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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 We vergaderen iedere eerste dinsdag van de maand Katholieke Basis-

school St. Gregorius, Werfstraat 12, 8251 GP in Dronten. 

In oktober is dat op dinsdag 2 oktober 2007 om 20.00 uur, de tijd is wel 

als gewoonlijk maar de plaats dus niet. 

 

 

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 7 pagina’s. 

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

 

Wegens omstandigheden kunnen we niet meer in het scoutinggebouw aan de Gildepen-

ning- 

dreef 1 te Dronten.  Wij zijn nu te vinden aan de Werfstraat 12, 8251 GP  Dronten. 

Het is de Katholieke Basisschool St. Gregorius aldaar (vlak bij het centrum). 

  

 

Evenementen in het laatste kwartaal van 2007. 

 

 

 

2 oktober een lezing door Dolf van der Paauw, PA0QX uit Haren ( 125 Km) en die gaat 

over 

“Zelfbouw contesstation voor de HF-banden”. PA0QX vertelt over zijn zelfbouw transcei-

ver met 

500 Watt lineair en antennes. Hij is van plan het een en ander mee te nemen om te demonstreren. 

O.a. het meetmodel van de straler van zijn nieuwe 3 banden yagi voor 20, 15 en 10 m. met coaxiale 

traps, zijn 500 Watt lineair en nog wat andere (kleinere) spullen. De bedoeling is om de nadruk 

vooral    op praktische zaken te leggen. Dolf is volgens eigen zeggen „geen technicus van be-

roep, maar heeft wel               50 jaar zelfbouwervaring‟! Het belooft een interessante lezing te 

worden, dus komt allen! 

 

6 november een lezing over satellietcommunicatie door Eddy Krijger, PA0RSM uit Amers-

foort.  

Eddy zal een beschrijving geven van het schotelstation in Burum ( Fr.), waar hij indertijd werk-

zaam 

was voor KPM. Ook geeft hij een historisch overzicht met mooie plaatjes van de toegepaste 

installaties. 

Telecommunicatiesatellieten zoals “Telstar” ( daar is destijds een liedje naar genoemd  en dat 

werd een tophit!) en de geostationaire satellieten (de “Early Bird” is daarvan de eerste en deze 

werd later omgedoopt tot Intelsat I) worden door Eddy behandeld. Hij laat ons eigenlijk de Ba-

sisprincipes van Satellietcommunicatie zien. Ook dit wordt zeker een interessante lezing, dus 

komt allen. 

 

 

Dag voor de RadioAmateur 2007. 
3 november in de Americahal te Apeldoorn 

De dag voor de RadioAmateur 2007 zal worden gehouden op zaterdag 3 november, en zoals u 

de laatste 

jaren gewend bent in de Americahal, Laan van Erica 50, 7321BX te Apeldoorn. 

 

Entreeprijzen 

De organisatie van de DvdRA heeft besloten de entreeprijzen in 2007 gelijk te houden aan die 

van 2006. 

Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 6,00 op vertoon van hun geldige VERON 

lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 7,00.  

Gouden Spelddragers hebben (als bezoeker) gratis toegang (speld wel zichtbaar dragen).  
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Voorverkoop entreebewijzen 

Is gesloten! 

 

J.Zaaijer, PE1ANL, secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friese 11 Stedencontest 2007. 
 

Zondag 18 november is het weer zo ver: Friese 11 stedencontest 2007.   

Henk, PA3FHZ, email pa3fhz@amsat.com, coördineert de organisatie.  

Dus wil je ook eens een stad bezetten, neem dan contact op met Henk. 

Radioamateurs in Friesland, bestaande uit de afdelingen FRAG,VRZA Friesland  

en VERON afdelingen A14, A62, A63 doen weer hun best om alles in gereedheid te brengen.  

In het reglement staat alles wat je moet weten.  

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen. 

Namens de gehele groep veel plezier gewenst. 

 

Veron afdeling Friesland-Noord, 

Peter, PE1CDA. 

 

 

 

 

 

 

 

ERGENS IN DE archieven van de tweede wereldoorlog moet een technische verhande-

ling rusten over een unieke manier van radio-plaatsbepaling, die de Duitsers met veel 

succes in de oorlog toepasten.  

Het systeem was oorspronkelijk bedoeld voor de onderzeeboten, maar ook gewone sche-

pen, vliegtuigen en zelfs reddingsboten konden er gebruik van maken.  Er was alleen een 

stopwatch voor nodig en· een willekeurige kortegolf-ontvanger.  

Op het vasteland van Europa bevonden zich twee groepen zenders, één in Duitsland zelf 

en een in het bezette Noorwegen,  die voortdurend in de lucht waren en een constant 

signaal uitzonden op verschillende frequenties.  Iedere zender had een hoog opgestelde, 

draaibare antenne, een beam, die precies een volledige cirkel beschreef in exact 60 se-

conden. Wanneer de antenne precies naar het noorden wees, werd de uitzending voor 

één seconde onderbroken.  

mailto:pa3fhz@amsat.com
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Men ging nu als volgt te werk.  

Luisterend op de ene frequentie wachtte de operator op zee tot de uitzending werd 

onderbroken. Op dat moment startte hij zijn stopwatch. Vervolgens luisterde hij tot 

het zendersignaal op zijn ontvanger zijn grootste sterkte bereikte en drukte op dat 

moment nogmaals zijn stopwatch in.  

De wijzer van de stopwatch gaf de hoek aan, die de positie van zijn schip had t.o.v. de  

zender in Noorwegen. Het aantal afgelezen seconden, vermenigvuldigd met  6  gaf de 

hoek in graden.  

Op precies dezelfde manier handelde hij op de andere frequentie met de zender in 

Duitsland en zodoende verkreeg  hij een kruispeiling.  

De nauwkeurigheid Van de peiling hing grotendeels af van de vaardigheid van de opera-

tor om het juiste punt van grootste sterkte op zijn ontvanger te kunnen bepalen en ook 

voor een deel van de atmosferische condities.  

Volgens de verhalen van de zeelui, die de oorlog overleefden, was de nauwkeurigheid 

over het algemeen meer dan voldoende. Doorgaans beschikte men ook nog over een der-

de zender om de peilingen te controleren.  

Om de nadelen van slechte condities op bepaalde frequenties te ontwijken, zonden de 

groepen zenders in Noorwegen en Duitsland op verschillende frequenties  uit, in de band 

tussen 9 en 15 Mhz.  
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LIGHTHOUSE of URK op 18 augustus 2007 

 

Voor het elfde jaar heeft de vuurtoren van Urk deel genomen aan het Northern Lighthouse 

and Lightship Weekend met de roepletters PA6URK. We willen zowel Rijkswaterstaat als 

Agentschap Telecom dank zeggen voor de verstrekte vergunningen om dit mogelijk te maken. 

Uiteraard zeggen we Koert Bakker, de oud vuurtorenwachter, ook dank voor zijn medewer-

king. In het onderstaande verslag van dit jaar is het accent op de voorbereidingen van deze 

activiteit gelegd. 

 

Ieder jaar denk ik na over de banden waarop we uit moeten komen, maar ieder jaar kom ik tot 

dezelfde conclusie: 40 meter en 20 meter. De reden is eenvoudig. Tot voor 2 jaar geleden 

hadden de HF stations last van elkaar. Doordat de antennes vrij dicht bij elkaar hangen, zijn 

de veldsterktes zo hoog, dat de ontvangers over hun nek gaan. Twee jaar geleden heb ik drie 

coaxfilters gebouwd. Als vereniging hebben we daar toen ook een lezing over gehad. De ge-

bouwde filters zijn geschikt voor 40 m, 20 m en 15 meter. Coaxiale filters zijn geen doorlaat-

filters, maar juist sperfilters. Een 40 meter filter, zou dus alle overige amateurbanden moeten 

sperren. Dit lijkt leuk, maar is technisch onmogelijk. Want een filter dat 40 m zou moeten 

doorlaten, laat ook 15 m door ! Immers, de derde harmonische van 40 m is 21 MHz. Met 

banddoorlaatfilters zou dit wel lukken, maar de dempingskromme van zo‟n filter is onvol-

doende stijl. De ervaring van 2005 en 2006 is geweest dat gelijktijdig uitkomen op 20 en 40 m 

uitstekend gaat. Maar gelijktijdig op 15 m lukt niet. 80 m lukt helemaal niet want dat dendert 

door alle filters heen. Kortom, 20 en 40 is prima, de rest ho maar. 

 

Wat doen we met 2 meter? Het aantal verbindingen is meestal beperkt en je moet nogal veel 

energie steken om 2 m op te tuigen. Nu wil het geval dat onze oud voorzitter Wim Plijnaar, 

ex-PA3BQE, ex-PA1WP, enkele zelfgebouwde HB9CV antennetjes in Nederland heeft ach-

tergelaten toen hij naar Canada vertrok. En het zou toch wel aardig zijn om hiermee uit te 

komen. Wim had deze waarschijnlijk als leerproject op de technische school (waar hij docent 

metaalbewerking was) laten maken door zijn leerlingen. Een HB9CV is een 2 elements an-

tenne waarvan niet alleen de straler, maar ook de reflector gevoed wordt. Uiteraard in tegen-

fase, anders valt er weinig te reflecteren. In de voorbereidingsweek heb ik dat ding eens van 

stal gehaald en zo op een klein mastje gemonteerd, dat de antenne met een eenvoudige hande-

ling van verticaal naar horizontaal te draaien was. De porto en een SWR-meter werd door mij 

aangesloten en erg hoopvol de PTT ingedrukt, maar helaas. De SWR was 1:3. Wat nu? Nu zit 

er ergens in de antenne een condensator gesoldeerd en mijn amateurgevoel gaf aan, dat daar 

het probleem zat. Ik heb die condensator er uit gesoldeerd en een variabele condensator van 

30 pF er tussen gezet. Een beetje afregelen en tot mijn stomme verbazing zakte de SWR naar 

1:1. Fantastisch gewoon. Maar werkt de antenne ook? Wat dacht u van de volgende DX-

verbinding met een portofoon van 5 W (blauwe baksteen) en de HB9CV gewoon in mijn 

hand, lopen op straat op Urk: gewoon via PI3MEP (Meppel) en PI3NOV (‟t Harde) werken. 

Geen enkel probleem. En ik piep met mijn porto boven in de shack Meppel echt niet open. ‟t 

Harde gaat net aan, maar er over heen werken veroorzaakt veel ruis. Kortom, ik vond het een 

ongelofelijke prestatie van zo‟n gek antennetje. Vol goede moed hebben wij deze antenne 

zaterdagmorgen vroeg dan ook op een houten stok op de omloop van de vuurtoren geplaatst 

om te zien of er belangstelling voor 2 meter was. Er zijn 23 verbindingen mee gemaakt. 

 

Vrijdags voor de grote dag neem ik altijd verlof. Ik ben de hele morgen aan het sjouwen en de 

auto vakkundig vol aan het stouwen: een tafeltje dat net net aan door het trappengat in de 

vuurtoren omhoog kan; stoelen; een koffiezetapparaat; bekertjes; kabels; touw; antennes; ge-
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reedschap; zenders; verlengsnoeren; isolatieband; een ladder om de stormpaal in te klimmen; 

gewichten om bij wind een kabel recht naar beneden te laten zakken in plaats van onder 45º; 

PL-koppel stukken; ontlastmiddelen; enz.; enz. Wat dacht u van 30 meter coax-kabel dat bui-

ten langs de vuurtoren hangt? Kan dat aan een plug hangen die aan de antenne vast zit? Ik 

durf het er niet op te wagen. Kortom, de vrijdagmorgen is een morgen van hard werken, alles 

op ettelijke plekken thuis weghalen en goed nadenken of je alles hebt. Ja zelfs wc-papier moet 

je meenemen want in de vuurtoren is geen toilet en je behoefte moet je in het openbare toilet 

bij het strand gaan doen. Net als op de camping: met een rolletje wc-papier in je hand……. 

 

Vrijdagmiddag om 14.00 uur bouwen André, PD5URK, Arie, PE1AJ en ondergetekende het 

station meestal op. Een sloper voor 20 meter spannen we uit tussen de vuurtoren, de storm-

paal en de paal van de misthoorn. Het middelpunt van de dipool maken we boven in de 

stormpaal vast. Die paal is echter zo roestig, dat het ieder jaar weer spannend is of hij niet in 

elkaar zakt. De brokken roest komen komen gewoon naar beneden als er iemand in klimt. Dit 

jaar was Arie „vrijwilliger‟ om naar boven te klimmen. Hij (de paal bedoel ik) staat gelukkig 

nog. Een 80/40 m dipool wordt meestal onder aan de vlag in de vlaggenmast vastgemaakt. 

Omdat de vlag ‟s nachts niet mag blijven hangen, hangen we deze antenne meestal zo klaar, 

dat hij zaterdagmorgen vroeg met de vlag omhoog gehesen kan worden. Aan beide antenne-

benen wordt zo‟n 40 m touw geknoopt om de antenne toch zo vlak als maar mogelijk is, uit te 

spannen. De onderlinge hoek tussen beide antenne benen moet namelijk groter zijn dan 120º. 

Na 2 à 3 uur werken, hangt alles meestal wel. 

 

Zaterdagmorgen 06.00 uur starten, betekent toch wel dat je om 05.15 uit bed moet. Nadat de 

80/40 m antenne met vlag omhoog getakeld en vastgezet is, kan PA6URK geactiveerd wor-

den. Het 20 m station zit boven in de vuurtoren op de derde vloer. Het 2 m station zit op de 

vierde vloer. Twee HF-stations in de vuurtoren zelf werkt niet, want zo‟n toren is een grote 

klankkast en stoort het maken van verbindingen enorm. Daarom hebben we 40 meter de afge-

lopen jaren vanuit de bestelauto van Ale Jager NL 759 gedaan. Ook dit jaar heeft Ale zijn 

auto weer beschikbaar gesteld. In de auto zit een werkblad, stekkerdozen, enz., zodat het als 

rijdende shack gebruikt kan worden. De auto wordt pal naast de vuurtoren geparkeerd en zo‟n 

30 meter coax gaat dan buiten langs de vuurtoren omhoog naar de 80/40 m dipool. Ook Ale 

wordt bedankt voor zijn inzet.  

 

De crew bestond dit jaar uit Marcel, PA3HEB, Randall PE1SDE, André, PD5URK, Arie, 

PE1AJ en Jacob, PA3GNE. Afwisselend zijn de diverse stations bemand. ‟s Middags is Roel, 

PE1RF nog even actief geweest. Op HF zijn er 678 verbindingen gemaakt. Een record aantal, 

dat andere jaren niet gehaald is. DX viel zwaar tegen. Enkele stations uit Canada, USA en het 

Midden Oosten maar dat was het dan wel. Om 17.00 uur lokale tijd is de hele boel weer afge-

broken en omstreeks 18.00 uur zat de auto weer volgeladen. Uiteraard moet het overschoten 

bier dan weggewerkt worden en moe maar voldaan is ieder huiswaarts gekeerd. Voor mijzelf 

volgen dan nog een paar uur om de auto weer leeg te maken. Als het dan 21.00 uur geworden 

is, blijven er maar twee dingen over: een bad en een bed. Ik kon „geen pap meer zeggen‟. 

Maar dat zal de leeftijd langzamerhand wel zijn. 

 

Ga ik bij leven en welzijn volgend jaar iets anders doen? Ja, ik ga de 2 m shack naar beneden 

halen. En wel om de volgende reden. Als een crew lid geen „dienst‟ heeft, kan je hem beneden 

vinden bij de koffie en aanverwante artikelen. Twee meter is niet zo druk en als je een kwar-

tier CQ gegeven hebt, zonder resultaat, dan wil je wel naar de koffie en het station blijft lange 

tijd onbemand. Door 2 m beneden te plaatsen, kan ieder crewlid zonder dienst zowel koffie 

nuttigen als het 2 m station in de gaten houden. Of wel, twee vliegen in één klap. 
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40 m antenne 
20 m antenne 

80 m antenne 

40 m shack 

 

80 m shack 

 

2 m antenne 20 m shack  

 
2 m shack  

 

 

De score voor 2007 bedraagt totaal dus 701 QSO‟s. Proficiat voor de hele crew. 

 

73 DE PA3GNE 
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