendrik PA3GYK opnieuw zijn grill mee en worstenbroodjes alsmede de
ingrediënten voor tostis. En ook nog een apparaat waarmee heerlijke koffie èn warme chocomel kon
worden gemaakt! Ook de Schutskuil kreeg weer een pluim; daar heeft een aantal van ons nog
kunnen genieten van overheerlijke erwtensoep met erbij roggebrood met spek en zult...
Dank aan allen die hebben bijgedragen van een tof en gezellig contestweekend! Ontzettend gaaf om
te merken dat de afdeling Den Bosch in de PACC op steeds meer enthousiaste deelnemers kan
rekenen!
73 en tot de volgende!
Claudia PA5CT

Terugblik 43 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2018
Op zaterdag 17 maart jl. vond in het Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 43e 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 was niet alleen erg koud, maar in de ochtend lag er sneeuw. En toen wij bij de opening van de
kassa’s de mensen zagen binnen druppelen,
toen sloeg de schrik ons wel om het hart, als
dat met de bezoekersaantallen maar goed
gaat. Al hoewel het veel later op gang kwam
als we gewend waren, liep het in de loop van
de morgen toch goed vol. Maar dat het weer
zijn invloed heeft gehad is wel zeker. Het
bezoekersaantal dit jaar was dan ook
ongeveer 9% lager dan dat van vorig jaar, En
achteraf moet ik toegeven dat het allemaal
nog best mee viel. 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.
Er stonden 317 stands. Wat opviel is dat dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, dat 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.
Op de laatste weken voor de markt loopt de hoeveelheid werk voor ons wel heel erg hoog op.
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. 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.
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
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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. 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 een enkele
pleister). En ja…dit jaar het vermoeden van
een geval van zakkenrollerij, maar het kan
ook eigen slordigheid geweest zijn ? We
hebben dan ook regelmatig
waarschuwingen laten horen. En helaas
wordt er ook nog wel eens wat van een
stand meegenomen wat niet zijn of haar
eigendom is. Gelukkig bleef dit beperkt.
Het was al met al weer 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 44e Radiovlooienmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart
2019 (hopelijk met wat beter weer), en weer in het Autotron te Rosmalen.
Tot het volgende jaar!
Paul, PA0STE, voorz. Stichting BRAC

22 maart 2018
Bezoek aan het lua museum Vredepeel, Lgen Best kazerne
1. ontvangst
Met koffie en thee in hal
1 nadat wij allen waren
opgehaald bij de
hoofdingang even na
09.30
Bij de koffie heette Andrè
Polfliet ons welkom in
het museum en stelde
ons voor aan onze
gids/begeleider, een man
die zijn verhaal met vuur
en passie brengt.
Tijdens het nuttigen van
koffie/thee begint hij zijn
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verhaal over het ontstaan van de luchtafweer (LUA).

Wij betreden het museum dan ook door de deuren van de voormalige Hojel kazerne te Utrecht te
zien op de foto boven (achter de informatie zuilen) waarna onze gids met zijn vurige verhaal begint,
waaruit al spoedig naar voren komt dat onze gids van origine een luchtmacht man is en dat ook wel
laat blijken.
Opmerking:de huidige Luitenant-Generaal Best is sinds enkele jaren ondergebracht
bij de
landmacht en was voorheen bekent onder de naam Groep Geleide Wapens De Peel (GGW De Peel,
luchtmacht)
Onze gids is duidelijk een zakendeskundig man en weet het ook boeiend te brengen van het
allereerste kanon waarmee pogingen werden gedaan om vliegende objecten uit te schakelen

Via het iets modernere materiaal wat velen onder u nog wel bekent in de oren klinkt de PRTL
(pruttel) een Leopard tank waarop een dubbel Oerlikon snelvuurkanon was gemonteerd, naar de iets
modernere afweermiddelen zoals de Nike Ajax raket.
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Tot het moderne materiaal zoals de Patriot raket uit 1988 die nog is ingezet tegen
de Scud raketten en met succes.
Niet alleen is er veel techniek te zien maar is er ook een herdenkingsruimte ingericht voor de
gevallenen die hun leven hebben gegeven voor de vrede.
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Hiermee wil ik dan ook onze toch wel enigszins uitgelopen rondleiding beëindigen en wordt
iedereen weer netjes naar de toegangspoort gebracht om de thuisreis aan te treden.
Tot een volgende excursie.
Jan, PE1MQL
( Jan heeft nog diverse foto`s meer gemaakt, welke hij op de komende bijeenkomst mee zal nemen
op een USB stick)
Bij deze wil het bestuur Jan PE1MQL van harte bedanken voor het organiseren van deze
interessante excursie.

mededeling
In verband met Koningsdag is op vrijdag 27 april het wijkcentrum gesloten.

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
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch
te ’s-Hertogenbosch.
Claudia Tamis PA5CT
Hendrik Oosterhuis PA3GYK, coördinator repeater locaties e.d.

Penningmeester:

Lid
Lid
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Clubhuis:

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

Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager

Jan PE1MQL, Johan PA3HGU

repeaters
Braknieuwsredactie

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

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)

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
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