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Jaargang 42 nummer 03 maart 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 maart  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. 3: Verslag algemene bijeenkomst 06-02-2015  
Blz. 4: Nog even en dan!!. 
Blz. 4: nog steeds gezocht. 
Blz. 5: Bedankje van Ivar. 
Blz. 4: Interesse dag amateur satellieten . 
Blz. 6: Gevaren van batterijen. 

 

Helaas hebben we voor deze bijeenkomst geen lezing of presentatie kunnen 
regelen, we hadden iets op het oog, maar dat kon de maand helaas niet 
doorgaan. 
Dus deze maal onderling QSO, maar als iemand iets heeft, bouwprojectje, 
apparaat of anderszins, bv vragen over een onderwerp, dan is hij(zij) 
uiteraard van harte welkom om dit te laten zien, demonstreren of er vragen 
over te stellen. 
 

Touw voor b.v. tuidraad 
 
Aangeboden: 
Hierbij wil ik aan de leden van de Veron afd. s-Bosch kenbaar maken dat ik voor deze leden 
beschik over een speciale aanbieding touwwerk. 
Zeer geschikt voor velddagen en oprichten van masten. 
Specificatie touw: dikte 10 mm 18 slag geweven, trekkracht 3150 kg en zeer soepel.  
Prijs 9,99 per rol van 30 meter, dus 33 CENT  PER METER ! 
excl. verzendkosten. 
Het touw kan ook opgehaald worden in Lith per zak van 12 rollen, dan zijn vrachtkosten niet 
nodig.   (Mogelijk is met een paar leden samen het aantal van 12 te halen.) 
 

`73 Willy PA0WRM    W Raijmann <pa0wmr@planet.nl> 

tel:073-6217973
http://www.radioclub.nl/
mailto:pa0wmr@planet.nl
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Van de voorzitter 
 
Hans PA3HVZ  
pa3hvz@veron.nl 
 
Beste radiovrienden, 
 
De maand maart is voor velen een drukke maar ook een ontspannende maand. Bijkomen 
van het carnaval in een vakantieoord of op de latten in een gebied in de bergen of zomaar 
ergens. 
Er zijn er, en vele, die druk zijn met de voorbereidingen van de 40e Radio Vlooienmarkt in 
Rosmalen. Een evenement waar jaarlijks door velen wordt naar uitgekeken zowel oud als 
jong, oude rotten in de hobby of pas broekies. Ik hoop van harte dat er vele (jonge)  broekies 
zullen zijn die en die belangstelling gaan ontwikkelen op het elektronicagebied. Wat mij 
betreft  hoeven dat in 1e instantie geen radioamateurs te zijn. Dat kunnen ze later nog wel 
eens voor zichzelf gaan bepalen. 
 
Waar de jeugd zeker wel belangstelling voor heeft is computertechnologie en hier hebben 
we mogelijkheden als Veron en als BRAC. Is bijvoorbeeld Raspberry Pi een insteek hiervoor? 
Kunnen we iets met elkaar bedenken om de jeugd in Den Bosch en omstreken, eventueel via 
scholen (bijvoorbeeld MBO/HBO), naar de Helftheuvel te krijgen, naar ons clublokaal?   
Daar wil ik het op de komende clubbijeenkomst eens over hebben met de aanwezigen in een 
gesprek met de benen op tafel (in letterlijke zin, hi) 
 
Ik dank de vrijwilligers hartelijk die zich gemeld hebben op mijn recente oproep om de 
antennes bij PB9CV een andere locatie te plaatsen. 
Komende clubbijeenkomst gaan we met de aanmelders de praktische zaken hiervan  
bespreken.  
 
Waar ik hier ook jullie aandacht voor vraag is het volgende. Over enkele maanden is er de 
bestuursverkiezing. Op dit moment bestaat het bestuur van de BRAC uit 3 man die 
maandelijks bijeenkomt om te vergaderen over jullie club! 
Dat is natuurlijk echt veel te weinig om een clubbestuur draaiende te houden en het 
voortbestaan van de BRAC op een verantwoorde wijze te waarborgen. Ik weet dat een harde 
kern van onze club haar handen op vele manieren voor de BRAC uit de mouwen steken. 
Tijdens de vlooienmarkt is dat al goed zichtbaar.  
Hierbij een dringende oproep dus aan diegene die zich verantwoordelijk voelen voor de 
toekomst van de BRAC en dat dan ook willen uitdragen, door zich beschikbaar te stellen voor 
een bestuursfunctie.   
Voor wat mijzelf betreft heb ik eerder al eens aangegeven dat 2015 mijn laatste jaar zal zijn 
als uw voorzitter. Drukke QRL aangelegenheden als ook privé, maken het noodzakelijk om 
half dit jaar terug te treden uit uw bestuur. Voor de goede orde, niet als lid van de BRAC. 
Ga jij ons hier verder helpen? 
 
Tot zover mijn bijdrage voor deze maand.  
73’s Hans  PA3HVZ 

mailto:pa3hvz@veron.nl
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Verslag algemene bijeenkomst BRAC op 6 februari 2015. 

 

Opening: 

Hans PA3HVZ opent de bijeenkomst en heet een ieder welkon. 

Terug blikkend op ons 70 jarige jubileum wat we op 13 december 2014 hebben gevierd 

kunnen we stellen dat het, ondanks misschien wat matige belangstelling van de eigen leden, 

een geslaagde middag is geweest. Ook blij dat de algemeen voorzitter van de VERON Remy 

PA3 AGF aanwezig was. 

Uit de bijeenkomst: 

Aart PA3BJQ: 

Deze vertelt een en ander over het project met de basisschool “De ontdekking”, waar bij een 

aantal leden geholpen hebben.  

Dit is een geslaagd project geweest, zo is er door de kinderen een seinsleutel en door de wat 

ouderen een eenvoudige MG ontvanger gebouwd, op de laatste ochtend was er nog het 

demonteren van oude apparaten, wat al gauw bij een aantal kinderen uitliep op ”slopen cq 

mollen” dus dit laatste misschien iets minder geslaagd, al was de pret er niet minder onder. 

Wat op viel was dat de meisjes over het algemeen secuurder waren dan de jongens. 

Al met al is te stellen dat de kinderen over het algemeen enthousiast waren en wij dus ook 

dik tevreden. Mogelijk in de toekomst nog eens een herhaling. 

Paul PA0STE: 

Met de organisatie van de vlooienmarkt gaat het goed, de meeste kramen zijn bezet. 

Zorgenkind blijft nog de medewerkers, die hebben we nog niet genoeg, dus bij deze de 

oproep; 

meld u zich aan, ook huisgenoten en goede kennissen zijn welkom. 

Hans PA3HVZ: 

De antennes bij Cees PB9CV kunnen worden geplaatst, ook hier voor worden vrijwilligers 

gevraagd. 

Heeft u even tijd, laat het Hans dan even weten, dan kan er een en ander geregeld worden. 

De begroting: 

Cees PA1CE presenteert  de begroting voor 2015, hij laat ook zien wat er vorig jaar is binnen 

gekomen en uit gegaan, al met al zijn we het afgelopen jaar weer goed door gekomen. 
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Na wat vragen over een paar posten word de begroting met algemene stemmen goed 

gekeurd en word er door Cees een afspraak gemaakt met de kascommissie, Jan PE1MQL en 

Hendrik PA3GYK,over de controle. 

Er word nog even gediscussieerd over ons ons (ex)packett station, hoe hier mee verder. De 

opstel plaats is in andere handen gekomen (nieuwe woningstichting) en de bestaande 

sleutels passen niet meer. Hans Zal contact opnemen met de woningstichting over een en 

ander. 

Sluiting:  

Niets meer aan de orde zijnde sluit Hans de bijeenkomst en wenst een ieder nog een prettig 

onderling QSO en een behouden thuis komst. 

De notulist Kobus PE2LOJ 

 

Nog even en dan!! 
 

De 40ste Landelijke Radio Vlooienmarkt, 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.   
en naar verwachting zal dat dit jaar niet veel anders zal zijn. 
Info op de website: www.radiovlooienmarkt.nl 
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. 
 
Veel gehoord amateur gezegde; 
Als je het in Rosmalen niet vind dan vind je het nergens 

 
 
Nog steeds gezocht: 
 
Paul zit nog steeds krap in zijn medewerkers voor de mark. 
Er kunnen er nog best een aantal bij om het geheel soepel te laten verlopen. 
Dus als u zich nog niet heeft aangemeld en u heeft nog wat tijd over. 
(al is het bv alleen voor de ochtend) 
De voordelen zijn: vrij entree en als een van de eersten bij de koopjes. 
Meld u zich dan nog gauw aan bij Paul PA0STE, email: pa0ste@veron.nl 

http://www.radiovlooienmarkt.nl/
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Bedankje van Ivar 

Hallo Bertus, Jan, en Chrisen de andere amateurs, 

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle hulp en informatie die jullie mij hebben gegeven met 
mijn profielwerkstuk. Ik heb er erg veel van geleerd en ben erg tevreden met het resultaat. 
in de bijlage kun je mijn volledige verslag vinden, ik heb er een 8.3 voor gekregen, mede 
dankzij jullie. verder zou ik nog aan Chris of Jan willen vragen of ze de rest van de 
zendamateurs ook nog willen bedanken voor de hulp die ze mij hebben verleend tijdens de 
bijeenkomst. 

 Met vriendelijke groet, 

 Ivar Wijffels 

 

Interesse dag Amateursatellieten 25 april 2015  

Na het succes in 2013, wordt op zaterdag 25 april 2015 de tweede “Interesse dag 

Amateursatellieten” georganiseerd. De bijeenkomst is onderdeel van de jaarlijkse VHF-dag 

van de VERON. De organisatie van de Interesse dag Amateursatellieten is in handen van 

Henk PA3GUO en Ivo PA1IVO. De overall organisatie is in handen van de VERON VHF-

commissie. 

Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van amateursatellieten. Uitgevallen 

satellieten worden opgevolgd door nieuwe, en educatieve cubesats bieden zowel 

bedreigingen als geweldige mogelijkheden voor ons radioamateurs. En dan de geplande 

geostationaire satelliet met een transponder voor radioamateurs! 

Op de Interesse dag zijn lezingen te verwachten over zowel de actuele vloot aan satellieten 

als over achtergrondinformatie van deze tak van de hobby. De komende tijd wordt het 

programma verder ingevuld en bekend gemaakt via deze website. 

Ook voor mensen die weinig of geen ervaring hebben met het werken via amateursatellieten 

is de dag interessant. Speciaal voor deze groep wordt er een starters-sessie gehouden met 

uitleg over de principes van deze veelzijdige tak van de radiohobby, met ruime gelegenheid 

voor vragen. 

Om er zeker van te zijn dat de dag niet alleen theorie bevat, gaan we ook hands-on 

demonstraties geven.  
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Geïnteresseerden die zelf draagbare apparatuur voor 2m en 70cm bezitten, bijvoorbeeld een 

portofoon of een FT-817 met een kleine (richt-)antenne, worden uitgenodigd om deze mee 

te brengen om ter plaatse direct met amateursatellieten aan de slag te gaan. 

Deze dag is tevens een uitstekende gelegenheid om de banden tussen alle radioamateurs die 

zich interesseren in satellieten aan te halen en elkaar te ontmoeten. 

Meer informatie is te vinden op de website van AMSAT-NL.  

Bron: Hamnieuws 

Gevaren van batterijen 

Iets waar we niet zo vaak bij stil staan, zijn de gevaren van batterijen. Volgens een 
Amerikaans rapport waren er in 1998 1900 batterij-gerelateerde verwondingen bij kinderen 
die daarbij op de Eerste Hulp terecht kwamen. In 2010 was dat aantal opgelopen tot 4800. 

Dat ziet er in Amerikaanse cijfers schrikwekkend uit, maar omgerekend naar de Nederlandse 
bevolkingsdichtheid zou het nog altijd om 250 kinderen per jaar gaan. 

In het totaal kwamen tussen 1997 en 2010 meer dan 40.000 kinderen op de Eerste Hulp 
terecht. Bijna driekwart daarvan was 4 jaar of jonger. Een op de tien moest in het ziekenhuis 
opgenomen worden. 14 daarvan kwamen te overlijden. 

Knoopcellen worden als het meest gevaarlijke type bestempeld voor jonge kinderen. Deze 
worden vaak toegepast in horloges, hoorapparaten en andere kleine apparaatjes. Ze kunnen 
makkelijk ingeslikt worden en kunnen in de slokdarm vast komen te zitten wat tot ernstige 
verwondingen en zelfs de dood kan leiden. Het Amerikaanse rapport zegt dat twaalf van de 
veertien overleden kinderen overleden zijn aan het inslikken van knoopcellen en bij de 
andere twee gevallen zijn sterke aanwijzingen dat ook daar batterijen bij betrokken waren. 

Het onderzoek is uitgevoerd door consumentenorganisaties en op basis van de cijfers wordt 
druk uitgeoefend op de elektronica-industrie om waarschuwingen te plaatsen en 
standaarden te ontwikkelen waarmee verwondingen door batterijen voorkomen moet 
worden. 

De symptomen van een batterij-vergiftiging zijn o.a. braken, buikpijn, koorts en diarree, 
maar ook moeite met ademhalen en slikken. Aangezien deze symptomen aan nog een hoop 
andere oorzaken toe te schrijven zijn, is het moeilijk om een batterij-vergiftiging snel vast te 
stellen. Het rapport wijst er daarbij op dat dat helemaal het geval is als het kind een batterij 
inslikt zonder dat iemand dat gezien heeft. 

In de Amerikaanse wetgeving is vastgelegd dat batterijen onbereikbaar moeten zijn in 
speelgoed voor kinderen onder de 3 jaar, terwijl voor kinderen tot 12 jaar batterijen onder 
een bepaalde grootte onbereikbaar moeten zijn. Desondanks werden drie van de 
sterfgevallen veroorzaakt door batterijen uit apparaten die niet voor kinderen bedoeld 
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waren, waaronder een afstandsbediening van een auto-alarm, een garagedeur opener en 
een afstandsbediening van een radio. 

Er zijn alweer nieuwe wetten in de maak die kind-bestendige batterij-behuizingen in alle 
producten voorschrijven. Een wet lost natuurlijk niet alle problemen op. Bewustwording 
onder ouderen is belangrijk met betrekking tot de gevaren van batterijen voor (kleine) 
kinderen. Hou ze weg bij kinderen, en zorg dat ze ze niet uit apparaten kunnen peuteren. 
(Hoe vaak zie je niet een afstandsbediening die een paar keer gestuiterd is en waarvan het 
batterij compartiment met verdroogd plakband bij elkaar wordt gehouden?) Deze opa gaat 
tenminste even een rondje door de shack maken om alle rondslingerende lege CR2032's 
eindelijk eens in de batterijenbak te gooien... 

Gelezen op de site van afd Zoetermeer 

 

 

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 Jan PE1MQL en Hendrik PA3GYK 

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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http://www.radiovlooienmarkt.nl/
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