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Jaargang 42 nummer 01 januari 2015 
 
 
 
 
  
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 9 januari  in het Sociaal Cultureel Centrum ”De 
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC  ’s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973 

I.v.m. de vele nieuwjaarsrecepties op de 
eerste dagen van het jaar is onze eerste 

bijeenkomst niet op vrijdag 2 maar op vrijdag 
9 januari 

 

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

 
Inhoud: 
Blz. 2: Van de voorzitter.  
Blz. 3: De BRAC 70 jaar. 
Blz. 5: Jubileum en afscheid. 
Blz. 6: Oproep medewerkers LRVM. 
Blz. 7: Een nieuwjaarswens voor de BRAC. 
Blz. 8: Colofon 

 

 

Het bestuur van de BRAC 
wenst u en uw naasten 
een voorspoedig 2015 

en dat we in ons jubileumjaar 
maar veel verbindingen mogen 

maken 
 

tel:073-6217973
http://www.radioclub.nl/
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Van de voorzitter 
 
Hans PA3HVZ  
pa3hvz@veron.nl 
 
 
Beste radiovrienden, 
 
Een lekker drukke maand is december toch. De goedheiligman heeft amper zijn hielen 
gelicht of de volgende happening diende zich aan. Ditmaal een bijzondere. De BRAC die op 
13 december herdacht dat 70 jaar geleden een aantal radiovrienden besloten een vereniging 
op te richten in 's-Hertogenbosch. Op 9 december 1944, zuid Nederland was net bevrijd, 
besloten die vrienden die club te verbinden aan het Bossche. De Bossche Radio Amateur 
Club. Op zaterdag 13 december herdachten wij die oprichting in het sociaal cultureel 
centrum de Helftheuvel met een 30 tal leden (enkele met hun partner)  en aangevuld met 
een aantal (klein) kinderen van de OM's. Die namen deel aan een soldeerprojectje, mooi 
opgetuigd door Chris, PE1DZX. Verder was de jullie welbekende ruimte in de Helftheuvel 
ingericht met allerlei apparatuur en historisch fotomateriaal. 
Ook PI4SHB operationeel die middag. 
Dank aan diegene die ervoor gezorgd hebben dat al dit materiaal een inkijkje gaf aan onze 
hobby. 
Dank ook aan de catering die ons die middag van een hapje en drankje heeft voorzien. 
 
Die middag heeft uw voorzitter ook het woord mogen voeren en de bezoekers welkom te 
heten, in het bijzonder de voorzitter van de Veron, Remy Denker, PA3AGF.  
Die was die middag niet alleen uitgenodigd voor het jubileum maar ook om de secretaris van 
BRAC, Kobus Siebenga PE2LOJ, niet om hem wat op de mouw te spelden, maar een Gouden 
Speld van de Veron op zijn borst. 
Van harte gefeliciteerd Kobus, welverdiend door een jarenlange inzet als secretaris van onze 
club. Nooit tevergeefs zal men een beroep op je doen. Van alle markten thuis. Een 
welgemeend applaus viel hem ten deel na de woorden van Remy. 
 
Uw voorzitter heeft die middag nog twee OM's in het zonnetje gezet. Op eerste plaats Cees, 
PB9CV, bestuurslid van de BRAC en de enigste verzorger van de Bossche Ronde op 
zondagmorgen. Cees heeft besloten om met beide activiteiten te stoppen. Enerzijds omdat 
het hem fysiek zwaar valt om als lid van het bestuur te fungeren en anderzijds ook omdat de 
ronde  hem de nodige inspanningen kost. Cees heeft dat, beste mensen, wel voor een 
periode gedaan van 10 jaar! Bijzonder dank Cees, en in je woordje die middag, gaf je aan dat 
je wellicht in de toekomst in enige vorm weer van je laat horen. Namens het bestuur en alle 
leden, dank voor je inzet voor de BRAC. 
 
De tweede OM die ik mocht feliciteren was Frans PE1RQW. 
Hij ontving de BRAC pluim voor al zijn ondersteunend werk en oplossingen die hij bood om 
Cees, PB9CV, het mogelijk te maken om via Hamradio de Luxe ook op HF uit komen. Een 
enorme klus waarvoor petje af. Frans, bedankt dat je dit gedaan hebt. 
 

mailto:pa3hvz@veron.nl
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In mijn woord dat ik tot de aanwezigen die middag heb mogen richten tijdens ons jubileum 
ging het niet alleen om een korte terugblik naar het verleden maar meer nog naar de 
toekomst. Ik wens de BRAC een prachtig jubileum toe over 5 jaar en de jaren daarna, maar 
teken daarbij wel aan dat verjonging van onze club een absolute voorwaarde is om dat 
mogelijk te maken.  
 
Moet wel van mijn hart dat ik die zaterdagmiddag veel meer leden van de BRAC zelf 
verwacht als ook meer jeugd op ons jubileumfeest! 
Dat laatste naar aanleiding van een recentelijk artikel in het Brabants Dagblad over ons 
jubileum en onze grenzeloze hobby. Dat heeft spijtig genoeg niet mogen baten en betekent 
dus dat er nog veel werk aan de winkel is.  
Inmiddels wordt er een radiomaand gehouden in januari 2015 op basisschool de Ontdekking 
in 's-Hertogenbosch waaraan enkele van onze leden hun deelname al hebben toegezegd. 
Over dit gebeuren hebben jullie allemaal persoonlijk afgelopen week informatie ontvangen 
via email. Van harte aanbevolen!  
Die radiomaand zie ik als een belangrijk initiatief om de jeugd te interesseren voor techniek 
en meer nog dat wij hen later mogen begroeten bij de BRAC. 
 
Maar er moeten nog meer initiatieven ontwikkelt en ondersteund worden om veel meer 
jongeren te interesseren voor onze fantastische hobby.  
Ik kan me zo indenken dat het voor een enkele jongere voor dit moment best lastig is om lid 
te worden van een club waar het overgrote deel bestaat uit grijs. Daar hoor ik ook bij maar ik 
hoop dat jullie de boodschap en oproep snappen.  
 
We moeten omdenken en verjongen willen we als club nog in lengte van jaren nog 
aantrekkelijk blijven. Met name omdenken is iets wat ik jullie wil meegeven voor 2015 en 
daarna. De dingen anders doen dan tot nu toe, maakt niet uit op welk terrein.  
Realiseer dat de jeugd van toen niet vergelijkbaar is met de jeugd van nu.  
We moeten ze "pakken" op de hun interesses van hedendaagse technologie. 
 
Laten we, bijvoorbeeld gebruik maken van de landelijke bekendheid die de BRAC als club 
heeft. Daar kunnen we meer mee doen om projecten te ontwikkelen door veel jeugd te 
betrekken, te interesseren en te boeien in datgene wat ons al zo lang boeit. Die initiatieven 
vereisen wel lef en toegankelijkheid want we houden graag zo vast  aan datgene wat we 
sinds jaar en dag doen op de voor onze bekende eigen wijze.  
   
 
Bij deze woorden wil ik het voor deze keer laten 
  
Ik wens jullie allen fijne feestdagen toe en een gelukkig en inspirerend 2015!   
 
 
73’s Hans  PA3HVZ 
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De BRAC 70 jaar oud(jong) 

 
Op zaterdag 13 december 2014 vierden we dat de Bossche Radio Amateur Club 70 

jaar bestaat. We deden dit met een 

inloopmiddag in De Helftheuvel. Er was 

een zendstation en verschillende 

amateurs presenteerden verschillende 

projecten en apparatuur.  

Kinderen maakten volop gebruik van de 

mogelijkheid om onder begeleiding van 

(groot)vader een printje te solderen.  

 

 

Om vier uur kreeg de inloop een officieel tintje met een toespraak van onze voorzitter 

Hans Vuurregge PA3HVZ. Hij memoreerde de oprichting van onze club kort na de 2e 

wereldoorlog en de latere aansluiting bij de VERON. De BRAC is namelijk nog vóór 

de VERON opgericht! Ook noemde hij het belang om jongeren en kinderen bij onze 

hobby te laten zien.  

De BRAC gaat dit in januari doen met een radiomaand bij Basisschool De 

Ontdekking.  

 

Na Hans kreeg de algemeen voorzitter van de VERON Remy Denker PA3AGF het 

woord.  Hij begon met een presentje voor het bestuur met de opdracht dit te nuttigen 

tijdens de bestuursvergaderingen.  

Remy vervolgde met een verrassing voor 

Kobus Siebenga PE2LOJ,  

al jaren onze secretaris. Hij kreeg de 

Gouden Speld van de VERON opgespeld 

voor zijn jarenlange inzet voor onze 

afdeling. Kobus was zichtbaar verguld 

met deze blijk van waardering.  

 

 

Na de toespraak van Remy nam Hans weer het woord en hij zette Cees Ventevogel 

PB9CV in het  zonnetje. Cees heeft 

besloten om te stoppen met zijn taak in 

het bestuur en met de Bossche Ronde 

waar hij zich jaren voor heeft ingezet. 

Cees had al eerder de BRAC Pluim 

ontvangen en kreeg van Hans een 

envelop met inhoud en van de afdeling  
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en groot applaus. Cees bedankte iedereen voor de inbreng in de ronde.  

 

Hans was nog niet klaar. Frans van 

Woerkom PE1RQW kreeg de BRAC 

Pluim voor de hulp die hij aan Cees heeft 

gegeven om hem in de lucht te houden. 

Deze pluim lag al een tijdje klaar voor 

Frans, maar er was tot nu toe geen 

gelegenheid geweest om hem uit te 

reiken.  

 

Na nog enkele rondjes van de club en het afbouwen van de laatste soldeerprojecten 

was het tijd om op te ruimen.  

Al met al een geslaagde middag, waar de die genen die er niet waren echt een 

gezellige middag hebben gemist. 

 

JUBILEUM EN AFSCHEID 
 
Een jubileum is normaal gesproken altijd wel een feest, maar van een afscheid kan dat niet 
gezegd worden, ook al heeft men het nog weleens over een afscheidsfeest. 
Soms vallen die twee dingen samen en dan is de vraag , (is het een feest of niet)? 
Dat zal wel van de situatie afhangen en op welke manier je daarbij betrokken bent als 
persoon. 
Toen het 70 jarig bestaan van de BRAC werd gevierd op 13 december, was dat echt een 
feest. 
Er werden veel demonstraties gegeven en de belangstelling was behoorlijk groot. 
Ik constateerde dat, toen ik tegen het eind van de middag arriveerde in “de Helfheuvel”. 
 
Voor mij lag er een schaduw over het feest. 
De schaduw van het afscheid en wel van bijna 5 jaar bestuurslidmaatschap en 9 jaar rondes. 
Dat laatste vond ik nog wel het ergste, omdat de wekelijkse ronde een onderdeel van mijn 
leven was geworden, maar de laatste jaren deed ik dat alleen en aangezien ik er niet jonger 
maar ook zeker niet gezonder op geworden ben, moest ik me toch een keer terug gaan 
trekken om plaats te maken vooranderen, die het belangrijk vinden om de ronde voort te 
zetten. 
Ik heb jaren gewaarschuwd, dat de mogelijkheid zich zou kunnen voordoen, maar helaas 
kreeg ik er geen ronde leiders bij. 
Ik heb het altijd met liefde en plezier gedaan, dus kan het best zijn, dat ik ooit in de toekomst 
weer terug ben, maar voorlopig wil ik wel eens zien, hoe dit zich gaat ontwikkelen. 
 
Ten slotte wil ik iedereen bedanken voor de ondersteuning in welke vorm dan ook. 
Wat de ronde betreft: Chris PE1DZX, Ramon PD0RSP, Twan –A8TWN, Rob PA0BRE en Willy 
PA3DRL. 
Ook alle inmelders bedankt en de mensen met zinvolle inbreng, zoals Piet PA0PDO, Eric 
PA2ELS en Paul PA0STE, om er maar eens een paar te noemen. 
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Ook wil ik anderen bedanken voor de hulp, die ik in de afgelopen jaren kreeg op allerlei 
gebied. 
Frans PE1RQW is hiervan wel de belangrijkste en daarom ben ik blij, dat hij de BRAC-pluim 
gekregen heeft. 
Daarmee wil ik hem van harte feliciteren en wat mij betreft had het wel een dubbele mogen 
zijn, maar daar ga ik niet over. 
Ook het bestuur bedankt voor de goede samenwerking en ondersteuning van zowel de 
ronde als andere zaken. 
Ik wil me blijven inzetten voor de BRAC waar ik kan en binnen mijn mogelijkheden. 
 
Ik wens iedereen nog een heel voorspoedig 2015 toe met veel radioactiviteiten. 
 
Cees PB9CV 
 
 

 

Oproep voor medewerkers aan de 40e Landelijke Radio Vlooienmarkt 

“Een Jubileumjaar” 
 

Beste radiovrienden,  

  

Zo tegen het einde van het jaar bent u van ons gewend dat wij iets van de landelijke Radio 
Vlooienmarkt laten horen. In het bijzonder met de vraag aan u : wilt u ons (weer) helpen als 
medewerker bij de 40e Landelijke Radio Vlooienmarkt, die op zaterdag 21 maart 2015 wordt 
gehouden in Autotron te Rosmalen.  

  

De werkzaamheden zijn over het algemeen eenvoudig, maar moeten gedaan worden. 

Aan uw medewerking kunt u, zoals u weet, enkele voordelen verbinden waarvan toch het 
belangrijkste is dat u als eerste bij de koopjes kunt zijn. Wij plannen u zodanig in, dat u 
voldoende tijd vrij heeft voor de markt zelf. Belangrijk in dit verband is dat u er mee moet 
rekenen dat u op 21 maart morgens vroeg aanwezig moet zijn, de deuren voor de 
standhouders openen om 7.00 uur, dan moet u reeds op uw post zijn dus tussen 6.30 en 
6.45 uur. Die werkverdeling (en uw vrije tijd) wordt beter naarmate we meer medewerkers 
mogen begroeten, we hopen natuurlijk op minimaal het zelfde aantal of meer, medewerkers 
als het afgelopen jaar. 

  

U kunt naast uzelf ook familieleden en kennissen opgeven natuurlijk. Bij aanmelding van 
mensen die geen lid zijn van onze afdeling verzoeken wij u even met ons contact op te 
nemen, maar na overleg is er veel mogelijk. U kunt dit bericht dan ook gerust doorsturen 
naar mensen die ik, naar uw mening, met deze oproep heb gemist. 

  

Zoals elk jaar zal er een indeling worden gemaakt waarmee we pogen te voldoen aan de 
wensen van onze medewerkers. Wij vragen u daarom snel uw bericht van medewerking te 
sturen zodat we in de planning met uw wens voldoende rekening kunnen houden. Gebruik 
daarbij het onderstaande overzicht. 
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1e Kan ik op uw medewerking rekenen ? 

2e Met hoeveel personen ? 

3e De voornamen en call van de medewerkers (geen call dan achternaam). 

4e Het E-mail adres van de medewerkers ? 

5e Wilt u weer de taak van 2014 ook in 2015 vervullen ? (niet, welke andere taak wel ). 

6e Welke taak wilt u zeker niet verrichten ? 

7e Bent u op 21 maart de gehele dag beschikbaar? (welke tijd niet ?) 

8e Bent u aanwezig op de briefing avond, vermoedelijk op vrijdag 20 maart om 20.00 uur 
(nog niet definitief) ? (indien niet, hoe kunnen wij u dan bereiken, evt spullen aanreiken?) 

 

Het organiseren van een Radiovlooienmarkt van deze omvang is alleen te realiseren met 
veel hulp. Alle afgelopen jaren hebben we dan ook nog nooit tevergeefs een beroep op uw 
hulp gedaan. De voorkeur gaat uit naar het opgeven per E-mail, dan heb ik namelijk ook 
meteen uw E-mail adres, welke ik weer zal gebruiken om u tijdig op de hoogte te houden en 
te brengen. 

Opgeven kunt u zich weer bij mij, zie onderstaande adres gegevens.   

Samen gaan we van deze 40e Landelijke Radio Vlooienmarkt er weer een geweldig 
evenement maken!!  

  

Met een vriendelijke groet, 

  

Paul, PA0STE  

E-mail:  pa0ste@veron.nl 

Tel: 073-5941311 

 

 
EEN NIEUWJAARSWENS VOOR DE BRAC 
 
Beste BRAC-leden, 
 
Dit was dan weer 2014. 
Hij is alweer bijna verleden. 
We houden hem dan ook voor gezien, 
Want het nieuwe jaar komt er al weer aangegleden. 
We kijken nog heel even vlug, hoe het allemaal is gegaan. 
We kijken nog heel even terug, wat hebben we allemaal gedaan. 
We kijken dan naar de toekomst, want het nieuwe jaar staat voor de deur. 
We hebben 2014 gehad, 
Maar we krijgen in 2015 nog heel wat.  
Wat mogen we dan verwachten als radioamateur? 
We maken plannen voor het volgende jaar. 
We willen ons ontwikkelen, maar dan moeten we samen aan het werk. 
We bouwen aan onze hobby en daaraan beleven we veel plezier. 

mailto:pa0ste@veron.nl
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We doen dit alles samen, want samen staan we sterk. 
We hoeven niet alles thuis te doen want, ons clubhuis hebben we hier. 
We gaan het nieuwe jaar in en dat doen we met elkaar. 
Daarom wens ik jullie een heel voorspoedig, gezond,  gelukkig en vooral een radioactief jaar. 
Treed 2015 op een positieve manier tegemoet. 
Maak je niet te veel zorgen, Dan komt het allemaal wel goed. 
Doe alles rustig aan, dan valt alles wel mee. 
De beste wensen van Cees PB9CV. 
 

 

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  

Tel. 0416 662734 

Penningmeester: Cees Eijgel PA1CE  St. Michielsgestel  

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

Hertogenbosch. 

Lid VACATURE 

Lid Wilbert Willems PE1ROY, `s-Hertogenbosch 

Clubhuis: Sjef PA3ESD, Kobus PE2LOJ 

Het clubhuis is geopend op vrijdagavond  20.00 uur(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 een liefhebber  

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

Kascontrole Catharinus PE1AHX 

Ontvangst nieuwe leden Het bestuur 

Vlooienmarkt Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl ) 

Afdelingsstation PI4SHB 2 m 145.250 Mhz:  Momenteel geen ronde leider. Anders iedere zondag om 11.30 uur 

QSL-manager Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit) 

  

70 en 23 cm repeater Albert PA3GCO 

Braknieuwsredactie Kobus PE2LOJ   : pe2loj@veron.nl 

Website beheer Chris PE1DZX  
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