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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 -  IJsselmeerpolders 

 

 

Bestuur 

Voorzitter  Marcel Moerenhout  PA3HEB  0320-245718 

Vice-voorzitter Randall Tamminga  PE1SDE  0320-280977 

Secretaris  Jan Zaaijer   PE1ANL  0320-252018 

Penningmeester/PR Andre Romkes  PD5URK  0527-852771 

Lid   Dick van Vulpen  PA0DVV  0320-230736 

QSL-manager  Henk van der Ley  PA0LEY  0320-221475 

 

 

Secretariaat  Oostzeestraat 180, 8226 BJ Lelystad. 

E-mail: zaj@solcon.nl. 

 

 

Rondstraler 

Redactieadres  Oostzeestraat 180, 8226 BJ Lelystad 

Redigeren  Dick van Vulpen, PA0DVV, pa0dvv@veron.nl 

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van de 

redactie en met bronvermelding. 

De redactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de aangebo-

den artikelen aan te brengen. 

 

 

Verenigingsavond Iedere eerste dinsdag van de maand in het gebouw van de Flevo-scouts 

“Trappershonk” aan de Gildepenningdreef 1 te Dronten. 

Let op, in februari is dat op dinsdag 6 februari om 19.00 uur ! 

 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Deze rondstraler heeft 5 pagina’s. 
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Van de secretaris. 
 

Eerstvolgende bijeenkomst is op 6 februari. 
Op dinsdag 6 februari a.s. is er een weer een bijeenkomst in Dronten. 

Eerst is er de jaarvergadering met bestuursverkiezing en verslag kascommissie, daarna hebben 

we een lezing over ATV. 

Jos Disselhorst, PA3ACJ uit Leiden, zal vertellen over zijn ervaring met ATV. 

Jos heeft in Leiden een ATV- repeater gebouwd die prima werkt. 

Hij zal flink wat materiaal meenemen om verschillende manieren te laten zien hoe je ATV 

kunt doen (bv frequenties). 

Het belooft een interessante avond te worden voor iedereen. 

 

Omdat we ook nog de bevindingen van de kascommissie moeten toetsen en bestuursleden 

gaan (her)kiezen, beginnen we om 19.00 uur met de jaarvergadering, daarna is het woord aan 

Jos met zijn ATV. 

 

 

Bestuursleden. 
In de jaarvergadering op 6 februari a.s. zijn er weer een aantal bestuursleden aftredend. 

Dit zijn: 

- Randall Tamminga PE1SDE, 

- Andre Romkes  PD5URK, 

- Jan Zaaijer  PE1ANL. 

Alle drie hebben zich wel weer beschikbaar gesteld voor de zelfde functie. 

Andere leden kunnen zich verkiesbaar stellen op deze avond, opgeven aan de secretaris. 

 

 

Agenda Jaarvergadering. 
De agenda van de jaarvergadering op 6 februari a.s. ziet er als volgt uit:  

1. Opening en eventuele mededelingen. 

2. Jaarverslag van de secretaris. 

3. Financieel verslag van de penningmeester. 

4. Verklaring van de kascontrolecommissie. 

5. Verkiezing van een nieuwe kascontrolecommissie. 

6. Begroting voor 2007 en er zijn plannen met de mast. 

7. Bestuursverkiezing. 

8. Pauze terwijl de stemmen geteld worden. 

9. Uitslag van de verkiezing. 

10. Rondvraag . 

11. Sluiting van de vergadering en aankondigen van de lezing.    

 

 

 

Overzicht komende bijeenkomsten. 
Nog even de lijst met evenementen voor de eerste helft van 2007. 

Dinsdag 6 februari  lezing over ATV door Jos Disselhorst, PA3ACJ, met vooraf jaarverga-

dering, bestuursverkiezing en kascommissie. 

Dinsdag 6 maart  lezing over antennes en balluns door Henk Zwier, PA3CLL, uit Joure. 

Dinsdag 4 april de VR – vraagstukken doornemen. 
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Dinsdag 1 mei   lezing over het zonnestelsel door Hans Molema, PE0VMT. 

Dinsdag 5 juni  lezing over de fabricage van halfgeleiders bij Philips (onder voorbe-

houd!) 

 

 

Kort Jaaroverzicht van 2006 
10 januari 2006. 

Onder het genot van een drankje en een bol zijn we in onderling QSO het  

nieuwe jaar begonnen. 

 

3 februari 2006. 

Na het verslag van de kascommissie en goedkeuring van de vergadering, heeft Anton Vroom, 

PA0AVS een verhandeling – met lichtbeelden – over moonbounce gehouden. 

 

7 maart 2006. 

Leo de Soete, PA0DSO uit Amstelveen heeft een lezing gehouden over communicatie tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. Telefoon door het water met maar één draad! 

Op verzoek van Roel, PE1RBG is de verenigingscall eenvoudiger gemaakt nl. van PI4FVL 

naar PI4FL e.a. in samenwerking met het Agentschap Telecom in Groningen. 

  

4 april 2006. 

Jacob de Borst, PA3GNE behandelde met ons de VT- voorstellen. Later is André Romkes, 

PD5URK op de vergadering van de verenigingsraad in Arnhem geweest. 

Tenslotte kwam Peter Meijers, PA2PME een korte verhandeling over DARES in de VS geven 

naar aanleiding van de overstromingen in New Orleans door wervelstorm Katrina in 2005. 

 

2 mei 2006. 

De  lezing over VHF-antennes door de afdeling Dordrecht ging helaas niet door. 

De avond is met onderling QSO doorgebracht. 

 

6 juni 2006. 

Inbreng van Randall, PE1SDE met de Maxon R160 S ontvanger was leuk. Ook demonstreer-

de hij een antenne voor de hf – banden (verticale GP) en dat werkte heel mooi. 

 

19 augustus 2006. 

Op zaterdag 19 augustus – dus tijdens de zomervakantie – is het Lighthouse weekend ge-

weest. Er zijn toen ruim 500 verbindingen gemaakt over de gehele wereld. 

 

7 september 2006. 

Op donderdag is Willem van Galen, PA0WJG, uit Nieuwegein, gekomen om straling bij 

zendamateurs te bespreken. Ook de straling van mobieltjes werd behandeld. 

Een interessante en leerzame lezing (zie ook Electron van februari 2007 op blz. 63). 

 

3 oktober 2006. 

Lezing door Jos Disselhorst, PA3ACJ, over natuurkundige processen zoals lasers, kleine be-

wegingen, vloeistof, vaste stof, LED’s (blauwe) en super geleiding bij zeer lage temperaturen. 

Voor een ieder die van techniek houdt een zeer interessante lezing. 

 

30 november 2006. 
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We zijn met een groep naar Nieuw Milligen geweest. Daar staat op militair terrein de lucht-

verkeersleiding van het AOCS. 

Op diverse radarschermen kon je de gehele vliegverkeerssituatie boven Nederland zien. 

In een ander gedeelte van de zaal zagen we een militair vliegtuig – F16 – landen op vliegveld 

Woensdrecht.  

 

 

Lezing in maart. 
Op de bijeenkomst in maart a.s. komt er een lezing door Henk Zwier, PA3CLL, uit Joure. 

Hij wil ons wat meer vertellen over antennes (hoe aan te passen aan de transceiver), maar ook 

over een antenne waar hij veel mee gewerkt heeft. 

Hij heeft er ook mooie beelden bij via de laptop. 

Dit is dus op dinsdag 6 maart ’07 aan de Gildepenningdreef 1 te Dronten. 

Zeer de moeite waard! 

 

 

ATV repeater in Lelystad. 
Er wordt door een paar amateurs gewerkt aan de realisatie van een ATV repeater in Lelystad. 

Plaats van de repeater is nog niet definitief. 

Randall, PE1SDE en Roel, PE1RF trekken momenteel deze kar. 

 

 

Radiotelescoop in Dwingelo. 
Voor wie de extra rondgestuurde informatie niet heeft ontvangen of nog eens wil lezen, volgt 

een verkorte tekst van het symposium over de radiotelescoop. 

 

citaat 1: 

 
De Radiotelescoop te Dwingeloo wordt belangrijk voor de radioamateurs 

 
Geachte VERON afdeling, 

 
In het afgelopen jaar zijn er enige publicaties in Electron geweest over de toekomstige 
mogelijkheden van de Radiotescoop te Dwingeloo voor de Nederlandse radioamateurs. 
Tijdens de laatste Dag van de Radioamateur is ook aangekondigd dat binnen afzienbare 
tijd een nieuwe stap gezet gaat worden. Dit staat nu voor de deur.  

 
Op 29 januari organiseert CAMRAS* in Dwingeloo een symposium getiteld ‘De Dwinge-
loo Radiotelescoop voor U’ waarin dieper wordt ingegaan op de toekomstige betekenis 
van de Dwingeloo Radiotelescoop voor de Nederlandse maatschappij. Hierbij wordt be-
licht hoe dit tot de verbeelding sprekend object gebruikt kan worden om de belangstel-
ling bij jongeren voor onze radiohobby maar ook voor techniek en exacte vakken te sti-
muleren. Ook zal uiteengezet worden hoe de industrie in het kader van haar eigen speci-
fieke doelstellingen hier baat bij kan hebben. De overheid acht dit initiatief interessant 
genoeg om de minister van OC&W hierbij aanwezig te laten zijn. Hieronder treft U het 
programma aan. 

  

Dat dit maatschappelijke relevant is en dat interesse voor techniek en exacte wetenschap 
bij leerlingen en studenten in ons onderwijs van belang is wordt duidelijk als we ons rea-
liseren dat het toenemend moeilijker wordt om gekwalificeerde technische medewerkers 
te vinden.  
 
Vertegenwoordigers van uw afdeling zijn hierbij welkom. 
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Ik hoop U te mogen verwelkomen op 29 januari a.s.  

 

citaat 2: 

 

             Symposium programma ‘De Dwingeloo Radiotelescoop voor U’ 

Het is niet verwonderlijk dat de geheimen die schuil gaan achter de schotels in Dwingeloo 
en Westerbork nog steeds tot de verbeelding spreken van iedereen en nog steeds de 
vonk kan betekenen die leidt tot het ontbranden van de interesse in techniek en exacte 
vakken. En dat is precies wat we beogen met het arrangeren van een tweede jeugd voor 
de Radiotelescoop te Dwingeloo, een staaltje van Nederlands toptechniek dat al 50 jaar 
aan de rand van de Dwingeloose Heide in Lhee staat opgesteld en in 1956 de grootste 
radiotelescoop ter wereld was. Door nieuwe ontwikkelingen in de radio-sterrenkunde  is 
dit instrument inmiddels overbodig geworden en komt daarmee nu voor breder gebruik 
beschikbaar. ASTRON, de beheerder van de Telescoop, en NWO hebben plannen geac-
cordeerd om deze radiotelescoop te gaan inzetten voor de algemene stimulering van de 

interesse in techniek, exacte vakken en wetenschappen. Om deze plannen te kunnen 
realiseren is de stichting CAMRAS in het leven geroepen. In het bestuur van de Stichting 
CAMRAS hebben vertegenwoordigers van de volgende organisaties zitting: ASTRON 
(Stichting Astronmisch Onderzoek Nederland en onderdeel van NWO),  de VERON (Vere-
niging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland) en het KNMI (Koninklijk Neder-
lands Meteorologisch Instituut).  De plannen richten zich ander andere op doelgroepen 
die te vinden zijn binnen scholing, onderwijs, amateurradioastronomen en Radiozend-
amateurs.   

Toepassingen van de Dwingeloo Telescoop.  

Hierbij wordt uiteengezet hoe het gebruik van de Dwingeloo Radiotelescoop door amateuras-
tronomen, radioamateurs, onderwijs en astronomen in de toekomst de beste garantie is 
voor het behoud ervan. Met voordrachten van: 

 Dick Harms (Voorzitter VERON, PA2DW) 

 Jan Allerd de Boer (Secretaris KNVvWS) 

 Frans de Jong (CAMRAS, PE1RXJ) 

 Harm Munk (CAMRAS, PE2HRM)) 

 

einde citaten. 

 

Voor meer informatie, zie de diverse artikelen in de Elektron. 

 

 

J. Zaaijer, PE1ANL 

Secretaris A41 
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