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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 februari dus op dinsdagavond 5 februari 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 5 pagina’s. 

  

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

Evenementen in de eerste helft van 2008. 
 

5 februari 2008 

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

kiesbaar) en een verslag van de kascommissie. 

Daarna ie er onderling QSO,  de lezing door Piet van de Post, PA0POS uit Haastrecht over de 

Hubble telescoop is verschoven naar de maand mei.. 

 

 

4 maart 2008.  

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

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. 

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

 

Komt allen naar deze zelfbouwer luisteren! 

 

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

 

1 april 2008.  

Wij nodigen Jacob de Borst, PA3GNE weer uit om de VR-voorstellen samen met ons door te 

nemen. 

 

6 mei 2008.  

Piet van de Post, PA0POS uit Haastrecht geeft een lezing met lichtbeelden (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. 

  

3 juni 2008.  

Hans Remeeus, PA1HR doet een boekje open over PCH, radio Scheveningen. Het is helaas nog 

niet helemaal zeker of deze lezing doorgaat. 

 

 

 

J.Zaaijer, PE1ANL, secretaris. 
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Jaarverslag penningmeester 2007 

     

     Inkomsten Afdracht hoofdbestuur 
  

 €    899,75  

 
Donaties 

  
 €      97,55  

 
Verkoop tuner en Boek  €    216,01  

  

 
IC-706 MK1 Verenigingsset  €    300,00  

 
 €    516,01  

 
Totaal 

  
 € 1.513,31  

     Uitgaven Lezingen 
  

 €    475,00  

 
Consumptie lezingen 

  
 €       5,00  

 
Huur onderkomen 

  
 €    193,50  

 
FT 897D Verenigingsset  €    769,00  

  

 
Tuner  €    199,00  

  

 
Koffer  €      26,95  

 
 €    994,95  

     

 
Tuner  €    199,00  

  

 
boek  €      16,01  

 
 €    215,01  

     

 
Diversen 

  
 €    109,30  

 
Kosten bank 

  
 €      10,95  

 
Catering 

  
 €      92,28  

 
Excursies 

  
 €           -    

 
Totaal 

  
 € 2.095,99  

     

 
Kassaldo 1-1-2007 

  
 €      23,54  

 
Saldo bank 1-1-2007 

  
 € 1.168,30  

 
Kassaldo 31-12-2007 

  
 €    185,54  

 
Saldo bank 31-12-2007 

  
 €    423,62  

     

     Totaal financiële middelen € 185,54 + € 423,62 = € 609,16 
 

     Penningmeester afdeling 41 
   A.Romkes PD5URK 
    

 

 

Kort jaaroverzicht van 2007. 
 
2 januari 2007. 

Onder het genot van een drankje en een bol hadden wij een onderling QSO in het oude onder-

komen het Trappershonk in Dronten. De voorzitter wenste een ieder een gelukkig nieuwe jaar. 

 

6 februari 2007. 

Na het verslag van de kascommissie en goedkeuring van de vergadering is er gestemd op de 

zittende kandidaten  – Andree Romkes, Randall Tamminga en Jan Zaaijer – alle drie werden 

opnieuw gekozen!  

Hierna heeft Jos Disselhorst uit Leiden een interessante verhandeling gehouden over ATV 

waarbij hij e.a. vertelde over de ATV-repeater te Leiden en welke frequenties er door ama-

teurs gebruikt worden. 
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6 maart 2007. 

Henk Zwier, PA3CLL uit Joure heeft een lezing met beeldmateriaal gegeven over antennes en 

balluns waar hij zelf de nodige ervaring mee heeft opgedaan. 

 

3 april 2007. 

Jacob de Borst, PA3GNE behandelde met ons de VR-voorstellen. Later die maand zijn André 

Romkes, PD5URK en Jan Zaaijer, PE1ANL op de vergadering van de verenigingsraad in 

Arnhem geweest (21 april 2007). 

 

1mei 2007. 

De lezing over het zonnestelsel door Hans Molema, PE0VMT was erg interessant.  

Marcel, PA3HEB heeft in de Rondstraler van juni 2007 daar een mooie beschrijving van ge-

geven. Hans werkt bij het planetarium EISE EISINGA te Franiker (Fr.). 

 

5 juni 2007. 

Lezing over magnetische tuners door Wim Kruyf, PA0WV uit Valkenburg (ZH). 

 

Op zaterdag 18 augustus 2007 – dus tijdens de zomervakantie – is er het Lighthouse weekend 

geweest vanaf de vuurtoren op Urk. Er zijn toen ruim 700 verbindingen gemaakt over de ge-

hele wereld (HF-banden +  2mtr). 

Het grootste aantal tot nu toe! 

 

4 september 2007. 

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

Na de lezing van Bert was er tijd voor een verkoping uit de nalatenschap van PA0QK, OM  

Jan ter Beek uit Lelystad. 

Op deze datum is de afdeling – noodgedwongen – naar een nieuwe locatie verhuisd. 

Deze locatie heeft een tijdelijk karakter. Adres: Basisschool St. Gregorius, Werfstraat 12, 

postcode 8251 GP in Dronten. 

 

2 oktober 2007. 

Lezing door Dolf van der Paauw, PA0QX uit Haren (Gr). Het ging over antennes voor de HF-

banden (3 banden yagi) en zelfbouw van o.a. een 500 Watt lineair met buizen. 

 

Op 20 oktober 2007 was er de Jota. PA3HEB, Marcel was in Dronten actief en PE1RF, Roel 

op een locatie in Biddinghuizen.  

  

6 november 2007. 

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

Eddy gaf een beschrijving van het schotelstation in Burum (Fr), waar hij indertijd werkzaam 

was voor PTT Telecom (nu KPN). Eddy gaf een uitleg over de technische ontwikkelingen 

van de grondstations wereldwijd over de afgelopen twintig jaar.  

Een interessante lezing met mooie beelden. 

 

4 december 2007.  

Deze avond ging in onderling QSO en was in het (tijdelijk) nieuwe onderkomen. Adres; Ba-

sisschool St. Gregorius, Werfstraat 12, 8251 GP  Dronten. 
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Interessante site. 
 

PA3JEM, Johan Jongbloed heeft een interessante site: http://pa3jem.xs4all.nl . 

Het is zeer de moeite waard om eens een keer een kijkje te nemen. 

 

 

Onze website. 
 

Onze website is helemaal vernieuwd. U kunt de site vinden met deze link: 

www.ijsselmeerpolders.com . De site is gemaakt door PD4TB, Tom uit Dronten. Onze com-

plimenten! Kijk maar eens goed op deze site, er staat al van alles op. Binnenkort vertellen we 

u in de Rondstraler wat u er nog meer mee kunt doen. Ook deze Rondstraler staat er al op. 

  

 

(nog een keertje) 

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.  
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