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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 november dat op dinsdag 6 november 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 6 pagina’s en een bijlage van en over PI9ADL (Aviodrome). 

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

Ons onderkomen. 
De Katholieke Basisschool St. Gregorius te Dronten is voorlopig ons onderkomen.  

Het is en blijft een tijdelijk onderkomen, we blijven uitkijken naar een definitieve plek….. 

 

  

Evenementen laatste kwartaal 2007. 
 

6 november: lezing. 

Een lezing over satellietcommunicatie door Eddy Krijger, PA0RSM uit Amersfoort.  

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

zaam was voor PTT Telecom (nu KPN). 

Ook geeft hij een historisch overzicht met mooie plaatjes van de toegepaste installaties. 

Eddy behandelt zowel de 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, deze werd later omgedoopt tot Intelsat I). 

Hij zal ons eigenlijk de basisprincipes van satellietcommunicatie laten zien. 

Ook dit wordt zeker een interessante lezing, dus we verwachten een volle bak. 

 

4 december: onderling QSO. 

Henk, QSL-manager zal er ook zijn. 

 

 

Lezing van 2 oktober jl. 
Op 2 oktober j.l. kregen we bezoek uit het hoge noorden van Dolf van der Paauw, PA0QX uit 

Haren. 

Ook in het noorden kennen ze tegenwoordig het fileprobleem, daardoor kwamen Dolf en Harm 

(PC5BV) wat later in de polder aan. 

Maar daarna gaven die twee een gave presentatie over de zendhobby in Groningen en omme-

landen. 

Veel heeft  Dolf laten zien van zijn antennes voor de HF-banden. Met de “traps” (soort anten-

ne-verlengspoelen ) kon je de afmetingen enigszins binnen de perken houden. 

Ook de zelfbouw had Dolf aardig onder de knie, zoals het bouwen op printplaat zonder gaatjes, 

dat zag er heel netjes uit! 

De opzet van de presentatie – één man (Harm) achter de laptop en de ander (Dolf) aanwijzen op 

het scherm – vraagt om navolging voor volgende lezingen. 

Daarom bedank ik, namens regio 41, Dolf van der Paauw en Harm Schutte voor hun komst en 

hun inzet. 

 

 

Dag voor de Radioamateur. 
Als u dit leest zit de Dag voor de Radioamateur 2007 in Apeldoorn er helaas weer op, maar 

voor regio 41 is er op dinsdagavond 6 november alweer een evenement (zie boven)dus graag 

tot dan! 

 

J.Zaaijer, PE1ANL, secretaris. 
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Friese elf steden contest 2007. 
 

Zondag 18 november. 

Zondag 18 november is het weer zo ver: de Friese elf steden contest 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. 

 

 

Jota 2007. 
Een relaas van PA3HEB/J. 

 

Beste leden, 

 

In  het weekend van 20 oktober ben ik weer bezig geweest met de Jota in Dronten. 

We hadden dit keer geen hijskraan maar een gebouwde toren van zo‟n20 meter hoog. En bo-

venaan één van de torenpalen nog een houten paal en daaraan weer een ijzeren paal vast zodat 

er een hoogte gehaald werd van een kleine 30 meter!  

Ook wat de antennes betreft was het behelpen: van de 2 meter beam was een element afge-

broken en gezien de constructie van de beam hebben we het niet aangedurfd om deze te mon-

teren. 

Daarom hebben we gekozen voor de Cubical Quad van 4 elementen. 

 

Voor HF was de FD4 beschikbaar maar het zendersignaal kwam Dronten niet uit. 

Daarna hebben we de antenne geprobeerd die we in bruikleen hadden van Randall maar deze 

had hetzelfde probleem. 

Na wat gepuzzel kregen we het idee om de antenne hoger te hangen en anders uit te spannen 

en jawel, dit gaf een beter resultaat voor de 40 en 80 meterband. 

Ik was dit jaar weer de enige operator tijdens de Jota, dat had als gevolg dat er niet al teveel 

verbindingen gemaakt zijn dit jaar. 

In totaal zijn er meer verbindingen gemaakt op 80 meter dan op 2 meter. 

 

Ook kwam AT op bezoek. 

Ze kwamen even een kijkje nemen of de amateur ook daadwerkelijk aanwezig was, dit was 

voor mij de eerste keer zover ik me kan herinneren. 

  

Vrijdagnacht zijn we tot 03.00 uur doorgegaan en zaterdagnacht tot 02.00 uur. 

De openingsronde liep niet helemaal OK, dit om technische redenen van de regioleider. 

Maar al met al kan ik weer terug kijken op een geslaagde JOTA 2007 gezien de omstandighe-

den. 

 

mailto:pa3fhz@amsat.com
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De bedoeling is om volgend jaar een nog hogere toren te bouwen en dan hoop ik ook wat 

meer antennes in de lucht te hebben! 

 

73‟en tot werkens  PA3HEB/J 

 

PS:  kijk ook eens op de onderstaande link. 

http:www.jotajoti.org/weblog/index. Php?=gallery/photos&language=NL 

 

 

Nog wat foto’s van de radiomarkt bij de Lichtmis. 
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Aviodrome. 
Als losse bijlage vind je een prachtig verhaal van en over PI9ADL, het zendstation op het 

Aviodrome te Lelystad. 

 

 

Exit kortegolf zenders in de Flevopolders. 
Een verhaal dat Ronald, PA0RHA ons toestuurde. 

 

Subject: RNW (= Radio Nederland Wereldomroep). 
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RNW verkast Europese kortegolf naar Duitsland, Zweden, Frankrijk en 

Rusland 

Radio Nederland Wereldomroep (RNW) verhuist al haar Europese kortegolf uitzendingen 

naar het buitenland.  

 

Vanaf 28 oktober zullen de kortegolf uitzendingen voor Nederlanders in Europa (buiten Ne-

derland) voortaan vanuit zendstations in Duitsland (Brandenburg en Bayern), Frankrijk, Zwe-

den en Rusland vandaan komen.  

Ook alle nu nog in Zeewolde actieve digitale DRM RNW-uitzendingen zullen naar het bui-

tenland verhuizen.  

De uitzendingen in Europa op werkdagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur op de kortegolf ko-

men te vervallen.  

Op satelliet en internet blijven o.a. RNW 1, RNW 2 en RNW 3 wel 24 uur per dag uitzenden. 

Thans zendt RNW 1 met de Nederlandse uitzendingen op kortegolf uit van 07.00 uur tot 

19.00 uur en van 22.00 uur tot 00.00 uur.  

 

In het nieuwe schema zal RNW 1 ook uitzenden via de middengolf. Het programma voor 

truckers (Onderweg) zal dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur worden uitgezonden op 1296 

kHz vanuit Engeland. 

 

Volgens woordvoerster Marjolein Klaassen-Hulst zijn deze veranderingen een gevolg van een 

aanbesteding van de kortegolfzenderexploitatie.  

Deze hebben (volgens de meerjarenbegroting van RNW) een „voorziene besparing gereali-

seerd door de zendtijd onder te brengen bij verschillende Europese providers. 

Mevrouw Hulst benadrukt dat de ontvangstkwaliteit intact zal blijven en zelfs zal verbeteren. 

 

Alhoewel voor het eerst sinds decennia geen kortegolf uitzendingen meer vanuit zendstations 

in Nederland meer zullen plaatsvinden vanaf 28 oktober, is RNW wel een optie met Ko-

ninklijke KPN NV (KPN Broadcast) overeengekomen om eventueel later weer vanuit Zee-

wolde (Flevoland) uit te zenden. 

 

Reden van het schrappen van de kortegolf uitzendingen van 13.00 uur tot 17.00 uur is dat 

volgens mevrouw Hulst deze „minder‟ beluisterd worden en met het schrappen de uitzend-

kwaliteit op andere uren kunnen worden verbeterd en versterkt. 

De Engelstalige uitzendingen (RNW 2) en anderstalige uitzendingen waren in Europa al eer-

der gestopt via de kortegolf.  

Volgens Hulst is bezuiniging bij deze veranderingen niet als drijfveer gebruikt.  

 

RNW is niet bevreesd voor mogelijke onderbreking van de uitzendingen door Rusland bij 

mogelijke onwelgevallige uitzendingen. 

“Het lijkt ons onwaarschijnlijk en heeft ons nooit problemen opgeleverd. We zenden daar nu 

al vanuit uit.  

Mocht het wel een probleem vormen ooit, dan kunnen we daar direct op inspelen en andere 

zenders voor inzetten.” aldus RNW-woordvoerster Klaassen-Hulst. 

De Europese RNW- kortegolf uitzendingen vanuit Zeewolde startten in 1985; daarvoor kwa-

men de uitzendingen vanuit Lopik.  

RNW heeft 60 jaar met Nederlandse kortegolfzenders uitgezonden.  

0-0-0-0-0-0-0 

http://dutchmedia.nl/blog/?p=1245
http://dutchmedia.nl/blog/?p=1245

