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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 juni is dat op dinsdag 5 juni 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. 
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Van de secretaris. 
 

Evenementen in de komende tijd.  
Op 18 & 19 augustus wordt weer het Lighthouse weekend op en aan de vuurtoren van Urk 

georganiseerd. Voor meer informatie kun je terecht bij Jacob de Borst, PA3GNE. 

 

Overzicht lezingen eerste helft 2007. 
5 juni ‟07  lezing over magnetische tuners door Wim Kruyf, PA0WV uit Valkenburg ZH. 

 

Overzicht lezingen tweede helft 2007. 
4 september ‟07. 

Een lezing over de oscilloscoop door Bert Visser, PB0AJF uit Den Helder. 

Hij zal onder meer metingen laten zien aan “open en gesloten” coax-leidingen. 

 

2 oktober ‟07. 

Een lezing over zijn “Zelfbouw conteststation voor de HF-banden” door Dolf van der Paauw, 

PA0QX uit Haren (Groningen). 

Dolf zal vertellen over zijn zelfbouw transceiver met een 500 Watt lineair en de bijbehoren-

de antennes.  

Hij is van plan het een en ander mee te nemen om te demonstreren. 

Hij neemt onder meer het meetmodel mee van de straler van zijn nieuwe 3 banden yagi met coaxiale 

traps voor 20, 15 en 10 meter en de 500 watt lineair. 

In de lezing ligt de nadruk op de praktische zaken, niet te veel theorie. 

Dolf is volgens eigen zeggen „geen technicus van beroep, maar heeft wel 50 jaar zelfbouwerva-

ring‟! 

 Het belooft een interessante lezing te worden, dus komt allen! 

 

Verkoping nu gepland op 4 september a.s. 
Na de lezing van Bert Visser is er wat tijd over (onder voorbehoud) voor de verkoping uit de nalaten-

schap van PA0QK, OM Jan ter Beek uit Lelystad. 

De opbrengst komt ten goede aan de afdeling. 

 

Een nieuw lid van de afdeling. 
PA0DOM uit Utrecht is in Lelystad komen wonen. 

Een hartelijk welkom voor Christa de Vries. 

 

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, mail of stuur het dan s.v.p. naar de re-

dactie. 

Het hoeft geen groot artikel te zijn, een klein artikel is ook welkom. 

Geef uw reactie door aan de secretaris Jan Zaaijer PE1ANL als u ideeën heeft voor een lezing 

of voor een excursie. 

 

J. Zaaijer, PE1ANL, secretaris.                     
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De lezing van 1 mei jl. door Hans Molema, PE0VMT. 
Op dinsdag 1 mei kwam Hans uit Bergum in Friesland een lezing geven over het zonnestelsel. 

 

Hij begon met iets over zichzelf te vertellen. Zo werd al snel duidelijk waarom hij interesse 

had gekregen voor het heelal en ons zonnestelsel. 

Hans werkt namelijk in het planetarium EISE EISINGA  te Franiker . 

 

Met behulp van een PowerPoint presentatie liet hij ons zien hoe ons zonnestelsel er uitziet en 

waaruit het is opgebouwd. 

 

 
 

De zon is het middelpunt van ons zonnestelsel en zorgt voor ons licht (en warmte) op aarde. 

De zon heeft last van zonnevlekken, afhankelijk van de hoeveelheid vlekken hebben we wel 

of geen goede condities op de 6 meter band dan wel op 10 meter. 

 

Het rijtje planeten ziet er als volgt uit, in volgorde van de afstand tot de zon: 

- Mercurius 

- Venus 

- Aarde 

- Mars 

- Jupiter 

- Saturnus 

- Uranus 

- Neptunus 

- Pluto . 

 

Mercurius draait het dichtst bij de zon zijn rondjes om de zon heen. 

Het is daardoor zeker geen planeet om op te leven: in het belichte gedeelte is het te HEET en 

in het donkere gedeelte veel te KOUD. 

 

 
 

Venus is voor wat het uiterlijk betreft te vergelijken met onze maan: deze planeet zit namelijk 

vol kraters. 
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De Aarde is ons uiteraard bekend. 

Het is ook de enige planeet met een (normale) dampkring en water, zodat er leven mogelijk is. 

 

Mars is de enige planeet die nog al eens in de belangstelling staat omdat hij best wel op de 

aarde lijkt. 

Vandaar de vragen: is er nu wel of geen leven op Mars en is er daar nu wel of geen water? 

Het is ook de planeet met een Noordpool en een Zuidpool en met smeltende ijskappen. 

 

 
 

 

Jupiter is de grootste planeet  van ons zonnestelsel met de beroemde rode vlek (red spot). 

Als je naar Jupiter kijkt met een gewone verrekijker dan zijn zelfs de 4 grootste maantje van 

deze planeet te zien. 

 

 
 

 

Saturnus is de planeet met de ringen. 

Deze ringen bestaan uit gas en gesteente. 

Met een vrij simpele telescoop zijn deze ringen al zichtbaar . 

 

 

 

 

 

  

  

 

Voor Uranus moet je een sterke telescoop hebben en dan moet je ook nog weten waar hij 

staat. 

Met de andere planeten (op Pluto na) is dat niet nodig omdat zij zichtbaar zijn zonder tele-

scoop. 

 

Pluto is de laatste in de rij en is ook niet te zien zonder telescoop. 

 

Na het bespreken van de planeten vertelde Hans over rondvliegende brokstukken en ander 

aanwezig gruis in ons zonnestelsel. Dat zijn dus de kometen en meteoren die de Aarde kunnen 

belagen en soms voor mooie verbindingen zorgen (meteor scatter). 
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Komeet                      meteoren 

 

Tot slot werd een ieder uitgenodigd om een kijkje te nemen in het EISEN EISINGA museum  

en planetarium. 

Misschien is het iets voor een excursie? 

 

 

Tot zo ver de lezing over het zonnestelsel, 73‟ Marcel PA3HEB. 

 

 

INGEZONDEN STUK. 

 

“ 

Het gebruik (vasthouden) van een microfoon in de auto. 
In artikel 61a van de RW (Reglement Verkeersregels en verkeerstekens) wordt expliciet ge-

steld:  

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig bestuurt verboden 

om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.  

In de toelichting bij dit besluit van 4 februari 2002 staat o.a. de volgende uitleg over dit arti-

kel, zie Staatsblad 2002, nummer 67, pagina 4: 

Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van 

mobiele openbare telecommunicatiediensten. 

Hieronder vallen niet de zogenaamde 27Mc bakkies. 

Ook apparaten die worden gebruikt ten behoeven van het gesloten netwerkverkeer, zoals 

zendapparatuur van zendamateurs, mobilofoons van de politie en taxichauffeurs etc. vallen 

hier niet onder.  

Kort samengevat: in de auto is microfoongebruik toegestaan evenals bijvoorbeeld het 

gebruik van een portofoon. 

 

Met vriendelijke groet,  

Bob. W Smagge, Coördinator callcenter Agentschap Telecom.  

Telefoon 050-5877444.  

“ 
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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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