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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 4 december 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 3 pagina’s en een bijlage van Agentschap Telecom . 

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 maand 2007 en eerste maand 2008. 
 

4 december. 

Op komende dinsdagavond 4 december hebben wij een onderling QSO. 

We kunnen dan praten over het oude jaar en plannen maken voor 2008. 

Henk, de QSL- manager, zal er zijn. 

 

8 januari. 

De eerste dinsdag in 2008 is op 8 januari, we houden dan de “Nieuwjaar onderling QSO” re-

ceptie met een bol en een toespraak van de voorzitter. 

Ook Henk, QSL- manager, zal er weer zijn. 

 

 

Nieuwe leden. 
In 2007 heeft onze afdeling IJsselmeerploders er een aantal nieuwe leden bij gekregen: 

1) Mevrouw C. de Vries, PA0DOM uit Utrecht naar Lelystad. 

2) De heer T.C. Braam, PD4TB uit Dronten 

3) De heer B. van Duivenbode uit Almere 

4) De heer A.M. Klompe, PA1DRE uit Biddinghuizen 

5) De heer P.J. Hali, PA3FUV uit Almere 

6) De heer R. van Dijk uit Almere 

7) De heer R. van Adrichem uit Almere 

 

 

De lezing over satellietcommunicatie van 6 november jl. 
Op 6 november jl. hield Eddy Krijger, PA0RSM uit Amersfoort een lezing over satellietcom-

municatie. 

Het was een prachtige lezing met veel fotomateriaal en een strakke uitleg. 

“It Greate Ear” in Burum ( Fr.) kwam vele keren in beeld. 

 

Eddy stuurde nog een stukje nazorg naar ons om verder via Google te bekijken. 

* Goonhilly  /  Poldhu 

* Radio Kootwijk 

* Burum satellite earth station 

* Zoutkamp satellietstation 

* Carrier2Carrier – Biddinghuizen 

* Gerbrandy TV toren – IJsselstein 

* Astra – Betzdorf satellite earth station 

* ESA – ESOC satellite tracking station – Redu 

* Lessive satellite earth station 
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Nog wat filmpjes op YouTube: 

* Telstar – René and his alligators 

* Astra satellite arrival 

 

Geïnteresseerden kunnen een gratis satelliet omloop programma downloaden op de site van 

Sebastian Stoff uit Polen. Het programma heet ORBITRON ( via Google te verkrijgen ). 

Naast omloopbanen van professionele satellieten zijn er ook omloopbanen te kiezen van ama-

teursatellieten. 

Dit programma is een echte aanrader! 

 

Een interessante lezing, Eddy bedankt voor je inzet. 

 

 

Gebruiksregels amateurdienst. 
Bij de Rondstraler is een bijlage van het Agentschap Telecom. 

Hierin staan gebruiksregels, procedures en regelgeving voor de amateurdienst. 

Lees ze eens door. 

 

 

Noordelijk amateurtreffen 2008 op zaterdag 23 februari. 
 

Op zaterdag 23 februari a.s. wordt in Groningen weer het Noordelijk Amateurtreffen (NAT) 

gehouden, dit nu voor de 32
e
 maal. 

Plaats van handeling is de Borgmanhal van het Martiniplaza-complex. 

 

Vele handelaren, zowel in de sector "nieuw" als "gebruikt" hebben zich, zo vernamen wij van 

de organisatoren, reeds ingeschreven voor het NAT. 

 

De aanwezigheid van de vele handelaren en demonstratiestands, zal niet verhinderen dat een 

belangrijk aspect het TREFFEN van de amateurs onderling zal liggen. 

Hiertoe is centraal in de hal weer een gezellig terras gepland waar, onder het genot van de 

daar verkrijgbare hapjes en drankjes, herinneringen kunnen worden opgehaald of anderszins 

ervaringen kunnen worden uitgewisseld. 

 

Hat NAT zal starten om 09.30 en duurt tot 16.00 uur. U hebt dus ruimschoots de gelegenheid 

om, óók van verre, naar Groningen te reizen voor dit altijd weer geslaagde gebeuren. 

 

U vindt het Martiniplaza-complex aan de zuidkant van de stad Groningen. U volgt hierbij de 

aanwijzingen op de ANWB-borden. 

 

De toegangsprijs bedraagt  € 5,-.. 

 

Als iemand geïnteresseerd is voor deelname kan hij/zij contact opnemen met de Stichting 

NAT, Veenakkers 8 b, Gieterveen of per e-mail :  amateurtreffen@hotmail.com 

 

 

J.Zaaijer, PE1ANL, secretaris. 

 

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

mailto:amateurtreffen@hotmail.com

