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Jaargang 41 nummer 10 december  2014 
 
 
 
 
  
Verenigingsblad van de Veron afdeling s-Hertogenbosch 
 

Convocatie 

Daar de eerste vrijdag van december op 5 december valt zal 
in verband met de verjaardag van Sinterklaas er geen 
bijeenkomst zijn. 
 
Maar: 
Op zaterdag 13 december vieren we het 70 jarig bestaan van 
de BRAC. 
Dus: 
Nodigt de Bossche Radio Amateur Club, VERON afdeling 25 
alle leden hierbij uit om dit  samen met het bestuur te 
vieren in het Sociaal Cultureel Centrum ”De Helftheuvel” 
Helftheuvelpassage 115, 5224 AC  ’s-Hertogenbosch. 
Tel:073-6217973 
Aanvang 13.00 uur. 
Voor verdere bijzonderheden; zie verder in dit BRAC 
nieuws. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

tel:073-6217973
http://www.radioclub.nl/
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Van de voorzitter 
 
Hans PA3HVZ pa3hvz@veron.nl 
 
 
Beste radiovrienden, 
 
Op het moment dat deze BRAC in je mailbox valt hebben jullie wellicht al kennis genomen 
van het artikel over ons aanstaande jubileum in het Brabants Dagblad. 
We hopen voor 13 december op veel bezoek die middag, zowel jonge als oudere 
belangstellenden.  Laten we ze met een warm en enthousiast hart ontvangen. Mogelijk 
weten jullie het radiovirus bij hen over te brengen. 
Heb begrepen dat er vanuit de club enkele leden zijn die wat oud en nieuw materiaal 
meenemen voor die dag om dat te laten zien. Ik zeg bewust materiaal want het leukst is als 
het breed geschakeerd is. Kan bijvoorbeeld ook meetapparatuur zijn of een onderdeel van 
een antenneproject.  
Ik zou zeggen, kijk in je shack wat mee kan. Zou leuk zijn om enkele tafels vol te hebben om 
de nodige indruk te kunnen maken. En vergeet fotomateriaal niet als je dat hebt tenminste! 
We hebben de pers in de regio geattendeerd op het jubileum maar je weet niet op voorhand 
of zij dit ook werkelijk publiceren. Dus een oproep aan jullie om dit mede rond te bazuinen. 
Onze club heeft zo'n 130 leden dus hoop ik vele van jullie te mogen begroeten op de 13e 
december. Voor diegene die dat niet lukt om af te reizen naar 's-Hertogenbosch  zullen we 
de nodige foto's maken om een impressie te krijgen. Deze zullen we op de website plaatsen. 
 
Dit is laatste BRAC van dit jaar. Na de 13e december richten we ons, voor zover dat mogelijk 
van toepassing is, op kerst en oud/nieuw.  
Ik wens jullie allen fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 20015!   
 
Graag tot ziens op zaterdag 13 december of anders op een volgende keer in het nieuwe jaar. 
 
73’s Hans  PA3HVZ 

 
 
Uitnodiging 
 
De Bossche Radio Amateur Club (BRAC) bestaat 70 Jaar en nodigt u van harte uit. 
 
Op 9 december 2014 bestaat de BRAC, VERON afdeling 25,  70 jaar. 
Dit willen wij natuurlijk als bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Op zaterdag 13 december 2014 houden we een inloopmiddag in  het cultureel centrum “De 
Helftheuvel” in ’s-Hertogenbosch. 
De bedoeling van deze middag is om het nodige te  tonen over de club, zoals een stukje 
historie en het hedendaagse van onze hobby, maar ook  een ouder- kind, cq grootouder- 
kleinkind soldeerproject waarbij de (groot) ouder samen met zijn (klein)kind een soldeer 
projectje maken.  

mailto:pa3hvz@veron.nl
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Voor de leken proberen we die duidelijk te maken wat de hobby nu eigenlijk is en wat ons er 
in boeit. Mogelijk dat we anderen met ons radio-virus daarbij kunnen infecteren. 
Verder is uiteraard veel onderling  QSO onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
 U bent, namens het bestuur van de BRAC van harte uitgenodigd om dit jubileum samen met 
ons te vieren en te  beleven. 
 
Wanneer:   zaterdag 13 december van 13.00 tot 18.00 uur 
Waar:          Cultureel centrum “De Helftheuvel” 
                     Heftheuvelpassage 115 
                     5224 AC  ’s-Hertogenbosch  
 

 
Einde Bossche ronde in zicht? 
 
De vaste luisteraars aan de zondagochtend ronde zullen het wel gehoord hebben, Cees 
PB9CV stopt er mee en daar hij al langere tijd de ronde alleen draait is er geen vervolg. 
Dit betekend dus, na vele, vele jaren, op zondagochtend geen ronde meer, mits er nog 
amateurs zijn die dit stokje over willen nemen. 
We realiseren ons dat niet iedereen dit kan en wil doen, het is een redelijke belasting en het 
zou het mooiste zijn als er een paar amateurs het samen zouden willen doen, zodat men niet 
elke zondagochtend gebonden is. 
Nog een mogelijkheid is om de ronde op een andere dag/ ander tijdstip te houden, we 
weten dat het in die vele jaren een begrip is geworden , zondagmorgen half twaalf Bossche 
ronde, maar misschien moet je als dat beter uitkomt de traditie wel eens doorbreken. 
We zijn tenslotte ook van kristal naar SDR gegaan. 
Mochten er mensen zijn die dit zouden willen doen, meld u aan bij het bestuur. 
De vaste luisteraars zullen u er dankbaar voor zijn. 
Het bestuur.   

 
De BRAC bestaat 70 jaar!!! 
 
Begin december bestaan we 70 jaar, in september 1944 werd Den Bosch bevrijd en in begin 
december 1944 (naar overlevering de 9de) heeft een aantal radioamateurs 
onder leiding van frater Martinus (met onafscheidelijke sigaar) PA0VM en 
Martin PA0BU ( beiden waren tijdens de oorlogsjaren, en in de eerste tijd 
daarna, ook actief met het verzenden van berichten ten behoeve van het verzet 
en de BS. ) werd de Bossche Amateur Radio Club, BARC, later omgedoopt in de 
BRAC, opgericht en in de tijd van de nieuwe spelling, (rond de jaren `70) ook 
nog een tijdje met de K (van Klub  geschreven) 
 
Hierbij nog een klein stukje over de begin jaren van de BRAC. 
 
Het was een van de eerste, zo niet de eerste, club in het toen bevrijde Zuid 
Nederland, de VERON (Vereniging  Experimenteel Radio Onderzoek Nederland), 
de landelijke vereniging is pas na de officiële bevrijding in 1945 opgericht. De 
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BRAC heeft zich hierbij aangesloten als; VERON afdeling ’s-Hertogenbosch later A25 
Men had zijn machtiging nog niet terug, maar dat weer 
hield een aantal amateurs er niet van om toch in de 
lucht te komen en de latere PA3AJM Jan Damen, ook 
actief betrokken bij de oprichting en later benoemd tot 
erelid, beheerde een postbus (228) voor de “zwarte” 
QSL kaarten.  
Ondanks dat dit zenden vaak onder een gefingeerde call 
gebeurde wist men wel wie het waren en werden zij 
door de toenmalige secretaris van de VERON de Hr. Huis 
gewaarschuwd hiermee te stoppen.  
 
Er werd in het begin veel gebruik gemaakt van achter 
gebleven radio apparatuur van het leger, vooral was de 
19 set een populair apparaat. 
 
In oktober 1947 kreeg de “VERON afdeling ’s-
Hertogenbosch” van het ministerie van wederopbouw en volkshuisvesting een “machtiging 
voor de aanleg en het gebruik van een radio-electrische zend inrichting” 
deze kreeg de bijnaam de “lange Jan”?, mogelijk omdat het een lang 
robuust geval was, of omdat er voor die tijd buizen werden gebruikt uit 
leger apparatuur, met de codering JAN gevolgd door een nummer.  
 
Ik realiseer mij dat dit stukje geschiedenis bij lange na niet compleet is, 
maar we moeten het met de schaars opgeschreven notities en de mond op 
mond overdracht doen, want helaas zijn alle Om`s die rechtstreeks bij de 
oprichting betrokken waren SK.  
Zelf ben ik pas in 1980 lid geworden en moet het dus ook van archief en 
overlevering hebben. 
 
Ik hoop hierbij voor de jonge en nieuwe leden toch een stukje achtergrond van onze BRAC te 
hebben belicht.  
Ik feliciteer de club met zijn 70 jarig bestaan en ik hoop dat een latere redacteur nog eens 
over het 100 jarige bestaan mag schrijven( kunnen ze gelijk het predicaat “Koninklijk” 
aanvragen(HI)) 
 
Kobus PE2LOJ 

 

Uit de oude doos 
 
Ook in 1985 zonnepanelen al populair, gezien een oproep in het toenmalige BRAK nieuws; 
 
Te koop gevraagd: 
Set felle lampen om `s avonds mijn zonnepaneel te verlichten. 
 
De OM zal alleen weinig reactie hebben ontvangen, want er stond geen call bij.(HI) 
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Open dag zend en luisteramateurs Noord Oost Veluwe 
 
Na het grote succes van vorig jaar organiseert de VERON ( Vereniging Experimenteel Radio 
Onderzoek Nederland) afdeling Noord- Oost- Veluwe maandag 29 december, voor het zesde 
jaar op rij, haar traditionele open dag. 
Deze dag wordt georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met de 
“radiohobby”. 
 
De nadruk zal dit jaar liggen op zelfbouw, Er zullen diverse NOV projecten te zien zijn zoals 
de CAT interface voor diverse merken transceivers, de lowcost, 0 tot 1500MHz frequentie 
counter met behulp van de PC, de CTCSS module, ATV en andere projecten. 
 
 Natuurlijk worden er worden diverse demonstraties gegeven zoals: 
 

- contacten leggen met zendamateurs over de hele wereld in spraak, morse code, PSK 
( een soort SMS), SSTV (het verzenden en ontvangen van digitale foto`s)  

- D-Star, digitale communicatie en de mogelijkheden hiervan 
- SDR ontvangers, voor een paar tientjes is een breed ontvangst bereik mogelijk. 
- Radiohobby en computer. 
- Leger en maritieme zend en ontvangst apparatuur 
- Diverse leden laten hun zelfbouwprojecten zien en geven er uitleg over. 

 
Leo Duursma  PA0LMD, de bekende reparateur uit Oldebroek, zal ook dit jaar weer aanwezig 
zijn met de nodige meet apparatuur om uw ontvanger, portofoon of transceiver te 
controleren en na te meten. 
Mocht U specifieke wensen op meetgebied hebben, laat het van te voren weten zodat we 
kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. 
 
De open dag wordt gehouden in buurthuis het Grinthuus  Morelissenstraat 1 8095PX `t Loo 
Oldebroek van 10.00 uur tot 16.00uur. 
Een hapje en drankje is tegen betaling verkrijgbaar. 
 
Voor verdere informatie en een route beschrijving zie onze website www.pi4nov.nl 
 
Namens de organisatie: Erik PH4CK  
 

F cursus in Oss 
 

Afdeling Oss van de VERON wil starten met een cursus F. 
Deze wordt medio januari opgestart in de basisschool  "de Lockaert" in de wijk Ussen in Oss. 
We hebben nu 6 leerlingen waarvan 2 uit Den Bosch maar er kunnen nog enkele meer bij. 
Met voordeel kunnen  "D"amateurs meedoen maar ook nieuwe leerlingen in onze hobby zijn 
welkom. 
Kosten nog onbekend ivm klaslokaal huur maar zal bescheiden zijn. 
  
Aanmelden:  PA0PDO    Piet van Dijken     email:   p.dyken@hetnet.nl 
Piet PA0PDO 

http://www.pi4nov.nl/
mailto:p.dyken@hetnet.nl
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40te Landelijke Radio Vlooienmarkt 2015. 
 
Op zaterdag 21 maart 2015 organiseert de VERON afd. 's-Hertogenbosch (Stichting BRAC) 
haar 40ste Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den Bosch) van 9.00 
tot 15.30 uur. 
Een jubileum jaar!  
We zitten in een fraaie, verwarmde tentoonstellingsruimte van meer dan 9.000 vierkante 
meter.  
 
In de afgelopen 39 jaar groeide deze markt uit tot een grote internationale happening voor 
elektronica hobbyisten. In 2014 hadden we een kleine 5000 mensen.  
U kunt uitgebreid rondsnuffelen naar zeldzame zaken bij de ongeveer 330 stands en het is 
natuurlijk ook de gelegenheid om "iedereen" weer eens te ontmoeten in een van de 
meerdere zit gelegenheden. 
 
BETALEN: 
Een tafel (4 x 1 m.) inclusief. 2 deelnemer bandjes kost  € 50,-  .  
U kunt betalen via: IBAN: NL19ABNA 0627 558 984 ; BIC: ABNANL2A  t.n.v. Stichting BRAC te 
Best.  
Parkeerkaarten koopt u in de entree hal bij de aparte kassa van Libéma. 
 
Vermeld het aantal tafels en het evt. aantal extra deelnemer bandjes. Geef ook uw telefoon 
nummer op.  
Als u ook per E-mail te bereiken bent, laat het ons weten, u ontvangt sneller bericht. 

Per inschrijving kunt u maximaal drie tafels bestellen.  
Per tafel kunt u maximaal twee extra bandjes bijbestellen, ad € 8,- per stuk.  

Tijdens het opbouwen van de markt worden geen deelnemer bandjes meer verkocht.  
 
De stands zijn snel uitverkocht en het aantal inschrijvingen heeft een maximum. Helaas 
hebben we ook het afgelopen jaar weer belangstellenden die te laat reageerden moeten 
teleurstellen.  
Reserveer dus zo spoedig mogelijk. 
 
Voor uw inschrijving gelden onze Algemene Voorwaarden. Zie onze website.  
 
U dient vooruit te betalen. De volgorde van ontvangst van uw betaling bij ons, is bepalend. 
Na ontvangst van uw overmaking krijgt u direct per E-mail of per post bericht of u geplaatst 
bent. Later, ca. eind februari, ontvangt u uw stand nummer en verdere gegevens. 
 
Het doel van de vlooienmarkt is het bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de 
elektronica hobbyist. Gebruikte en nieuwe apparatuur mag worden aangeboden, evenals 
onderdelen, antennes, meetinstrumenten en hobbygereedschappen, e.d. .  
We accepteren geen goederen die hiermee geen verband houden, deze zullen worden 
geweigerd en de stand kan moeten worden ontruimd. Alles naar het oordeel van de 
organisatie. 
 
Alle geldende wettelijke regels zijn van kracht: verkoop van illegale apparatuur is verboden. 

http://www.radiovlooienmarkt.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=87
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Roken is niet toegestaan. Stands met lawaai, lichtshows, laserstralen etc. zijn niet 
toegestaan.  
Inschrijven betekent dat u instemt met onze voorwaarden. 
De 40e Landelijke Radio Vlooienmarkt, op zaterdag 21 maart 2015 in het Autotron zal, als 
vanouds, weer een geweldige happening worden. PI4SHB praat u zo nodig in op 145.500 
MHz.  
 
Voor de laatste informatie kunt u terecht op Internet: www.radiovlooienmarkt.nl , of bericht 
ons per E-mail via info@radiovlooienmarkt.nl .  
We verheugen ons ook weer op uw komst. Tot ziens als bezoeker of standhouder!. 
  
Met vriendelijke groeten,  
VERON (SHB) / Stichting BRAC, 
Rens Schoones, PA3FGA en Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris. 
 

 

 

Colofon 
 

Bestuur en Commissies 
 
Voorzitter: Hans Vuuregge, PA3HVZ  

De Flank 6, 5301JS Zaltbommel                         

Secretaris: Kobus Siebenga PE2LOJ  

V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden E-mail: pe2loj@veron.nl of  jj.siebenga@home.nl 

Tel. 0416 662734 

Penningmeester: Cees Eijgel PA1CE  St. Michielsgestel  

Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te’s-

Hertogenbosch. 

Lid Cees Ventevogel PB9CV 

Lid Wilbert Willems PE1ROY 

Clubhuis: 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 

Verenigingsraad twee bestuursleden plus eventueel een liefhebber  

Vossenjacht Chris PE1DZX, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU  

Kascontrole Aart PA3BJQ en Catharinus PE1AHX 

Ontvangst nieuwe leden Het bestuur 

Vlooienmarkt Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl ) 

Afdelingsstation PI4SHB 2 m 145.250 Mhz:  PB9CV.         Iedere zondag om 11.30 uur 

QSL-manager Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit) 

  

70 en 23 cm repeater Staat op naam van: Albert PA3GCO. 

Braknieuwsredactie Kobus PE2LOJ   : pe2loj@veron.nl 

Website beheer Chris PE1DZX  

 

 

 

http://www.radiovlooienmarkt.nl/
mailto:info@radiovlooienmarkt.nl
mailto:pe2loj@veron.nl
http://www.radiovlooienmarkt.nl/
mailto:pe2loj@veron.nl

