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Verenigingsavond   Iedere eerste dinsdag van de maand in het gebouw van de  
                                  Flevo-scouts ‘Trappershonk’ aan de Gildepenningdreef 1 
                                  te Dronten. In november is dat op dinsdag  7 november  2006 om 
                                  20.00 uur, dus zoals gewoonlijk. 
 
VERON                   De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in 
                                 Nederland, opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het vere- 
                                 nigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 
                                  
 
Homepage               www.veron.nl en dan naar de afdeling IJsselmeerpolders  
 
 
 
Jan Zaaijer. 
 
 VAN DE SECRETARIS                                                             NOVEMBER 2006. 
 
 
Dinsdag 7 oktober a.s. is er een bijeenkomst waarbij een eigen inbreng centraal staat. Dat mag 
een zelfbouwproject zijn, maar ook iets over eigen ervaring met de hobby. Uiteindelijk kan 
een onderling QSO soms ook weer nieuwe inzichten verschaffen. 

http://www.veron.nl/


 
Op donderdagavond 30 november a.s. zijn we nog steeds van plan om naar het AOCS NM  
( = Air Operations Control Station Nieuw Milligen ) te gaan.  Het programma zal om 19.00 
uur beginnen en om 21.30 uur eindigen. U moet rekening houden met een uur reistijd vanuit 
Lelystad. Een week voor genoemde datum moet ik van elke deelnemer zijn/ of haar 
geboortedatum en plaats kunnen tonen aan de leiding van het AOCS ( 20 november laatste  
dag ).  Als u komt is het goed te weten dat u bij de hoofdingang naar binnen gaat. Dit is niet 
de ingang (rechts) aan de N309, maar na de rotonde rechts op de N344 en na 1 km aan uw 
rechterhand, u rijdt deze weg in en na ongeveer 400 meter is de ingang aan de linkerkant. 
Melden bij de wachtcommandant (met legitimatie)!    
 
Op dinsdag 5 september j.l. heeft Willem van Gaalen, PA0WJG een interessante lezing 
gehouden over straling ( elektromagnetische straling ). Wie deze interessante lezing nog 
eens wil nalezen, kan hierover een uitgebreid lezen op internet; 
http://home.hccnet.nl/W.J.van.Gaalen/index.html  
 
Op dinsdag 3 oktober j.l. was het Jos Disselhorst, PA3ACJ uit Leiden A02, die een heel 
interessante lezing hield over een aantal natuurkundige verschijnsels waaronder het fenomeen 
van Supergeleiding. Bij heel lage temperaturen worden stoffen supergeleidend d.w.z. de 
weerstand wordt werkelijk 0 ohm ( -273 graad Celcius  =  0 graad Kelvin,het absolute 0-punt) 
Jos bracht een vat vloeibare stikstof (N) met een temperatuur van -183 graad C mee van de 
Universiteit Delft en toonde ons wonderbaarlijke zaken. Bedankt Jos! 
 
 
 
J. Zaaijer, PE1ANL 
Secretaris A41 
 
 
Afgelopen oktober was het weer zo ver DE JOTA kwam weer is langs  
Voor de ene zendamateur de hel voor de andere de hemel zo`n hok vol kinders 
Die de meest onverwachte dingen vragen . 
 
Voor MARC pe1rbr , JOHAN pa3jem, en voor mij ROEL pe1rf was dat het koetshuis in 
Biddinghuizen  of te wel het tijdelijke honk van de Osbornegroep. Op deze link kunt u het 
hele verhaal van hun kant lezen . 
 http://www.osbornegroep.nl/index.php?module=html&action=page&id=57 
 
Wat mijn verhaal betreft ik ben zendamateur geworden vanwege de jota dus ik ben  
enigszins bevooroordeeld maar ik vind het elk jaar weer heerlijk om te zien hoe een stel 
kinderen schoorvoetend een verbinding maakt op twee meter en daar vreselijk veel plezier in 
beleeft . ook op Hf worden nu bij de osbornegroep de eerste stapjes gedaan op Hf wel iets 
lastiger als op VHF ssb is toch raar om naar te luisteren wij vergeten dat nog wel is.  
En worden raar aangekeken als we dor het horen van westkiribati een schijnbare aanval van 
paniek krijgen die kids vinden het al spannend om met een Engelsman te praten ( ondanks 
internet  en msn ellende ) ik weet nog goed hoe ik als scout begon in 1967 op bezoek bij een 
Zendamateur toen nog thuis bij iemand , bij wie ? in Amsterdam op de gang stond een telex  
waar een plaatje van lucky luke uitkwam veel spannender als dat donaldduck geluid waar ik 
nu aan verslaafd ben, dat geluid en mijn ervaring op jota gebied en een ft757 zonder eindtrap 
deden mij dan ook besluiten om de osbornegroep een kleine schenking te doen voor in hun 

http://www.osbornegroep.nl/index.php?module=html&action=page&id=57


nieuw te bouwen clubgebouw te weten die ft, ik weet het, het hebben van zo`n ontvanger is 
niet Compleet zonder iets van antenne en of mast maar dat komt nog wel ( als u nog ergens 20 
mtr mast weet? pe1rf@hotmail.com  en hij is weg voor u er erg in heeft  

 
 
Oké terug naar de jota ik kwam vrijdag ochtend aanrijden bij het gebouw alwaar al 8 meter 
Snelbouwstyger op het dak stond snel mn 12 elements yagi er in eigenbouw antenne is het  
Voor het geval u het weten wil daar boven op een gp vhf/uhf op de andere hoek van de toren 
een klaverblad vhf ( toch wel leuk antennetje weet ik nu ) en een g5rv kon er ook nog in . 
In het grasveld voor maar even een Hf groundplane geplant op verzoek van pa3jem die wou 
namelijk de kinderen kennis laten maken met digitale communicatie zonder Internet psk sstv . 
Achterop het gebouw stond ook nog een r5 van cushcraft ook voor Hf  aan al die antennes 
hingen een ft920 een ts140 en een ft726r voor de compleetheid  
 
Ik dacht het is mooi zo , maar de scouts hadden nog een verrassing in petto MIJN kantelmast 
van hout en touw ging gebouwd worden en gelukkig had ik nog een paar antenne`s bij me dus 
niet tevergeefs toen de pionierconstructie stond kwamen dr allerlei herringen naar boven bij 
mij maar dat is ander verhaal . Toch wel leuk om twee masten te zien staan een 12 meter hoog  
Elk, de een van aluminium en de ander van houtje-touwtjestype de laatste heeft mijn voorkeur  

mailto:pe1rf@hotmail.com


 
De jota kon van start alles werkte deze keer in een keer, voor volgend jaar staan er wel een 
stel filters op het verlanglijstje Jacob pa3gne als je keertje tijd hebt?Stuur mij het recept een 
keer? Ook dit jaar werd er gesoldeerd simpel voor ons maar voor die scouts nog steeds een 
waar wonder als het werkt.  
                               
 

 
                               
Al met al een hoop redenen om volgend jaar weer Mn shack leeg te trekken twee nachten 
amper te slapen en een week te moeten revalideren voor het over is  
 
73 en een linker voor de scouts die dit lezen  
 
Pe1rf  Roel    
  



  
 
 
 
 
 
 
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    


