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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 -  IJsselmeerpolders (Flevoland) 

 

 

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 april is dat op dinsdag 3 april 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 3 pagina’s. 
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Van de secretaris. 
 

Lezing op 6 maart jl. 
Henk Zwier, PA3CLL uit Joure in Friesland heeft een lezing over antennes (vooral HF) ge-

houden. 

Henk besprak vooral de G5RV antenne. 

Deze antenne is in 1946 voor het eerst gepubliceerd in het Engelse blad “Radio Communica-

tion” door Louis Varney. 

Louis beschreef deze antenne als een multiband antenne voor het gebruik op de HF banden. 

De antenne bestaat uit een dipool van 2 x 15,55 meter en een open voedingslijn van 10,40 

meter. 

 Het is geen fullsize dipool (want die zou 2 x 20meter moeten zijn), maar de antenne is goed 

te gebruiken als inverted V antenne. 

Als je niet zoveel ruimte om het huis hebt, is deze antenne ook ideaal. 

Henk  heeft er veel mee gewerkt op de HF banden (10 - 80 meter). 

 

De antenne is ontworpen als een 3 x halve golf antenne voor de 20 meter band met een open 

voedingslijn ( impedantie 1:1 /  kippenladder ). 

Voor de andere banden heb je een antennetuner nodig. 

Als u het hele verhaal nog eens grondig wil lezen, ga dan naar www.PI4LWD.nl,  de website 

van regio 14 (Friesland Noord / bij PA3CLL).  

 

 

Behandeling van de VR - voorstellen. 
Op dinsdag 3 april a.s. gaan we de VR - voorstellen van de diverse Veron afdelingen behan-

delen, ze zullen in de Electron van april staan.  

We doen dit samen met Jacob de Borst, PA3GNE die veel ervaring heeft met deze materie! 

 

Op zaterdag 21 april 2007 is de 68e vergadering van de VERON VR (verenigingsraad) in 

“Het Dorp” te Arnhem. 

 

 

Onderwerpen om toe te voegen. 
Als u eens iets leest waarvan het onderwerp wat met het zendamateurisme van doen heeft en 

waarvan u denkt dat het interessant is, zendt het dan s.v.p. naar de redactie (ook een onderwerp uit 

de elektronica mag).  Het hoeft niet groot te zijn! 

 

 

Lijst met evenementen eerste helft 2007. 
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.                     

                                             

http://www.pi4lwd.nl/
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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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