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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 -  IJsselmeerpolders 

 

 

Bestuur 

Voorzitter  Marcel Moerenhout  PA3HEB  0320-245718 

Vicevoorzitter  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. 

In maart is dat op dinsdag 6 maart 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.                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Deze rondstraler heeft 6 pagina’s en 2 bijlagen (in 3 pdf bestanden). 

 

 

 

mailto:zaj@solcon.nl
mailto:pa0dvv@veron.nl
http://www.veron.nl/
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Van de secretaris. 
 

Bestuursverkiezing. 
Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 6 februari zijn er bestuursverkiezingen geweest. 

Drie bestuursplaatsen moesten worden ingevuld. 

Er waren 14 stemgerechtigde leden aanwezig. 

Het resultaat van de stemming onder deze leden was als volgt: 

- Andre Romkes  PD5URK 13 stemmen, 

- Randall Tamminga PE1SDE 12 stemmen, 

- Jan Zaaijer  PE1ANL   9 stemmen, 

- Roel Fijma  PE1RF    8 stemmen. 

Met 8 stemmen viel kandidaat Roel af. 

 

Kascommissie. 
Roel Smeets PA0RQS was samen met Jacob Oudshoorn PE1NKR de kascommissie voor 

penningmeester Andre Romkes PD5URK. 

Roel las het verslag voor van de kascommissie. 

Het verslag is goed gekeurd door de vergadering. 

Wim Kuiper PA0WKR zal volgend jaar met Jacob Oudshoorn PE1NKR de kascommissie 

vormen. 

 

Lezing op 6 februari jl. 
Na de jaarvergadering heeft Jos Disselhorst PA3ACJ uit Leiden ons een interessante lezing 

bezorgd over ATV. 

Voor grote afstanden is de 70cm band een goede band vanwege de propagatie (afstand). 

Om met ATV te beginnen is 23cm een ideale band, maar je hebt daar dan wel een analoge 

satellietontvanger voor nodig en die zijn niet altijd meer te krijgen. 

Ook de 13cm en 3cm banden zijn prima te gebruiken, je hebt daar meer ruimte op de band. 

Zoek je informatie: er is (was) een tijdschrift TV – Amateur, natuurlijk via internet en soms in 

Electron. 

Bouwpakketten: bijvoorbeeld bij Barend Henderiksen. 

Jos Disselhorst bedankt voor je komst naar Dronten en de prima lezing. 

 

Lezing van 6 maart as. 
Dinsdag 6 maart hebben wij een lezing over antennes door Henk Zwier uit Joure in Friesland.  

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

over antennes waar hij veel mee gewerkt heeft. 

Via de laptop krijgen we er ook mooie beelden bij.  

Het belooft een interessante avond te worden, zeer de moeite waard! 

 

Lijst met evenementen eerste helft 2007. 
6 mrt. ‟07  lezing over antennes en balluns door Henk Zwier, PA3CLL uit Joure. 

4 apr.  ‟07 VR vraagstukken doornemen. 

1 mei. ‟07  lezing over het zonnestelsel door Hans Molema, PE0VMT. 

5 jun.  ‟07  lezing over magnetische tuners door Wim Kruyf, PA0WV uit Valkenburg ZH. 

 

J. Zaaijer, PE1ANL, secretaris.                     
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Van het bestuur. 
 

In Memoriam. 
OM  J.C ter Beek, PA0QK is op 14 januari 2007 overleden. Jan woonde in Bongerd 125  te 

Lelystad.  

 

OM  J.K van Baaijen, PA1JB is op 2 februari 2007 overleden. Jan woonde in Gondel 10-43 

te  Lelystad sinds september 2006. 

 

Beiden waren lid van onze afdeling 41 van de Veron. 

 

Gedenkteken. 
Het gedenkteken ter nagedachtenis van de gevallen radioamateurs tijdens WO II staat nu op-

gesteld in het Nozema gebouw te IJsselstein. 

Cor Moerman PA0VYL (museum Jan Corver) wil het naar Budel verhuizen en daar een bete-

re plek geven (zie de bijgevoegde brief als pdf. bestanden bij deze rondstraler). 

Wat vinden jullie ervan, is dit een goed idee? 

We kunnen er in de bijeenkomst van 4 april (VR vraagstukken) over praten. 

 

Een tweede call voor iedere amateur. 
Bert van den Berg PA3GIO heeft een brief hierover naar een aantal radioamateurs en naar 

afdelingen gestuurd. 

We drukken zijn brief hieronder af, zonder commentaar. 

Lees het eens door. 

Wat vinden jullie ervan? 

Ook hier kunnen we in de bijeenkomst van 4 april (VR vraagstukken) er over praten 

 

Hij schrijft: 

 

8 februari 2007 

 

Onderwerp: Een tweede call mogelijkheid voor iedere amateur. 

 

Geacht  Hoofdbestuur van de VERON.                              

 

Nadat ik de Electron van februari 2007 pag.75 had gelezen met betrekking tot het ama-

teuroverleg van 18 oktober 2006 was ik verbijsterd. Sinds de algemene bijna totale vrije call 

keuzemogelijkheid is ingevoerd zou de consequentie daarvan toch duidelijk moeten zijn. De 

mooiste korte calls zijn al in gebruik door willekeurige amateurs die al dan niet erg actief op 

DX gebied zijn waar een korte call nuttig kan zijn.  

 

In het vademecum staat dat voor bijzondere gelegenheden de prefixen PA6 t/m PH6 beschik-

baar zijn, welnu, mogelijkheden genoeg dus voor een contest.  

 

Waar blijven we nu als iedereen totaal overbodig een tweede call in gebruik mag nemen, ten 

eerste zijn dan de overgebleven korte calls zeer binnenkort weg en ook de call met twee letters 

in de suffix, daarna blijven de 3 letters nog over. Er is al besloten in de ITU dat een suffix vier 
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letters mag hebben, mogelijk is dat in de toekomst zelfs meer regel dan uitzondering omdat 

iedereen er voor mij om overig volstrekt onduidelijke reden er 2 calls op na houdt. 

 

De overheid houdt in mindere mate toezicht, vroeger wist je vrij snel of je met een piraat te 

doen had, het is mij overkomen dat ik aangeroepen werd door een call die nog niet uitgege-

ven kon zijn en kon ik in de pile-up antwoorden dat hij eerst maar examen moest gaan doen. 

De sociale controle mogelijkheid is er nu al een stuk op achteruit gegaan. 

 

Nu al is het een ondoenlijke zaak om bij te houden “wie wie is” de z.g. privacy wetgeving 

wordt hier m.i. volstrekt verkeerd gehanteerd. Zijn gegevens zijn vaak maar zeer beperkt be-

kend voor de rest van de amateurwereld. 

Iemand met een call moet duidelijk maken wie hij is, anders dreigt hetzelfde te gebeuren als 

op internet forums, zelfs zendamateurs noemen daar vaak hun call niet. Het niveau is er dan 

ook naar. 

 

En wat zal een buitenlandse monitor service opkijken als ze een amateur na zijn eerste, ineens 

zijn 2de call horen gebruiken. 

 

Het is niet erg sociaal t.o.v de in de toekomst nieuwe amateurs om mooie calls als tweede call 

in gebruik te nemen.   

 

Er zijn nogal wat klachten over amateurs die bij het werken van DX veel dupes maken buiten 

dat feit zijn er ook klachten dat er tevens een QSO onder een clubcall wordt gemaakt, welnu 

wat gaat een amateur doen die 2 persoonlijke calls heeft? 

 

Ik maak hierbij ernstig bezwaar tegen dit m.i. onnodig en ondoordacht voorstel. 

 

Nogmaals de PA6 t.m. PH6 prefix biedt voldoende mogelijkheden voor contesten en zijn door 

het cijfer 6 dan ook als zodanig goed herkenbaar. 

 

73, Bert, PA3GIO 

Bert van den Berg 

Parklaan 38 

3931 KK  Woudenberg 

 

e-mail   Bert@pa3gio.nl     
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Het studentenleven (4). 
 

Het is meer dan een half jaar geleden dat ik wat van me heb laten horen. Vorig collegejaar heb 

ik drie keer geschreven over studentenleven. Dit collegejaar zal dat slechts twee keer plaats-

vinden. De reden is, dat de universiteit overgegaan is van trimesters (een jaar opgedeeld in 

drie stukken) naar semesters (een studiejaar opgedeeld in twee stukken). Nu ik dit schrijf (3 

februari) heb ik net mijn laatste tentamenperiode van het eerste semester afgerond. Ik ben er 

ongeschonden door heen gekomen. Met name het laatste tentamen was erg zwaar. De hoogle-

raar bevestigde dit later ook, maar ik denk het wel gered te hebben. Daarmee lig in wat voor 

op mijn studieschema en ga ik met een positief gevoel het nieuwe semester is. En als het dan 

weer zomervakantie geworden is en alles gelukt is, ben ik op de helft van mijn studie aange-

komen.  

 

Wat de hobby betreft: die staat op een laag pitje. Ik ga 10 februari wel aan de PACC mee-

doen. Indien u ook mee doet: vergeet niet uw score op te geven voor het afdelingcompetitie. 

Uw punten doen „gratis‟ mee voor de VERON-afdelingscompetitie. Hoe werkt het? Indien u 

aan een contest mee doet en 25 verbindingen maakt, dan geldt dit als 1 punt voor de afde-

lingscompetitie. Er hoeft geen log of iets dergelijks ingediend te worden. U hoeft alleen te 

melden: naam van de afdeling, naam van de contest en het aantal verbindingen. Deze gege-

vens mailen naar PG2AA@AMSAT.ORG. Per post kan ook: Jan Visser, Wethouder in ‟t 

Veldstraat 28, 1107 BJ  AMSTERDAM. Wilt u ook meewerken? Voor meer details: zie Elec-

tron van januari 2007. 

 

Op de verenigingsavond van januari heb ik beloofd een stel foto‟s te maken van de shack van 

de TU in Eindhoven. Deze foto‟s heeft u van mij nog te goed. Want beloofd is beloofd. Ik 

kom er de laatste weken niet zo vaak meer, omdat ik tussen de middag ook allerlei afspraken 

met docenten en hoogleraren heb. Ik ben nog niet eens op de helft met mijn studie, maar on-

dertussen ligt mijn afstudeeropdracht al vast en heb ondertussen ook al een hoogleraar aan-

gewezen gekregen bij wie ik af ga studeren. Het gaat allemaal wel heel erg snel op dit mo-

ment. 

 

Verder ben ik hobbymatig druk met de QSL van PA6URK, het station van de vuurtoren. De 

laatste twee jaren zijn heel veel verbindingen gemaakt en iedere ontvangen QSL-kaart moet 

verwerkt en beantwoord worden. Afgelopen augustus hebben de coax-filters voor 20 en 40 

meter uitstekend gewerkt. Alleen het filter voor 15 meter wil nog steeds niet. Ik zal deze toch 

maar eens open moeten maken en kijken wat er aan de hand is. 

 

Als laatste kan ik nog melden, het zusje van de TR751E gekocht te hebben, de TR851E een 

70 cm doosje alle mode. Of ik daar gelukkig mee ben, weet ik niet. Onlangs zat ik eens mee te 

luisteren op 70 cm, maar ik dacht dat het 11 meter was. Het niveau van de gesprekken was 

beroerd laag, er worden geen calls genoemd en het geheel deed me meer aan 27 Mc geneuzel 

denken, dan aan waardig amateur gebruik. Wie de schoen past, trekke hem aan. 

 

Gegroet door een studerende amateur. 

 

Jacob, PA3GNE, Urk 

 

 

  

mailto:PG2AA@ANSAT.ORG
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Spullen van de afdeling. 
 

Onze afdeling heeft een aantal spullen (antennes, apparatuur, transceivers, onderdelen etc.) 

die voor iedereen te leen zijn. 

Om zo maar eens te gebruiken. 

Om ervaring op te doen. 

Om mee te spelen….. 

 

Hier is een deel van de lijst. 

 

Transceivers. 

ICOM afdelingsset. 

Condor 70 cm setje. 

  

Antennes. 

80 meter vertical. 

Combi antenne 2m/70cm. 

Coaxkabel . 

Mastje. 

Rotor + kabel. 

Zwiepmast. 

 

Voor meer informatie moet je bij het bestuur zijn. 
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