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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 juni is dat op dinsdag 3 juni 2008 om 19.30 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 4 pagina’s. 
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Van de secretaris. 
 

Lezingen in de tweede helft van 2008 
 

6 mei 2008 

Deze datum kon helaas niet doorgaan in verband met de schoolvakantie van de basisschool St. Grego-

rius in Dronten. 

 

3 juni 2008. 

Hans Remeeus, PA1HR uit Zieuwent verzorgt een lezing over PCH radio Scheveningen.            

Hans is een poos werkzaam geweest bij Scheveningen Radio.  

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

19.30 uur. 

 

2 september 2008. 

Frans Klinker, PA3DDN uit Emmeloord geeft een lezing met als titel; “Een halfautomatische anten-

netuner voor80/40 mtr.”  

Frans maakt zelf antennes voor hf en ook deze tuner is eigen fabrikaat, hij kan er veel en interessant 

over vertellen.  

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

 

7 oktober 2008. 

Jan Meyer, PE1DRN uit Bergum zal iets vertellen over SMD-techniek (surface mounted device). 

Wat kan ik ermee?  

Het is nog niet helemaal zeker of deze lezing doorgaat. 

 

4 novenber 2008. 

Piet van de Post, PA0POS uit Haastrecht (ZH) 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. 

 

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 .  

 

Studentenleven (6). 
Hoe is het met die student van afdeling 41?  Wel, prima. Ik ben met mijn derde collegejaar 

bezig en als alles goed gaat, ben ik met alle verplichte colleges klaar.  

Dan heb ik volgend jaar één jaar lang de tijd om af te studeren.  

Het eerste gesprek met prof. dr. ir. M.H. de Wit heb ik al gehad. Hij wordt de voorzitter van 

de afstudeercommissie die mij gaat begeleiden en beoordelen.   

Het onderwerp waarop ik ga afstuderen heeft helemaal niets met radio of zo te maken.  

Het onderwerp is “Het gedrag van dunne waterlagen op platte daken onder invloed van wind 

en afschot”. Waarom dit onderwerp? 

 

Mijn vakgebied is installatietechnologie.  

Je mag hier ook gebouwgebonden installaties voor invullen.  

En denk dan maar aan alle soorten installaties die je in allerlei gebouwen tegenkomt.   

Van een alledaagse centrale verwarming, airconditioning, warmtepompen en luchtbehande-

ling tot verlichting, roltrappen, liften tot buizenpost toe.  

Een enorm breed scala, waar ook hemelwaterafvoersystemen toe behoren.  

Wel, in dit kader moet je ook mijn afstudeeronderwerp zien. 

 

Op 24 augustus 2002 is om 19.00 uur in Amsterdam Zuidoost het dak van een niet nader te 

noemen grootwinkelbedrijf ingestort.  

Wat was er aan de hand?  Er vond een enorme regenbui plaats en de afvoercapaciteit van de 

hemelwaterafvoer schoot te kort.  

Op de maandagmorgen er na, werd ik opgebeld of ik mee wilde doen aan het schadeonder-

zoek. Uiteraard wilde ik dat wel en al met al ben ik een jaar lang betrokken geweest bij dit 

schadeonderzoek.  

En dan blijkt er veel meer mis te zijn, dan alleen een capaciteitsgebrek.  

Deze beruchte zaterdag in 2002 is voor het ministerie van VROM de aanleiding geweest om 

de regelgeving op het gebied van wateraccumulatie op platte daken te verscherpen.  

Ook daar ben ik bij betrokken geweest.  

Uiteraard komen dan ook vragen aan de orde die luiden: 

 Welke invloed heeft wind op de laag regenwater op het dak? Kan de wind het water een 

andere kant op blazen en dus van de regenwaterafvoer af? Kan het zelfs zo zijn dat de 

wind de afvoerstroom naar de afvoer tegenhoudt? 

 Welke invloed heeft het afschot van het dak op de waterstroom naar de afvoer? 

 

Deze vragen zijn niet zo eenvoudig op de lossen!  

Uiteraard zijn er wel vergelijkingen: 

 Zeewater wordt ook door de wind opgezweept. Het verschil is alleen dat de wind kilome-

ters lang over het water waait, terwijl dat op een groot dak om hooguit 100 m gaat. 

 Er is wel onderzoek gedaan naar de invloed van dunne waterlagen op start- en landings-

banen van vliegvelden. Een waterlaag beïnvloedt namelijk het grip van de vliegtuigwielen 

op het asfalt. Maar asfalt is heel wat anders dan een bitumineuze dakbedekking (door 

sommigen als dakleer uitgescholden). 

 

http://www.ijsselmeerpolders.com/
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Nu beweert de ene deskundige (op grond van de situatie zeewater) dat wind geen invloed 

heeft op de waterhuishouding op het dak omdat de griplengte veel te kort is, terwijl de andere 

deskundige (op grond van de situatie vliegveldbanen) zegt van wel.  

Maar hoe groot die invloed is, weet niemand.  

Een niemand weet ook hoe groot je een dakafschot moet maken om de invloed van wind uit te 

sluiten.  

Kortom, het is voor mij een hele uitdaging, die me veel tijd en inspanning zal kosten, maar ik 

heb er zelf voor gekozen ………….. 

 

Hoe is het afgelopen met mijn college “antennes en propagatie”?  

Dat heb ik helaas niet kunnen volgen.  

Door collegewijzigingen viel het samen met het college “wind en zonneschijn” en gezien 

mijn afstudeeropdracht vond ik dat laatste belangrijker.  

Als ik tijd heb, hoop ik het volgend jaar er bij te gaan doen.  

Eén college bij het afstuderen er bij, is niet zo‟n belasting (hoop ik). 

 

Hoe is het met jouw FT-817ND afgelopen, vraagt mogelijk iemand?  

Prima.  

Hij doet alles wat hij moet doen.  

Ik heb in het verleden al aangegeven dat een antenne-omschakelrelais vernieuwd is.  

Wel nu, bij dat vernieuwen moest men een doorsoldering (metallisering) maken op een dub-

belzijdige print.  

En u snap het al, die doorsoldering was midden in de printplaatdikte niet goed gelukt.  

Na weer een paar keer heen en weer reizen naar Breda, heb ik nu een set die het prima doet en 

mij ook prima bevalt.  

Ook het CW-filter is op zijn pootjes terecht gekomen. Dat probleem had te maken met de in-

stellingen van de vele menu‟s.  

 

Dus als u toevallig een keer in Eindhoven komt en u ziet een bejaarde student met een 817 

ND lopen, dan zou u hem moeten kennen…… 

 

73 DE PA3GNE, Jacob de Borst, Urk 

 

 

Let op, officiële papiertje meenemen op vakantie. 
Het zogenoemde „plastic kaartje‟ is alleen geldig in Nederland.  

Voor het buitenland is het noodzakelijk jouw “amateur station license” te kunnen laten zien. 

Dit komt omdat het plastic kaartje maar voor een deel voldoet aan de eisen volgens TR 61-01. 

Met name de eis dat de license in het Nederlands, Engels, Duits en Frans moest worden afge-

drukt was niet realiseerbaar op het kleine formaat van het kaartje. 
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