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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 mei is dat op dinsdag 1 mei 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 5 pagina’s. 

 

 

 

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

Behandeling van de VR - voorstellen. 
Op zaterdag 21 april 2007 was de 68

e
 vergadering van de VERON VR (verenigingsraad) in 

“Het Dorp” te Arnhem. Hieronder volgt een kort verslag. 

 

Van de twaalf voorstellen zijn er drie voortijdig ingetrokken (4, 9 en 10). 

 

Voorstel 1, opheffen afdeling A65, Maastricht. 

Aangenomen. 

 

Voorstel 2, opheffen YL-commissie. 

Aangenomen. 

 

Voorstel 3, voortzetten Veron bibliotheek. 

De verzameling wordt geschonken aan het museum Jan Corver. Digitalisering is te duur. 

 

Voorstel 4, instellen commissie. 

Ingetrokken. 

 

Voorstel 5, behandeling voorstellen van het hoofdbestuur. 

Afgewezen. 

 

Voorstel 6, concept voorstellen eerst op de website. 

Aangenomen. 

 

Voorstel 7, verplaatsing monument naar omgeving museum Jan Corver. 

Aangenomen. 

 

Voorstel 8, verplaatsing monument naar gemeente Cranendonk. 

Afgewezen. 

 

Voorstel 9, sterkte / zwakte analyse. 

Ingetrokken. 

 

Voorstel 10, beleidsnota’s. 

Ingetrokken. 

 

Voorstel 11, 7 MHz en N-vergunningen. 

Afgewezen. 

 

Voorstel 12, beleid t.b.v. imago verbetering. 

Aangenomen. 

 

De stemming van onze afdeling komt helemaal overeen met de stemming op de verenigingsraad. 

Het monument voor de omgekomen radioamateurs in de Tweede Wereldoorlog op het terrein van 

de Nozema te IJsselstein blijft daar dit jaar zeker nog staan. 

Er kwam nog wel een optie voor de locatie Westerbork (bij de Radio Telescoop / Camras). 
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Lezing op 1 mei a.s. door Hans Molema, PE0VMT. 
Op dinsdag 1 mei a.s. komt Hans Molema uit Bergum in Friesland een lezing geven over het 

zonnestelsel. 

Hans is van de afdeling A14 Friesland-noord net als Henk Zwier, PA3CLL die in maart een le-

zing gaf. 

Hans schreef eerder een boekje: “Antennes en Meetinstrumenten voor de Zendamateur”, uitge-

geven bij “De Muiderkring”. 

Het wordt weer een interessante lezing dus: komt allen! 

 

 

Verkoping op 1 mei 2007. 
Op dezelfde avond is er (onder voorbehoud) ook een verkoping uit de nalatenschap van PA0QK, OM 

Jan ter Beek uit Lelystad. 

De opbrengst komt ten goede aan de afdeling. 

 

 

Overzicht lezingen eerste helft 2007. 
1 mei ‟07  lezing over het zonnestelsel door Hans Molema, PE0VMT 

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

 

 

Een nieuwe Call. 
OM Tom Braam uit Dronten is geslaagd voor zijn zendexamen en heeft de call PD4TB. 

Hij is lid geworden van onze afdeling. 

 

 

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 voor een ander ook interessant is, zendt het dan s.v.p. naar de redactie 

(ook een onderwerp uit de elektronica mag).  

Het hoeft niet groot te zijn (zie ook Rondstraler april ‟07) ! 

 

J. Zaaijer, PE1ANL, secretaris.                     

  

 

 

 

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 in Eindhoven overgegaan is van trimesters (een jaar 

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

dit schrijf (28 februari) is de laatste tentamenperiode van het eerste semester afgerond. Met 

name het laatste tentamen was erg zwaar. De betreffende hoogleraar bevestigde dit later ook, 

maar ik ben er ruimschoots doorheen gekomen. Daarmee lig ik wat voor op mijn studiesche-

ma en ga ik met een positief gevoel het nieuwe semester in. In plaats van drie vakken per se-

mester plus een projectstudie, ben ik gestart met vier vakken en een projectstudie. En als het 

dan weer zomervakantie geworden is en alles gelukt is, ben ik over de helft van mijn studie 

aangekomen.  
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Wat de hobby betreft: die staat op een laag pitje. Ik heb 10 februari wel aan de PACC meege-

daan. Indien u ook meegedaan hebt: vergeet niet uw score op te geven voor het afdelingcom-

petitie. 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 

afdelingscompetitie. 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, 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 ook al een hoogleraar aangewezen gekre-

gen bij wie ik af ga studeren. Het gaat allemaal wel heel erg snel op dit moment. 

 

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 

 

 

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. 

mailto:PG2AA@AMSAT.ORG
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Combi antenne 2m/70cm. 

Coaxkabel . 

Mastje. 

Rotor + kabel. 

Zwiepmast. 

 

Voor meer informatie moet je bij het bestuur zijn. 
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