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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 in de katholieke 

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

In januari dus op dinsdagavond 8 januari om 20.00 uur. 

 

 

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 Voorzitter. 
                                

Als eerste wil ik iedereen een gezond en vooral voorspoedig 2008 toewensen, uiteraard ook 

namens het bestuur. 

Alle oliebollen en appelflappen zijn weer opgegeten en er ligt een nieuw jaar voor ons. 

Ik hoop dat iedereen de jaarwisseling zonder ongelukken is doorgekomen. 

 

We hebben een bewogen jaar achter ons voor wat de afdeling betreft, denk onder meer maar 

aan het niet meer mogen huren van het scoutinggebouw. 

Het vinden van een nieuwe locatie voor de lezingen en afdelingsbijeenkomsten is erg moei-

lijk. De tijdelijke plek in het schoolgebouw voldoet best wel prima voor de lezingen en bij-

eenkomsten die wij één keer per maand hebben. Maar met de sleutel wil het niet zo erg luk-

ken zodat we steeds een beroep moeten doen op de familie Westerdijk. 

 

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we nog geen volle agenda met activiteiten voor alle  

bijeenkomsten naast de gebruikelijke zaken als verenigingsvoorstellen en de jaarlijkse be-

stuursverkiezing. 

Het is ook niet altijd even gemakkelijk om een lezing voor elkaar te krijgen hoewel het Jan 

Zaaijer PE1ANL tot nu toe aardig gelukt is. 

Dus als jullie een idee hebben voor een lezing, demonstratie of wat anders, zeg het tegen Jan 

of tegen de andere leden van het bestuur. 

 

Ik hoop dan ook dat de avonden wederom goed bezocht worden en dat er wat meer “onbe-

kende” gezichten bij zijn van mensen uit onze afdeling. Mensen die wel de Rondstraler krij-

gen maar niet altijd de moeite kunnen opbrengen om naar Dronten te komen. 

 

Ik weet dat de onderwerpen niet altijd aanslaan maar daarom vraag ik het nog een keer: als 

jullie een onderwerp hebben voor de verenigingsavond, laat het ons weten. Het is best moei-

lijk om een technisch onderwerp te vinden dat veel mensen boeit, help ons daarbij.  

 

Tot zover deze kleine inleiding van het nieuwe jaar 2008. 

 

Tot zien op de verenigingsavond. 

 

 

Marcel Moerenhout, PA3HEB. 

 

Voorzitter afdeling  IJsselmeerpolders.  

 

 

Van het bestuur.  
 

Nieuwjaarswensen. 

We bedanken iedereen die ons rondom de jaarwisseling allerlei wensen en kaarten hebben 

gestuurd. Nogmaals hartelijk bedankt.    

Wij wensen jullie ook allemaal een goed 2008 toe in goede gezondheid.                                                                               
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Van de secretaris. 
 

Evenementen in het nieuwe jaar. 

 

8 januari. 

Op komende dinsdagavond 8 januari houden we een kort onderling QSO vanwege het nieuwe 

jaar. Henk, QSL- manager, zal er ook zijn. 

 

Daarna een beschouwing over NAVTEX door Jacob de Borst, PA3GNE. 

Dus anders dan in Electron staat! 

Via NAVTEX op 516 kHz wordt Maritime Safety Information de wereld ingestuurd. 

En in het stormseizoen is dat leuk om te volgen.  

Jacob weet hier veel van en u bent hartelijk welkom! 

 

5 februari. 

Eerst is er de jaarvergadering met bestuursverkiezing (Marcel en Dick zijn aftredend en her-

kiesbaar) en een verslag van de kascommissie. 

 

Na de pauze een lezing door Piet van de Post, PA0POS uit Haastrecht. 

Hij houdt een lezing houdt met beelden vanaf CD-ROM over de ruimtetelescoop Hubble. 

Hoewel de Hubble sinds 24-04-1990 om de aarde zweeft, is er op technisch gebied nog heel 

veel over te vertellen. 

Piet is op dit gebied heel goed thuis. 

 

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

 

4 maart. 

Wim Kruyf, PA0WV uit Valkenburg komt zijn zelf gemaakte PSK31 decoder demonstreren. 

Ook kan hij QPSK, Morse, RTTY en Hell met deze (de)coder genereren en dat dan zonder PC. 

Hij geeft uitleg over het basisprincipe van PSK, fasemodulatie en de vectorscope. Wim zal ook 

over een aantal experimenten vertellen die hebben geleid tot het verkregen resultaat. 

 

Komt allen naar deze zelfbouwer luisteren! 

  

1 april. 

Dan behandelen wij de VR-voorstellen van alle Veron afdelingen die een voorstel hebben inge-

diend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

J.Zaaijer, PE1ANL, secretaris. 
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PI4AA 
 

Dr OM‟s, 

 

Ongeveer een jaar geleden is PI4AA verhuisd van Leusden naar Eindhoven. 

Daar wordt elke derde donderdagavond een nieuwe uitzending gedaan, die herhaald wordt op 

de eerste donderdag van de maand.  

Elke nieuwe uitzending bevat naast een nieuw onderwerp, meestal in de vorm van interviews, 

ook vaste rubrieken zoals een praatje van de voorzitter en een prijsvraag. 

 

Er wordt uitgezonden op 3,603 MHz, 14,120 MHz, 145,325 MHz en 438,625 MHz.  

De uitzendingen beginnen om 20.30 uur, duren ongeveer 30 minuten, waarna iedereen zich 

kan inmelden. Elke eerste verbinding wordt bevestigd met een fraaie QSL-kaart. 

 

Helaas is het zo, dat niet iedere amateur de uitzending altijd kan ontvangen. Denk bij voor-

beeld aan een amateur, die geen 80 meter ontvanger heeft en te ver weg woont om de 2 meter 

uitzending te kunnen ontvangen of iemand die op donderdagen verhinderd is of gewoon door 

slechte condities. 

 

Toch is het ons streven om alle radioamateurs in Nederland te bereiken.  

Het zou dus erg prettig zijn als de uitzendingen zouden kunnen worden herhaald door lokale 

zenders op uiteraard andere tijden dan PI4AA uitzendt en op frequenties die regionale reik-

wijdte hebben, dus 144 MHz en hoger.  

Een aantal afdelingen doet dit al, maar er is nog lang geen landelijke dekking. Wij zijn daar-

om op zoek naar amateurs die, al dan niet via repeaters, onze uitzendingen willen herhalen. 

Deze amateurs zijn volkomen vrij om frequentie en tijdtip van uitzending te kiezen. De uit-

zending is te downloaden vanaf de PI4AA-site.  

Daar zijn overigens alle uitzendingen ook nog eens te beluisteren. 

 

Zijn er in uw afdeling een of meerdere amateurs die zich voor heruitzendingen beschikbaar 

stellen, dan zouden wij dat graag horen.  

Wij nemen dan contact op met de heruitzender.  

Om bekendheid te geven aan deze heruitzendingen zullen we ons beijveren om ze in Electron 

aangekondigd te krijgen.  

U kunt uw berichten sturen naar: H. Antonides, PA0GDZ,  Zuringbeek 2, 5501 BE Veldho-

ven of per e-mail naar secretaris@pi4aa.nl . 

 

Bij voorbaat dank. 

 

Namens de crew van PI4AA, 

 

Henk Antonides. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@pi4aa.nl
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1e Zuidelijk Radioamateur Treffen 2008 
 

Tijdens het pinksterweekeinde van 9 tot en met 12 mei zal voor de eerste maal het Zuidelijke 

Radioamateur Treffen plaatsvinden. 

Gedurende dit pinksterkamp is elke Radio Amateur of andere geïnteresseerde welkom op de 

door ons besproken kampeerboerderij/camping "De Kastanjes" in de gemeente Gemert-Bakel. 

Deze gemeente ligt in een bosrijke omgeving aan de rand van de Peel. 

Op de camping zijn de plaatsen voorzien van een 6 ampère stroom aansluiting. Er zijn goede 

sanitaire voorzieningen aanwezig met warm water. 

 

Tijdens dit weekend zullen er allerlei leuke activiteiten worden georganiseerd, zoals vossen-

jachten, een bouwproject en indien het weer het toelaat een barbecue. 

Natuurlijk zullen we de kinderen niet vergeten, ook die komen aan bod.  

Kortom we maken er een onvergetelijk weekend van. 

 

De organisatie is in handen van Nico PE1KQP, Michel PE1SAY en Maarten PG1N. 

Mocht je willen deelnemen, laat dat ons dan voor 15 Januari weten bij voorkeur op het e-

mailadres zrt@radiozendamateur.com.  

Het is ook mogelijk dit schriftelijk te doen door een briefje te sturen aan Zuidelijke Radio-

amateur Treffen, p/a Krooiweg 15, 4158 EH Deil. 

 

Aan de hand van de aanmeldingen zullen de plaatsen zoals besproken met de campingeige-

naar worden ingedeeld. Het aantal plaatsen is beperkt. Dus VOL=VOL. 

 

Bekijk voor aanvullende informatie onze website  http://zrt.radiozendamateur.com.  

  

Wij zijn eventueel ook bereikbaar per telefoon tussen 18:00 en 21:00 uur op nummer +31 

(0)345-650411. 

Maar natuurlijk zijn we ook via 2 meter regelmatig bereikbaar. 

In de regio Den Bosch/Eindhoven/Tilburg kun je een gil geven op 145,562.5 naar Nico 

PE1KQP of Michel PE1SAY. 

In de regio Deil/Beesd op 144,537.5 naar Maarten PG1N. 

 

 

 

Studentenleven (5) 

 

Nu ik dit stukje voor de Rondstraler van januari 2008 schrijf, is het vrijdag 28 december 2007. 

In zo‟n laatste week van het jaar, probeer je allerlei dingen die het hele jaar zijn blijven lig-

gen, in te halen. Uiteraard lukt dat niet in anderhalve week vakantie, maar een stukje voor de 

Rondstraler moet er toch echt komen. Ik schaam me, dat ik ongeveer 9 maanden niets van me 

heb laten horen. Behalve uiteraard het verslag van het Lighthouse Weekend in augustus. 

 

Hoe is het met onze student? Op zich gaat de studie uitstekend en voorspoedig. Ik loop (nog) 

voor op het schema. Alle vakken van het afgelopen half jaar heb ik nog niet binnen, maar de 

tentamenweek loopt tot eind januari, zodat ik nog drie weken heb om een en ander af te ma-

ken. Het komende semester tot aan de zomervakantie hoop ik op maandag colleges te gaan 

volgen. Ik heb een fantastisch vak ingeroosterd: antennes en propagatie. Dat is voor mijn op-

leiding Building Services uiteraard een niet tot de opleiding behorend vak, maar ja, wat wil 

mailto:zrt@radiozendamateur.com
http://zrt.radiozendamateur.com/
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je? Als zendamateur gaat mijn belangstelling ook uit naar echt interessante vakken. En nu ik 

de mogelijkheid heb, waarom niet? Nu heb ik het geluk dat mijn opleidingsdirecteur een ge-

promoveerde elektrotechnicus is, zodat hij geen enkel bezwaar had om dit als keuzevak te 

gaan volgen. Ik ben verwachtingsvol gestemd. Als ik komende half jaar ook al mijn vakken 

haal, dan ben ik er wel zo‟n beetje door heen en kan ik bij leven en welzijn het collegejaar 

2008-2009 gebruiken om te gaan afstuderen. En dan zit het er op. De tijd vliegt, ook met de 

studie. 

 

Nog iets aan de hobby gedaan zult u vragen? Jawel. Op de dag van de amateur heb ik een 

enorme overwinning op mezelf behaald, maar dat heb ik geweten ook ! Spijt? Nee nog niet, 

maar misschien komt het wel. Als Kenwood-fan heb ik in de Amerika-hallen een Yaesu FT-

817ND gekocht. Misschien kent u het wel: die hele kleine portabele set met 5 W op HF, 50 

MHz, VHF en UHF. Een prachtig klein setje, waarop het leuk luisteren is. Maar …………… 

 

Nu zitten er 2 antenne aansluitingen op: een BNC-aansluiting aan de voorzijde en een PL aan 

de achterzijde. Per amateurband kan je instellen welke aansluiting je gebruikt. Omdat ik al-

leen maar luister met de set, is het soms makkelijk om een meetsnoer in zijn achterste te du-

wen en soms is een porto-antenne aan de voorzijde makkelijker. En zo schakel ik nog wel 

eens van antenneaansluiting om. En af en toe hoorde ik een antennerelais omschakelen en 

soms ook niet…. Zo stond de set uren op een lokale repeater afgestemd, zonder iets te ont-

vangen. En ik maar denken dat er zo weinig van 2 m gebruik gemaakt wordt….. Nee hoor, het 

antennerelais had gewoon kuren. Ik heb de set daarom ter reparatie aangeboden bij een be-

kende amateurwinkel in Breda. Na 2 weken werd ik gebeld met de boodschap: “We kunnen 

niets vinden”. Met veel aandrang heb ik ze moeten overtuigen dat er toch echt iets aan de 

hand is. Dan moesten ze de set maar onder 45° houden en dan overschakelen. En inderdaad, 

weer twee weken later kreeg ik de mededeling dat het antennerelais vervangen is, want 

YAESU kende het probleem. Kortom, weer de reis naar Breda ondernomen en de set opge-

haald.  

 

“Heeft u ook een CW-filter in voorraad?”, zo was mijn vraag. “Jawel” en voor een amateur-

prijs van € 95,-- wisselde een 300 Hz filter van eigenaar. “Zullen wij deze er voor u inzetten?” 

“Nee hoor, dat lukt mij ook wel”. Thuis gekomen zat het CW-filter er zo in, maar toen kwam 

het. Via het software menu moet aangegeven worden dat er een filter gemonteerd is. Daarbij 

heb je de keuze tussen „uit‟-„ssb‟-„cw‟. Maar of ik nu „uit‟ selecteerde of „cw‟ het maakte 

geen verschil. Het signaal bleef even breed? Filter kapot? Nee dat ook niet. Zal ik eens „ssb‟ 

selecteren? Zo gezegd, zo gedaan. En warempel, de ontvanger was plotseling vreselijk smal-

bandig, terwijl de signaalsterkte in CW gelijk bleef. Was er een verkeerde tekst in de software 

geprogrammeerd? Nee, dat niet, want in SSB was het signaal plotseling ook heel smalbandig 

geworden. En dat dat niet lekker luistert, moet u zelf maar eens proberen HI. Kortom, er zit 

een softwarefout in die 817ND, want het CW-filter wordt als SSB-filter aangestuurd en daar-

door wordt in SSB-ontvangst het signaal ook via het filter gestuurd. Ondertussen heb ik wat 

mail verkeer richting Breda gestuurd. Ik heb nog niets terug gehoord, maar dat komt waar-

schijnlijk door de kerstdrukte. Ik zal eerdaags toch weer richting Breda af moeten reizen. En 

dat allemaal omdat die set in Apeldoorn € 15,-- goedkoper was dan bij al die andere winkels 

die op de Amrato stonden en veel dichterbij gevestigd zijn. Juist, dat heb ik weer…… Overi-

gens heb ik op dit moment nog niets te klagen over de service van de winkel.  

 

Een gezond en hobbyrijk 2008 gewenst. 

 

73 DE PA3GNE, Jacob de Borst, Urk 
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Aurora. 
 

Wim Zoutberg stuurde het volgende mailtje: 

 

Een kennis van ons is tijdelijk gestationeerd in Finland. 
Daar trof hij in een winkel een DVD met 10 minuten beelden van het Noorderlicht. 
En zo is dat als cadeautje met de kerst naar mij toegekomen. 
Leuk he? 

Daar wil ik anderen ook van mee laten delen. 
Vraag: 
Is er op de verenigingsavond een DVD beschikbaar? 

Dan breng ik een heel mooie DVD mee. 
Goede jaarwisseling, 
met vriendelijke groeten, 
Wim Zoutberg, PA0WZA 
  

Wie wil er een beamer en een dvd speler meenemen? 
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