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Verenigingsavond Eerste dinsdag van de maand in het gebouw van de 

Flevo-scouts ‘Trappershonk’ aan de Gildepenningdreef 1 
te Dronten. In februari is dit dus op dinsdag 1 
februari 2005. 

 
De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in 

Nederland, opgericht op 21 oktober 1945 en 
ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK te 
Amsterdam onder nummer V 532139. 

 
Homepage www.veron.nl en dan naar afdeling IJsselmeerpolders 
 
SPONSOR Voor 2005 wordt gezocht naar een sponsor voor 

het drukwerk voor de Flevo Rondstraler. 
Suggesties graag naar PA3GNE@AMSAT.ORG  
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Van het bestuur 
 
Het was een volle bak op 4 januari j.l. Een uitstekend begin van een nieuw 
verenigingsjaar. Met zo’n 27 mensen waren we bijeen om de lezing over 
digitale radio (DAB) van Rein Simonse van Nozema aan te horen. Een 
onderwerp, waar blijkbaar een brede belangstelling voor bestaat. Een verslag 
volgt nog in één van de volgende Rondstralers. Hierbij willen wij de heer 
Simonse nogmaals hartelijk dank zeggen voor het gepresenteerde. Hij verstaat 
de kunst om een complexe materie toch eenvoudig uit te leggen. Nogmaals 
een (virtueel) applaus voor hem. Uiteraard wordt ook Bert weer bedankt 
voor het lenen van de beamer. 
 
Traditioneel staat in februari de jaarvergadering op de agenda. Dus ook nu 
weer. Deze staat gehouden te worden op dinsdag 1 februari a.s. Het 
bestuur rekent op dezelfde opkomst als in januari !!! Alhoewel het reeds vele 
keren onder uw aandacht is gebracht, zijn we echt op zoek naar kandidaten 
voor het bestuur. Niet alleen om tegenkandidaten te hebben  
tegenover de herkiesbare bestuursleden, maar het is gewoon een gezonde 
zaak om af en toe fris bloed in het bestuur te hebben. Als bestuur vergaderen 
we drie tot vier keer per jaar wisselend bij iemand thuis. Verder vragen we 
alleen enthousiasme voor onze hobby en creativiteit om afdelingsactiviteiten 
te verzinnen. Is dat nu te veel gevraagd? Meldt u daarom a.u.b. aan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Dit kan tot voor de opening van de jaarvergadering. Tijdens de 
jaarvergadering houdt onze QSL-manager, PA0LEY, een lezing over ‘De weg 
van de QSL-kaart’. Allemaal hartelijk welkom. 
 
Jacob, PA3GNE start dit jaar weer met de N-cursus, werkend naar het 
examen van november. Weet u nog geïnteresseerden, stuur dan een mail 
naar PA3GNE@AMSAT.ORG. 
 
De invulling van het verenigingsjaar is een zaak voor het nieuwe bestuur, na 
de jaarvergadering. Maar, we zijn al wel bezig met de invulling voor maart a.s. 
 
Programma: 
• 1 februari 2005: jaarvergadering met bestuursverkiezing. 
• 1 maart 2005: mogelijk een lezing over vossejagen. 
• 5 april 2005: huishoudelijke vergadering: behandeling VR-voorstellen. 
 
 
 Het bestuur 
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Jaarvergadering dinsdag 1 februari 2005 
 
Op dinsdag 1 februari 2005 wordt onze jaarvergadering gehouden. Deze 
wordt gehouden in het gebouw van de Flevoscouts, geheten ‘Trappershonk’ 
aan de Gildepenningdreef 1 te Dronten. Er staat een set afgestemd op 
145,7375 MHz om u in te praten. De agenda is als volgt.  
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Jaarverslag van de secretaris. 
3. Financieel verslag 2004/begroting 2005 door de penningmeester. 
4. Verklaring van de kascontrolecommissie/nieuwe kascontrolecommissie.  
5. Bestuursverkiezing.  

Conform het afdelingsreglement treedt minimaal 1/3 en maximaal 2/3 van 
het bestuur af. Volgens rooster treden af PA3GNE en PA3HEB. Beiden 
zijn herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich schriftelijk tot voor de aanvang 
van de vergadering melden, zodat tegenkandidaten ook te stemmen zijn. 

6. Pauze, terwijl de stemcommissie de stemmen telt. 
 
7. Lezing over ‘De weg van de QSL-kaart’ door Henk, PA0LEY. 
 
8. Uitslag van de bestuursverkiezing. 
9. Verkiezing van een voorzitter. 
10. Rondvraag en sluiting. 
 

Eindstand afdelingscompetitie 2004 
Aangeleverd door PA0RHA 

De competitie zit er weer op. De einddatum van de competitie was 13 december 
2004. Nu de laatste inzending zijn binnengekomen komt de volgende stand naar 
voren:  
1.  A35 Nijmegen 543 punten 
2.  A56 Waterland 471 punten 
3. A54 Ettenleur  427 punten 
4. A04 Amsterdam 162 punten 
5. A02 Amstelveen 158 punten 
6. A46 Zaanstreek 102 punten 
7.         A41 IJsselmeerpolders 83 punten 
 
Deelnemers: PA0RHA, PA5CC, PE1HIS, PE1RBG, PE1MRN, PI4FVL 
 

Wij hebben de 7e plaats !!!!! 
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Jaarverslag penningmeester 

 
Hierbij een samenvatting van het jaarverslag van de penningmeester. De 
cijfers zijn nog voorlopig, omdat de kascontrolecommissie er zich nog over 
moet buigen. 
 
Inkomsten afdracht hoofdbestuur € 875,84 
 donaties € 10,-- 
 verkoop materialen € 1,-- 
 Totaal € 886,84 
 
Uitgaven huur clubgebouw € 204,30 
 lezingen € 137,95 
 excursies € 43,40 
 bijdrage catering/nieuwjaarsparty € 127,54 
 bankkosten € 11,40 
 diversen € 49,69 
 activiteiten € 61,75 
 Totaal € 636,03 
 
Kassaldo 1-1-2004 € 42,46 
Saldo bank 1-1-2004 € 599,79 
Kassaldo 31-12-2004 € 23,58 
Saldo bank 31-12-2004 € 869,48 
 
In 2004 was er dus een exploitatie overschot van € 886,84 - € 636,03 is  
€ 250,81.  
 

BEGROTING: 
 
Huur scouting gebouw € 250,-- 
Excursies € 200,-- 
Lezingen € 200,-- 
Kosten bank € 15,-- 
Activiteiten € 100,-- 
QSL-kaarten PA6URK € 155,-- 
Totale begroting € 920,-- 
 
André Romkes, PD5URK 
Penningmeester afdeling 41 
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Radioamateurs zijn stille kracht tijdens rampen 
door Jack Leenaars.  

Aangeleverd door Jacob, PE1NKR 
 

 PORT BLAIR, dinsdag 4 januari 2005. 
       Toen de zon op 26 december opkwam, zat Bharathi Prasad al achter 
haar radio. Ze had vanuit haar hotelkamer zojuist contact gemaakt met een 
radioamateur in Thailand, toen zware aardschokken de Andamanen troffen. 
„John, hier heeft net een enorme aardbeving plaatsgevonden.” Vanuit 
Thailand kreeg ze onmiddellijk antwoord. „Bharathi, de aardschokken zijn 
hier ook te voelen.” 
Draaiende aan de knoppen van haar radiozender had ze in korte tijd contact 
met stations in Tamil Nadu en Kerala op het Indiase vasteland. Lang voordat 
nieuwszenders de eerste berichtgeving uitzonden over enorme vloedgolven 
die van Indonesië tot Sri Lanka de gehele Aziatische kust teisterden, was de 
ramp binnen HAM al bekend. HAM staat voor een wereldwijde 
radiogemeenschap met ruim drie miljoen amateur-leden verspreid over 335 
landen. „Het is een radiosport. Vergelijk het met chatten op het internet, 
maar dan gratis en dat je een stem erbij 
hoort. Maar het werkt altijd en overal”, 
vertelt Bharathi, die ruim 25 jaar ervaring 
heeft. Haar enthousiasme heeft haar gehele 
familie aangestoken, die momenteel uit 42 
HAM-leden bestaat. Goed voor een officiële 
vermelding in het Guinness Book of Records. 
Met steun van het Nationale Instituut voor 
Amateur Radio is Bharathi op 1 december 
met een team van vier personen naar Port 
Blair gekomen om daar met speciale 
toestemming van de Indiase autoriteiten een 
radio- operatie op te zetten. In drie weken 
had het team 35.000 contacten gemaakt met 
andere HAM-leden. „Direct na de ramp 
werden we bestookt met vragen over de 
situatie in dit gebied. Nieuwsgierige vragen, 
maar vooral ook bezorgde mensen die wilden weten of hun familieleden nog 
leefden.” Het team besloot de expeditie te stoppen en zich volledig te richten 
op hulpverlening. In rampsituaties is informatie de eerste prioriteit. „Niemand 
heeft wereldwijd zo’n uitgebreid netwerk als radioamateurs en zij kunnen snel 
en adequaat informatie verstrekken aan gewone mensen die specifieke 
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gegevens willen hebben.” Duizenden namen kwamen binnen uit de hele 
wereld. „Een Franse radioamateur wilde weten of zijn dochter in leven was. 
Via lokale contacten kon ik hem nog diezelfde dag melden dat zij in veiligheid 
op haar vakantieadres was”, zegt Bharathi, die op haar beurt weer informatie 
krijgt uit andere rampgebieden voor de inwoners van de Andamanen. De 
waardering voor het nuttige werk dat HAM-radio doet, komt ook van de 
Indiase autoriteiten. In het crisiscentrum van Port Blair heeft het team een 
eigen kamer met alle faciliteiten tot zijn beschikking gekregen. Het Indiase 
leger verzorgt batterijen voor de zenders, omdat de elektriciteit om de 
haverklap uitvalt. Er is zelfs een teamlid naar de zwaar getroffen Nicobaren 
gestuurd, om vanaf daar informatie te kunnen verzenden. Om te laten zien 
hoe effectief het werkt, pakt ze haar hoofdtelefoon en vraagt via de 
microfoon hoe de situatie ter plaatse is. „Moeilijk, gebrek aan voedsel en 
brandstof. Maar sinds vanmiddag werkt de lokale telefoonverbinding weer”, 
klinkt het uit de luidsprekers. Bharathi heeft al bij meerdere rampen 
geholpen. Zo was ze ook actief bij de zware aardbeving in Gujarat in 2001. 
„Veel organisaties doen veel goed werk, maar de hulpverleners blijven 
anoniem. Mijn naam gaat de gehele wereld over.”    

Jaarverslag van de secretaris over 2004 
 
Januari. We begonnen natuurlijk met januari en wel op de 6e. Een ieder kon 
elkaar weer de beste wensen voor het komende jaar toewensen. En deze 
avond werd door de stamgasten bezocht. Ook een terugblik naar de excursie 
van december 2003. De voorzitter PA3GNE hield zijn nieuwjaarsrede en 
vertelt ook wat er op het programma staat voor het komend half jaar. 
 
Februari: de jaarvergadering met bestuursverkiezing. Er waren een paar 
nieuwe gegadigden, maar na de verkiezing was de uitslag niet zo verrassend. 
Het bestuur bleef in zijn huidige vorm (PD5URK, PE1RDB en PE1SDE 
werden herkozen). Dus geen nieuw bloed in het bestuur, wat wel jammer is 
in verband met enige nieuwe ideeën, die door een nieuw bestuurslid zouden 
kunnen ontstaan. De PACC-contest was ook in februari. PA6F deed er aan 
mee en werd mede bemand door VERON-(bestuurs)leden. 
 
Maart. De lezing van Rob PE9PE:  DX-expeditie naar de Comoren. Een 
indrukwekkende lezing, vooral wat er zoal bij komt kijken aan apparatuur, 
antennes, bekabeling en overleg met plaatselijke bevolking in verband met 
vergunningen. Dit was onder andere nodig om de coaxbekabeling over de 
weg te laten lopen zodat er geen hinder is voor het verkeer. Maar een 
plaatselijke agent die toevallig ook hamradio amateur is, had de vergunning 
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snel geregeld. En dan de verbindingen die er gemaakt zijn tijdens de pile-up. 
Dan heb je wel enige oparating praktisch voor nodig. Om het kort te houden 
een geslaagde avond. 
 
April: 6 april stond in het teken van de VR voostellen. PD5URK heeft de 
afdeling op 24 april vertegenwoordigd op de VR. We kunnen ook de 
Rondstraler van april er nog bij pakken voor het naslagwerk van Jan PE1ANL 
met de uitbreiding van de teleport 9. Dit is ook de maand dat  Ank Fijma-
Bakker  PD0SDK na een kort maar hevig ziekbed is overleden.  
 
Mei. Mei zou in het teken staan van de meetavond  onder leiding van Joep 
PE1RDB. Joep was door zijn QRL flink verlaat, dus werd de avond begonnen 
met improviseren ! De meterij is later gestart dan gebruikelijk, met van alles 
en nog wat om eens aan de meetapparatuur te hangen. Joep had jammer 
genoeg niet alle apparatuur bij zich dan de bedoeling was, maar beter iets dan 
niets. 
 
Juni. In juni was er een lezing van Jacob over de antennetuners.  Hoe werkt 
deze? En een verslag van de brief van ex-PA3GHB. Na een iedereen goede 
vakantie gewenst te hebben, werd de avond afgesloten. 
 
In augustus was er geen verenigingsavond, maar we waren wel weer in de 
lucht met PA6URK vanaf de Urker vuurtoren er zijn leuke verbindingen 
gemaakt . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: enkele indrukken van het lighthouse weekend op Urk onder de call PA6URK 

7 



Flevo Rondstraler februari 2005 
September. Op 7 september hadden we een lezing over het conteststation 
van afdeling Zutphen gehouden door Frans, PA5CA. Het was een leuke lezing 
en dat er veel bij komt kijken is wel duidelijk geworden. Ze hebben voor één 
weekend erg veel moeten trotseren:  koude, blubber en tegenslagen. Maar 
ook hier was het niet te realiseren geweest, als er geen vrijwilligers waren 
geweest, die de masten en antenne s’ hielpen opbouwen. Maar men kan wel 
terug kijken op een geslaagd weekend. Ook werd er in deze maand weer 
aandacht gevraagd voor de technoronde onder leiding van Johan PE1MPC . 
 
In oktober was het de beurt aan Johan, PE1MPC met een lezing over Hints 
& Kinks. In de pauze was er een filmpje met een uitleg hoe dataverkeer via 
het Internet wordt verstuurd en ontvangen. Een technisch verhaal en het was 
niet altijd te volgen, maar dit gold misschien voor meerderen? En het werd 
weer eens duidelijk hoe makkelijk het is om een virus te versturen of te 
ontvangen.  Neem daarom uw maatregelen om dit tegen te gaan. Ook werd 
de JOTA gehouden. In Biddinghuizen door PE1RBG en PE1PMC en in 
Dronten door PE1RDB en  PD2GFR. 
 
November was de excursie: het bezoek aan het kortegolfstation in 
Zeewolde. Een verslag kunt u bekijken op de Internet site van onze afdeling. 

 
 
December: zoals gebruikelijk een voorwoord van onze voorzitter. 
We hebben niet traditioneel afgesloten met een lezing of andere zaken. Dit 
keer was het met oliebollen en koffie/ bier, wat normaal in januari gebeurt. 
En natuurlijk het ophalen/ afleveren van de QSL-kaarten bij de QSL-manager. 
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Het werd wat later dan normaal en met de goede wensen voor het volgende 
jaar is de avond afgesloten. 
 
Al hoewel het buiten de verantwoording van de afdeling valt, heeft de C-
cursus gedraaid. Er bleven van de 7 cursisten, 3 cursisten over. De rest 
haakte af wegens het nivo van de C-opleiding (men had ook nog geen N 
gedaan). Slechts één durfde examen te doen en is geslaagd met een goed 
resultaat. Johan PE1MPC heeft in Almere een visueel gehandicapte man 
opgeleid voor het N-examen. Ook hij is geslaagd. De digitale Rondstraler is 
10 keer uitgekomen we bereiken hiermee (helaas) slechts 60 van de 139 
leden mee. Ook heeft de QSL manager, PA0LEY, heeft elke maand zijn werk 
verricht. Roel, PE1RBG heeft het hele jaar de catering verzorgd. PE1ANL 
wordt dank gezegd voor het verzorgen van een papieren Flevo Rondstraler 
voor enkele leden, die geen e-mail hebben. 
 
Verder rest mij nog dit, u een gezond en DX-rijk 2005 toe te wensen en tot 
ziens op onze verenigingsavonden. 
 
Marcel Moerenhout, PA3HEB 
Secretaris afdeling 41 
 

DE NIEUWJAARSREDE  VAN DE VOORZITTER 
 
Geachte OM’s, YL’s, XYL’s, QRP’s, NL’ers, PA’ers en wie ik nog verder nog 
onder mijn gehoor heb. 
 
Op een of andere manier hebben de nieuwjaarstoespraken in deze afdeling 
iets profetisch in zich. Het is al het vierde jaar dat ik terug moet verwijzen 
naar de vorige nieuwjaarsrede. Ook nu weer. Vorig jaar kreeg ik rode oortjes 
van een krantenbericht. Weet u het nog? Het ging over Joop Bok, een 
zendamateur uit Aruba. Ook nu kreeg ik weer rode oortjes door het lezen 
van de krant. Luister maar. 
 
De een zijn dood, is de ander zijn brood. Laat ik het wat vriendelijke zeggen 
in 2005. De een zijn ellende, is de ander zijn werk of …….. hobby. Wat 
bedoel ik? Wel, iets wat iedereen ter wereld diep heeft aangegrepen: de 
vloedgolf in Zuidoost Azië. Ik behoef u daar niets van te vertellen, want u 
heeft er waarschijnlijk meer beelden van gezien dan ik. Maar toen ik maandag 
27 december de krant opensloeg en er het een en ander over las, zag ik het 
volgende staan:  
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 …….. in het gebied zijn alle reguliere communicatiemiddelen 
uitgevallen………… 
 
Die zin geloofde ik niet. De geschiedenis heeft geleerd, dat onder welke 
omstandigheden dan ook, er zendamateurs zijn die verbindingen gaan leggen. 
Denk maar aan de wereldoorlogen, aan de watersnoodramp, aan de inval van 
Irak in Koeweit, enz. Zo’n zinsnede maakt op dat moment de zendamateur in 
mij los. Wat bedoelt men met reguliere communicatiemiddelen? Dat wij 
zendamateurs ongewone verschijnselen zijn, zie ik deze avond aan niemand af. 
We zijn gewone mensen. Of beoefenen wij een hobby die niet-regulier is?  
 
Gelukkig las is verder: radioamateurs hebben verbinding gelegd met de 
getroffen gebieden. Zie je wel, dus toch weer !! Ik heb er dit van geleerd, dat 
onze communicatietechniek in de ogen van het gewone volk blijkbaar niet 
gewoon is, niet regulier is, of wel, bijzonder is.  
 
Onze Nederlandse stichting DARES, die onze secretaris enkele maanden 
geleden nog uitgenodigd had om juist vanavond een lezing te verzorgen, heeft 
in deze communicatie een rol van betekenis vervuld. Jan de Nooij, PC0C is de 
gehele zondag operationeel geweest en heeft ten behoeve van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en de ANWB, informatie verzameld rechtstreeks via 
het netcontrolstation op Phuket-Island in Thailand. Op dat eiland was 
namelijk al snel een amateur-noodnet in de lucht dat tevens via een echolink 
conferentieserver een aantal stations kon koppelen. Deze actie resulteerde in 
15 faxberichten met daarin informatie over slachtoffers, die nog niet bekend 
waren bij het ministerie en de ANWB. 
 
Deze ramp heeft opnieuw aangetoond dat radiozendamateurs in staat zijn om 
een bijdrage te leveren aan de rampenbestrijding nationaal en internationaal. 
Inmiddels is door Leo, PA0ULT contact opgenomen met het Rode Kruis in 
Geneve om namens de stichting DARES hulp ten behoeve van de getroffen 
gebieden in Indonesië aan te bieden door ondersteuning bij 
noodcommunicatie. 
 
Ik ben er trots op ik radiozendamateur ben………………ondanks (of 
dankzij) het feit dat de volksmond mijn hobby niet gewoon vindt. 
 
Ik wens u allen een gezond, maar bovenal een hobbyrijk 2005 toe. 
 
Ik dank u allen.
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Nieuwste mast in de IJsselmeerpolders !! 
van PD1AIQ 

 


