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Jaargang 42 nummer 02 februari 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 6 februari  in het Sociaal Cultureel Centrum ”De 
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC  ’s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973 

 

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

 
Inhoud: 
Blz. 2: Van de voorzitter.  
Blz. 2: Medewerkers gezocht, herhaalde oproep. 
Blz. 4: landelijke radio Vlooien Markt. 
Blz. 5: de PACC contest. 
Blz. 5: Radio vossenjacht Amersfoort. 
Blz. 6: Radiomarkt `t Harde. 

 

 

 

 

 

Vrijdag 6 februari word de begroting van 2015 gepresenteerd. 

 

Komende vrijdag word door onze penningmeester Cees PA1CE  weer de begroting van 2015  

gepresenteerd. 

Belangrijk voor het reilen en zeilen van onze afdeling, wilt u dus meepraten en meedenken 

over het wel en wee, kom dan vrijdag 6 februari naar de Helftheuvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:073-6217973
http://www.radioclub.nl/
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Van de voorzitter 
 
Hans PA3HVZ  
pa3hvz@veron.nl 
 
 
Beste radiovrienden, 
 
De drie koningen zijn al geruime tijd weer vetrokken  en alles wat met kerst en de 
jaarwisseling te maken had is opgeruimd of opgerold. 
 
Op het moment dat ik deze bijdrage voor het BRAC nieuws schrijf is het zondagmiddag en 
het is een spijtig genoeg een dag dat je de gehele dag binnen moet blijven vanwege het 
weer. 
Geeft je wel de mogelijkheid om thuis wat klusjes te doen, bezig te zijn met je hobby of, 
zoals ik nu, wat na te denken wat ik ditmaal (kort) aan het papier toe zal vertrouwen. 
 
Komende donderdag hebben we een bestuursvergadering waar we het o.a. zullen hebben 
over de programmering van onze maandelijkse clubbijeenkomsten, de begroting voor 2015, 
een terugblik op ons 70 jarig jubileum, de bestuursverkiezing ergens in de helft van dit jaar 
en wvttk onderwerpen. Wat zeker ook op de agenda moet komen is het onderwerp jeugd. 
De ervaring van Chris, PE1DZX voor het schoolproject en andere initiatieven tot het 
aantrekken van jeugd. Zoals ik in de vorige BRAC al schreef moet dat echt "het" thema 
worden voor 2015.    
Dat je daarvoor welwillende medewerking en handen bij nodig hebt is vanzelfsprekend.   
 
In de volgende BRAC nieuws hoop ik hierover meer te kunnen schrijven. 
 
 
Tot zover mijn bijdrage voor deze maand.  
73’s Hans  PA3HV 
 

 

 

 

Medewerkers gezocht. 
 

Herhaalde oproep!! 
 

Beste radiovrienden,  

Paul PA0STE zoekt nog steeds medewerkers voor de 40e Landelijke Radio Vlooienmarkt, die 
op zaterdag 21 maart 2015 wordt gehouden. 

Er hebben zich al een aantal opgegeven, maar het zijn er nog niet genoeg, er kunnen er nog 
diverse bij.  

mailto:pa3hvz@veron.nl


 

3 

 

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. 

 

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 

mailto:pa0ste@veron.nl
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Landelijke Radio Vlooienmarkt 2015 in ‘s-Hertogenbosch. 
 

Een jubileum jaar! 
 

Op zaterdag 21 maart 2015 nodigt de VERON afdeling Den Bosch, u weer van 
harte uit op onze 40ste, jaarlijkse, Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON 
in Rosmalen (SHB) . 
Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in 
Nederland. In 2014 waren er meer dan 330 stands en was het aantal bezoekers 
ongeveer 5000.   
Uw afdelingssecretaris kan ook weer vooraf kaartjes bestellen. Hij heeft hierover  een 
brief gekregen en het staat op onze website.  
 
Het doel van de markt. 
Het doel van de markt is en blijft het bevorderen van zelfbouw. Naast gebruikte mag 
ook nieuwe apparatuur worden aangeboden, evenals nieuwe onderdelen, 
meetinstrumenten, antennes, hobbygereedschappen, enz.. Hobbyvreemde stands 
zullen geweigerd worden. Illegale apparatuur wordt niet toegelaten.  
 
De markt zelf. 
De Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den Bosch ook een echte dag voor de amateur. 
Men komt om er iets te kopen natuurlijk, maar ook voor de vele demo's, om oude 
bekenden weer te ontmoeten of zomaar voor de gezelligheid. De 40ste Radio 
Vlooienmarkt wordt weer oergezellig, maar behoudt wel het ware karakter van een 
vlooienmarkt. Uit het buitenland blijft de belangstelling groot.  
De zusterverenigingen over onze grenzen zijn door ons geïnformeerd en in hun 
verenigingsbladen hebben ze ons de nodige aandacht geschonken. Ook dit jaar zijn 
al weer vele buitenlandse standhouders 
ingeschreven. Let op: op de markt is 
roken wettelijk verboden. 
 
Entree en kassa's. 
De vlooienmarkt is geopend van 9.00 - 
15.30 uur, de entreeprijs is € 8 ,- per 
persoon.  
De kassa's gaan al om 8 uur open, u 
kunt dan alvast het gebouw in.  
Naast horecafaciliteiten in de hal zijn in 
het Autotron ook restaurants en bars 
aanwezig waar u wat kunt eten of 
drinken.  
 
 
Parkeren:  
Er is een zeer ruime parkeerplaats. In de entree is een aparte kassa van LIBÉMA die 
de uitrijdkaarten verkoopt.  
 
Route. 
Per auto: Het Autotron staat aangegeven op de borden op de A2 en de A59 en is 
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slechts 100 m van de A59 af.  
(De A59 loopt van Den Bosch naar Nijmegen).  
 
Per openbaar vervoer: per bus (90 Arriva ri. Grave) van het station Den Bosch (op 
half uur elk uur. Controleert u dat nog even) of per regiotaxi. Voor zendamateurs is er 
een inpraatstation op 145.500 MHz. 
 
Voor reservering van een tafel en verder alle informatie zie onze website: 
www.radiovlooienmarkt.nl. U kunt ons daar bereiken, of via E-mail: 
info@radiovlooienmarkt.nl , Zie ook onze advertentie van december. 
 
De VERON, afdeling Den Bosch verheugt zich er op u allen weer te kunnen 
begroeten en we wensen u alvast een plezierige dag toe. 
Tot ziens op 21 maart 2015. 
 
Eric Elstrodt, PA2ELS, secretaris Stg. BRAC, Rens Schoones, PA3FGA. 
 

 
De PACC contest 
 
Op 14 en 15 februari is er weer de pacc contest, nu blijkt dat wij in de afdeling momenteel 
geen echte fanatieke contesters hebben, maar er zijn er toch altijd wel een aantal dat voor 
de fun meedoet. 
Doet u mee, geeft dan in het log aan dat u uit regio 25 komt, dan komen we ook in de 
afdelingsscoreklassement. 
 
Verder; meld u score aan bij de site van de afdelingscontest competitie. Elke 25 QSO`s geven 
1 punt. 
In 2014 zijn we op plaats 44 van de 53 deelnemende afdeling geëindigd, met45 punten, 1383 
qso`s, behaald door 9 deelnemers. Geen toppositie maar net als bij de Olympische gedachte; 
deelnemen is belangrijker dan winnen.  
Dus meld uw punten en zet ons weer op de kaart, misschien komen we dit jaar wat hoger op 
de lijst. 

 
 
RADIO VOSSENJACHT AMERSFOORT 
 

2m FoxOring jacht. 
Datum: 15 febr.; Aanmelden: 12.30 uur; Start: 13.00 – 13.30 uur; duur: 120 min. 
 
Amersfoortse vossenjachten 
Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste 
adres. De jachten worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten1. Het terrein is 
vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. Lopen mag uitsluitend over 
paden en wegen. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende 

                                                 
 

http://www.radiovlooienmarkt.nl/
mailto:info@radiovlooienmarkt.nl
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jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige 
vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op 
peilvaardigheid.  
 
Wij annuleren de vossenjacht bij: 

- windsterkte ≥ 9 Beaufort  
- hevige regen en sneeuw 
- ijzel en ijzel voorspelling 
- een weeralarm 

 
Kijk voor meer informatie op de site van de afd. Amersfoort.  

 
 
 
 
 
Radiomarkt `t Harde 
 

Zaterdag 28 februari 2015 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke 
Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) al weer voor de twintigste maal 
haar Elektronica Vlooienmarkt.                                                                                                           

Op deze Elektronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door 
standhouders uit Nederland, Duitsland en België Er is een groot aanbod van spullen die op 
de een of andere manier met elektronica te maken hebben.  

De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27 't 
Harde.                                                                                                                                                       
De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 3 Euro. Er is 
voldoende gratis parkeerruimte .                                                                                                     
Voor het laatste nieuws en informatie : www.pi4nov.nl 

 
 
 
 
 
 
 


