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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/PR   Jacob de Borst   PA3GNE  0527-685619 

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 (niet in 

juli en augustus). 

 In mei is dat op dinsdag 6 mei 2008 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.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Website  www.ijsselmeerpolders.com 

 

 

Deze rondstraler heeft 6 pagina’s. 

  

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

Lezingen in de eerste helft van 2008 
 

6 mei 2008.  

Piet van de Post, PA0POS uit Haastrecht geeft een lezing met lichtbeelden (CD-ROM) over de 

ruimtetelescoop Hubble. 

Hoewel de Hubble al vanaf 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. 

Deze lezing begint om 20.00 uur en is zeer de moeite waard! 

 

3 juni 2008.  

De lezing van Hans Remeeus, PA1HR over PCH radio Scheveningen, gaat door.  

Het wordt een interessante lezing die wat meer tijd vergt dan gebruikelijk, daarom beginnen wij 

om 19.30 uur. 

 

 

Kort verslag stemming VR-voorstellen op 1 april jl. te Dronten.  
Er waren op de vorige vergadering (1 april jl) aanwezig 12 leden van regio 41. 

Er zijn elf voorstellen ingediend bij het HB. 

De aanwezige stemgerechtigde leden stemden als volgt over de voorstellen: 

 

- voorstel 1 9 tegen en 3 onthoudingen 

- voorstel 2 12 voor, 

- voorstel 3 12 voor, 

- voorstel 4 12 tegen, 

- voorstel 5 1 voor, 7 tegen en 4 onthoudingen, amendement 12 voor, 

- voorstel 6 12 tegen, amendement 12 voor, 

- voorstel 7 12 tegen, 

- voorstel 8 9 voor en 3 onthoudingen, 

- voorstel 9 12 tegen, amendement, 

- voorstel 10 11 voor, 1 onthouding, 

- voorstel 11 11 voor, 1 onthouding. 

 

Amendementen konden niet meer ingediend worden. 

De resultaten van de Veron verenigingsraad komen in een volgende Rondstraler aan de orde. 

 

 

Onderwerpen om toe te voegen. 
Als u eens iets leest waarvan het onderwerp wat met het zendamateurisme van doen heeft en 

waarvan u denkt dat het interessant is, zendt het dan s.v.p. naar de redactie (ook een onder-

werp uit de elektronica mag).  Het hoeft geen groot stuk te zijn. 

 

J.Zaaijer, PE1ANL  / secretaris / regio 41. 
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Interessante websites. 
 

Onze website kunt u met deze link: www.ijsselmeerpolders.com .  

 

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

 

 

Verslag verenigingsraad 2008. 
Zaterdag 19 april zijn André PD5URK en Jacob PA3GNE als afgevaardigden van de afdeling 

IJsselmeerpolders naar Het Dorp in Arnhem afgereisd.  

Niet alleen om de stemming van de leden op de VR-voorstellen van de afdeling over te bren-

gen, maar ook om als afgevaardigden zich uit te spreken over het te voeren beleid door het 

HB, het bestuur decharge te verlenen en HB-leden te kiezen.  

 

Nadat de algemeen voorzitter Dick Harms PA2DW de vergadering had geopend, werd er 

eerst staande een moment stilte in acht genomen om overleden radiozendamateurs te geden-

ken.  

Ik vind dat altijd een plechtig moment. Net zoals de stiltetijd op 4 mei.  

Na dit moment heeft de Algemeen Voorzitter een besluit van de VR gevraagd omtrent de gel-

digheid van de kandidatuur van PA0NAR.  

Zoals op de laatste bijeenkomst in Dronten verteld is, heeft Martin zich kandidaat gesteld als 

algemeen voorzitter van de VERON.  

Dat kan!  

Ieder VERON-lid kan zich kandidaat stellen voor een bepaalde HB functie, maar daar zijn 

wel voorwaarden aan verbonden.  

 

HB-lid kan je op drie manieren worden: 

 voordracht door het zittende HB zelf; 

 kandidaat stelling door een afdeling; hierbij moet de afdelingsvoorzitter en secretaris een 

schrijven overleggen dat het bestuur van de afdeling deze kandidatuur ondersteunen; 

 kandidaat stelling door de kandidaat zelf; hierbij heeft hij 25 handtekeningen van 

VERON-leden nodig (dit behoeft niet van een bepaalde afdeling te zijn) die zijn kandida-

tuur ondersteunen. 

 

Dick PA2DW maakte melding van het feit dat Martin zich kandidaat had gesteld, maar dat hij 

slechts 4 ondersteuningen van VERON-leden had.  

Dick heeft het bewuste artikel uit het huishoudelijke reglement voorgelezen en aan de VR 

gevraagd of deze kandidatuur aan de voorwaarden voldoet.  

De conclusie was snel getrokken: neen.  

En daarmee was de kandidatuur van Martin voorbij. 

 

Na de lunch kwamen de VR-voorstellen aan de orde.  

Op de laatste afdelingsbijeenkomst zijn er 4 amendementen geformuleerd.  

Eén ervan heeft het bestuur niet nader uitgewerkt. Dit betrof het zonder kosten verstrekken 

van Bijzondere Toestemmingen.  

De reden voor het niet uitwerken van dit amendement is heel simpel: binnen het ATOF-

overleg tussen AT en de amateurverenigingen was hier al uit en te treuren over gesproken.  

Dit bleek uit de verslagen van het ATOF-overleg.  

(ATOF= Aanvullende Toestemming Onbemand Frequentiegebruik). 

http://www.ijsselmeerpolders.com/
http://pa3jem.xs4all.nl/
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 De overige amendementen waren als volgt gedefinieerd: 

 

AMENDEMENT afd. IJSSELMEERPOLDERS OP VOORSTEL 5 
Amendement: in plaats van het aangaan van financiële verplichtingen en daarmee juridische 

voetangels stelt de afdeling IJsselmeerpolders voor om de BT-houder een donatie te doen die 

gelijk is aan de kosten van de BT.  

Toelichting: In de toelichting op het oorspronkelijke voorstel geeft het HB aan dat de VERON 

geen exploitant is van relaisstations. Daarom worden ook geen verplichtingen aangegaan. In 

plaats van het betalen door de VERON kan aan de BT-houder c.q. afdeling wel een donatie of 

een jaarlijkse gift worden verstrekt die gelijk is aan de hoogte van een BT. Conform de 

staatscourant van 18 december 2007 zijn de kosten voor 2008 gelijk aan € 140,--. Of de con-

tributie door deze donaties toch verhoogd moet worden, is aan de VR zelf. 

 

AMENDEMENT afd. IJSSELMEERPOLDERS OP VOORSTEL 6 
Amendement: één jaar na het verschijnen van een nummer van Electron wordt deze als pdf-

file op de VERON-site geplaatst.  

Toelichting: door het één jaar na verschijnen op internet plaatsen van de pdf-versie van Elec-

tron, worden kosten bespaard en kan iedereen desgewenst een digitale versie downloaden. 

 

AMENDEMENT afd. IJSSELMEERPOLDERS OP VOORSTEL 9 
Amendement: de afdeling IJsselmeerpolders verzoekt de VR in te stemmen dat het HB alles in 

het werk moet stellen dat iedere geïnteresseerde, na afspraak met KPN Broadcast Services, 

het monument voor de gevallen radioamateurs moeten kunnen bezoeken. 

Toelichting: in de praktijk blijkt het monument voor de gevallen radioamateurs alleen op 4 

mei te worden bezocht omdat het terrein niet vrij toegankelijk is.  

 

Vrijdag 18 april heeft ondergetekende geprobeerd contact te krijgen met Jan Hoek, PA0JNH 

de algemeen secretaris.  

Toen dit niet lukte, heb ik Dick Harms gebeld met de vraag tot welk moment amendementen 

ingediend konden worden.  

Het antwoord was: “Tot net voor de VR-vergadering”.  

Dus alles was uitwerkt en 50 keer gekopieerd om alle aanwezige afdelingen een exemplaar te 

verstrekken.  

Toen ik echter voor de vergadering de amendementen bij het HB in wilde dienen, kreeg ik de 

kous op mijn kop.  

Het bleek formeel toch anders te zijn dan Dick mij verteld had: ze moesten 24 uur van te vo-

ren bij Jan Hoek aanwezig zijn.  

Dat was even knarsetanden, slikken en naar adem happen. Maar het was zo en bleef zo. 

 

De schade is overigens beperkt gebleven.  

En wel om de volgende redenen.  

Toen Dick inhoudelijk naar onze amendementen vroeg was hij redelijk enthousiast over het 

donatie-idee van de BT-kosten.  

“Stuur dat maar naar het HB toe, dan bespreken we dat”, was zijn antwoord.  

Dat gaan we dus doen!  

 

Ten aanzien van de pdf-versie van Electron op internet: dit idee werd al door een andere afde-

ling aangedragen.  
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Ten aanzien van het monument, daar is nu voor het zoveelste jaar weer een heftige discussie 

overgevoerd. Plaatsing op de Dam, in Dwingeloo en ook in Westerbork is aan de orde ge-

weest.  

Geen van de ideeën is het overigens geworden.  

Het blijft staan waar het staat.  

Over toegankelijkheid van het terrein is niet gesproken.  

Ik vraag me overigens wel af hoeveel amateurs die zich al jaren druk maken over de plaats 

van dit monument op de VR en hier heftige discussie over voeren, zelf al eens een poging 

hebben ondernomen om ons eigen monument te gaan bekijken.  

Ik ben bang dat ik dat aantal op één hand tellen kan. 

 

Tenslotte.  

Het feit dat de amendementen van onze afdelingsleden niet behandeld zijn, mag u mij per-

soonlijk aanrekenen.  

Ik had ook het huishoudelijk reglement moeten kennen.  

Het spijt me, dat ken ik niet uit mijn hoofd en blijkbaar onze algemeen voorzitter ook niet 

……. 

Dit overkomt me maar één keer. 

 

73 DE PA3GNE, Jacob, Urk 

 

NB 
Voor de nieuwsgierigen onder u: ik heb nog van plan om voor de komende Rondstralers een 

aantal stukjes te produceren. Deze zijn: 

 de laatste bestuursvergadering kwam het bereik van een antennetuner ter sprake. De tuner 

van onze verenigingsset kan wel 600 Ohm aan. Dat zegt mij persoonlijk helemaal niets. Is 

dat alleen 600 Ohm ohms? Of capacitief? Of ook inductief? Is dat zowel bij 30 Mhz als 

ook bij 1,8 MHz? Kortom, ik kan er niets mee. Het bestaat namelijk niet dat het bereik 

van een tuner bij 30 MHz even groot is als bij 1,8 MHz. Of wel, 600 Ohm zegt helemaal 

niets. Ik ben bezig om een programmaatje te maken en dat op onze website te plaatsen, 

waarbij iedereen het bereik van de tuner kan berekenen afhankelijk van frequentie, grootte 

van de condensator en van de spoel van een tuner. In MATLAB (een zwaar wiskundig 

pakket dat op de universiteit gebruikt wordt) heb ik het wel draaien, maar daarmee is het 

nog niet voor iedereen bruikbaar. Ik ga proberen het om te zetten naar Excel. 

 het koppelen van twee gekruiste yagi’s van 50 ohm aan een 50 ohms zender. Zowel Arie 

PE1AJ als ik zelf zijn daar mee bezig (geweest) en het is best leuk om eens op papier te 

zien wat er gebeurt als twee 50 ohms antennes parallel worden gezet. 

 gebruik van de HB9CV; waarom werkt dat ding zoals het werkt? 

 studentenleven nummer 6. De laatste is al weer 5 maanden oud en volgend jaar hoop ik in 

Eindhoven af te studeren. Ik ga proberen volgende maand een stukje te schrijven, maar 

studeren kost veel tijd en daardoor schiet het er vaak bij in. 

 

Als er iemand geïnteresseerd is om nogmaals mijn lezing over de werking van tuners bij te 

wonen: ik hoop deze 30 september in Zwolle nog een keer te houden. 
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Sfeerbeelden radiomarkt Tytjerk 
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