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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: pe1anl@veron.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 de maand september is dat op dinsdag 7 oktober om 20.00 uur, dus 

zoals gewoonlijk. 

                                          

 

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 10 pagina’s. 
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Van de secretaris. 
 

Lezingen. 
2 september 2008. 

Frans Klinker, PA3DDN uit Emmeloord heeft een lezing gegeven met als titel “een halfautomatische 

antennetuner voor80 en 40 meter”. 

Een interessante lezing waarbij zijn antenneproblemen met een zelf ontworpen antennetuner werden 

opgelost. 

Voor sommige leden ging de complexe rekenwijze iets te ver, maar voor een snelle berekening is dit 

toch heel handig.  

Frans hartelijk dank voor je komst. Zie ook de bijlage. 

 

 

7 oktober 2008. 

Robert Langenhuysen, PA0RYL, uit Huis ter Heide zal een lezing geven over Camras (C.A.Muller 

Radio Astronomie Station) met de Dwingeloo Radiotelescoop in Drenthe. 

Onderzoek en experiment zowel in het verleden als de toekomst, zullen door Robert worden toege-

licht met tekst en beeld (beamer). 

 

4 november 2008. 

Piet van de Post, PA0POS uit Haastrecht (dat ligt in de provincie Zuid Holland) geeft een 

lezing met beelden via de beamer over de ruimtetelescoop Hubble. 

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

veel over te vertellen. 

Piet is op dit gebied heel goed thuis. 

 

2 december 2008. 

Jan Meyer, PE1DRN uit Burgum in Friesland geeft een lezing geven over SMD. 

(SMD = Surface Mounted Devices, zeer kleine elektronische componenten). 

Wat kan ik er mee? Kan ik er wat mee? 

Hij laat zien hoe je er zelf mee kan werken: solderen en de-solderen met hulp van lucht. 

Jan heeft er ervaring mee in het microgolfgebied en laat daar voorbeelden van zien. 

Het geheel wordt omlijst met beeld via de beamer en geluid.  

Zeker voor de praktisch ingestelde amateur erg interessant. 

Kom allemaal naar deze laatste lezing van het jaar! 

 

 

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 voor andere amateurs, zendt het dan s.v.p. naar de re-

dactie. 

Het hoeft echt geen groot verhaal te zijn. 

 

J.Zaaijer, PE1ANL, secretaris. 
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Interessante websites. 
 

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

 

Klik eens op deze link: www.aviodrome.nl/themapark/radiokamer  

 

Lighthouse en lightship weekend 2008. 
Op de twaalfde keer dat we met de Urker vuurtoren aan het Northern Lighthouse and Lights-

hip Weekend mee doen, kijk ik met gemengde gevoelens terug.  

Gemende gevoelens zult u zeggen?  

Jawel, dat is slecht en goed door elkaar en dat samen in één potje gegoten, is het eigenlijk 

niets. Het is smaakloos geworden.  

Waarom? Hier komt mijn relaas…… 

 

Voorbereidingen. 

De voorbereidingen zijn, zoals gebruikelijk, weken geleden begonnen.  

Er moet een vergunning bij Rijkswaterstaat aangevraagd worden.  

Dat verliep op rolletjes.  

Ook de aanvraag van de roepletters PA6URK was door de inzet van PA1KW Koert Wilmink, 

snel geregeld.  

„k Had me zelf voor dit jaar een aantal dingen beloofd: 

 op hf voer ik geen wijzigingen door, we zijn weer QRV op 20 en 40 m; 

 ik klim niet meer in de stormballenmast; 

 ik wil meer op 2 m gaan doen en daarom gaan we de 2 m set beneden neer zetten en niet 

meer boven in de vuurtoren. 

Dat zijn toch uitstekende voornemens, vindt u niet?  

En toen begon het. 

 

De VHF antenne wil niet. 

Als je op 35 m hoogte een VHF antenne neer wil zetten, dan wil je daar ook echt DX mee 

werken.  

Dat moest dus een richtantenne worden en eigenlijk zowel vertikaal als horizontaal.  

Nu heeft Dick, PD1ABY ooit een 4 elements quad voor 2 m aan de vereniging geschonken. 

Wel nu, dat ding is vanuit Lelystad naar Urk gekomen, maar proefdraaien met een dergelijk 

ding is ook geen overbodige luxe.  

Het heeft me precies 3 avonden experimenteren gekost en toen heb ik hem maar in een hoek 

gegooid.  

Het zal wel aan mij gelegen hebben of aan mijn uitrusting, maar binnen 5 minuten wijzigt de 

SWR zich bij mij tussen 2,5:1 tot 1,5:1.  

En wel om onverklaarbare redenen.  

Andere kabels, andere connectoren, andere swr-meters, niets hielp.  

Meer massa, een metalen topdeel in de mast, een houten topdeel, je kan het zo gek niet ver-

zinnen of ik heb het geprobeerd.  

Maar helaas.  

Dan maar een gewone rondstraler (waar ken ik dat woord toch van?) op de vuurtoren plaatsen 

en met 20 m low loss kabel en een TS2000 met 100 W output, moet ook lukken.  

En dat lukte ook uitstekend. 

 

 

http://www.ijsselmeerpolders.com/
http://www.aviodrome.nl/themapark/radiokamer
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De stormballenmast. 

Die stormballenmast is een verhaal op zich.  

Dat is een dikke stalen buis van 11 m hoog die van onderen ca. 35 cm doorsnede heeft en naar 

boven toe smaller wordt.  

Aan deze paal zitten een soort treden gelast, waarmee je naar boven kunt klauteren.  

Nu staat die mast al 12 jaar op de nominatie om verwijderd te worden, maar ondertussen staat 

hij er nog steeds en wordt er geen onderhoud gepleegd.  

Sinds ik 12 jaar geleden in de mast geklommen ben, vallen er ieder jaar brokken roest naar 

beneden. En ieder jaar worden die brokken groter.  

En als je op 11 m hoog staat in het windje, dan gaat die mast lekker heen en weer.  

Ik heb geen hoogtevrees, maar ik wil wel graag zekerheid hebben dat de mast blijft staan.  

En ieder jaar wordt mijn twijfel daarover groter.  

 

De opzichter. 

Maar goed, toen wij vrijdag 15 augustus bezig waren met de antennes, stopt er een kerel op de 

fiets naast me.  

Nu had ik een of andere opzichtersjas aan, waardoor het leek of ik ambtenaar was.  

Die man vroeg: “Iemand van gemeente Urk zeker?”.  

Toen ik ontkennend antwoordde, zei hij: “Dan zeker van Rijkswaterstaat?”.  

Nou, dus ook niet, ik ben gewoon particulier.  

“Maar wat bent u dan aan het doen?”, zo was zijn vraag.  

Na wat uitleg gegeven te hebben over de vergunningen, kwam het hoge woord er uit: hij was 

van de gemeente Urk en moest mij net hebben.  

Hij was al vele weken bezig om bij Rijkswaterstaat gedaan te krijgen dat die stormballenpaal 

verwijderd moet gaan worden.  

Dat ding is slecht onderhouden, de jeugd kan er in klimmen, het is een aanfluiting voor het 

gezicht van Urk en meer van dat soort dingen.  

Toen ik hem vertelde dat er ieder jaar iemand inklimt om antennes vast te maken, was dat 

alleen maar een bevestiging van zijn verhaal.  

En omdat ik toch al contacten had met Rijkswaterstaat kon ik wel even mijn energie er in ste-

ken om Rijkswaterstaat ook te gaan bewegen die paal weg te halen.  

Ik heb hem verteld dat ik dat echt niet ga doen.  

Ik ga mijn goede contacten met RWS niet bederven om iets voor de gemeente op te lossen. 

Daar hebben we op Urk ambtenaren voor. Is het niet zo? 

 

De antenneploeg. 

Maar afijn, de antenneploeg bestond zoals al zo vele jaren uit PD5URK, PE1AJ en mijn per-

soontje.  

Na een paar uur had werken, hing alles.  

De 20 m sloping dipool was met het voedingspunt dit jaar dus niet vastgemaakt aan de storm-

ballenpaal maar was vanaf het hek van de omloop direct afgespannen naar de misthoorn aan 

de rand van het IJsselmeer.  

De antenne loopt dan op zo‟n 2 m afstand langs de stormballenpaal langs. 

 

QRV op 2. 

Zaterdagmorgen, toen heel Urk nog sliep, liepen er wekkers om 05.30 uur af om toch maar 

om 06.00 op de toren te kunnen zijn.  

De 40 m antenne werd samen met de vlag omhoog gehesen en vastgezet.  

En QRV waren we.  
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Wat het weer betreft beloofde het een uitstekende dag te worden en dat is uitgekomen ook. 

We hebben met 2 m en met 40 m de hele dag heerlijk in de buitenlucht gezeten.  

En 2 m liep fantastisch.  

Een groot gedeelte van de morgen was er wat tropo, zodat we hele leuke VHF-verbindingen 

met een simpele rondstraler gemaakt hebben.  

We hebben door heel Nederland verbindingen gemaakt en ook met tegenstations die met een 

simpele fietspompantenne op 8 meter boven maaiveld zaten.  

Maar ja, daarvoor stond onze rondstraler ook op 35 m + zeespiegel en werd er met 100 W 

gewerkt.  

Heel leuk. 

 

HF liep niet goed. 

Maar hf? Het liep gewoon niet.  

Op 20 m gebruikten we een TS850 die we al 12 jaar gebruiken.  

We werden gewoon niet gehoord.  

Halverwege de dag ontstond er nog een voedingsprobleem ook.  

De voeding gaf op de spanningsmeter gewoon 13,8 V aan, maar de zender gaf maar zo‟n 20 

W output.  

Knudde dus.  

Dan de verenigingszender er maar achter, maar die ging niet eens aan.  

Wat bleek?  

De meter gaf wel 13,8 V aan, maar op de pluggen stond maar 6 V of zo.  

Vandaar dat de verenigingszender niet aanging.  

En ja, dan staat er een vreemde zender, waarvan de DSP nog ingesteld moet worden, enz.  

Het grootste probleem zat mijn inziens in de afstraling van de antenne.  

Die stormballenpaal verstoord volgens mij het stralingsdiagram heel erg en doordat de anten-

ne ook wat vlakker hangt, is de afstraling meer omhoog gericht dan voor DX wenselijk is.  

En achteraf bekeken………. we hebben een aantal jaren geleden die 20 m sloper ook wel eens 

zonder die paal ertussen uitgespannen en toen was het ook al zo slecht. 

 

Ging het op 40 m beter? 

Nee ook niet.  

40 is altijd heel erg druk en dat was het zeker ook op 16 augustus.  

Verder was de antenne zoals altijd als een inverted-V uitgespannen.  

Ieder antenneboek geeft aan dat de hoek tenminste 120° moet zijn.  

De antennebenen waren dit jaar wat anders vastgemaakt dan andere jaren en of we die 120° 

ook gehaald hebben, is voor mij de vraag nog maar.  

Ook daar is van set gewisseld, maar het hielp allemaal niets. 

 

Aan operatingpractice kan het ook niet gelegen hebben.  

De crew bestond dit jaar uit PA3HEB, PD5URK, PE1AJ, PE1SDE,  PD5KL en PA3GNE.  

Bijna allemaal ervaren lighthouse-mannen.  

In totaal zijn er ongeveer 400 verbindingen gemaakt tegenover 700 vorig jaar.  

Het positieve was het uitstekende weer en het succes van 2 m.  

Op hf liep het niet en vandaar de gemengde gevoelens die ik aan 2008 heb overgehouden. 

 

73 DE PA3GNE, Jacob 
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De Helmondse Radiomarkt. 
De Helmondse afdeling van de VERON organiseert op zaterdag 4 oktober voor de 24

e
 keer de  

Helmondse Radiomarkt 
 

Aangeboden worden radio-ontvangers, zendapparatuur, radio-onderdelen, surplus, elektroni-

cacomponenten etc. 

Kortom, alles wat te maken heeft met radiocommunicatie in de breedste zin. 

Deze markt wordt gehouden in Zaal het Aambeeld, Dorpsstraat 38, 5708GJ te Helmond 

(wijk Stiphout). 

De zaal is open vanaf 9:00 uur tot 14:30 uur. 

Er is een grabbelton voor iedere 10e bezoeker 

Toegangskaartjes a € 2,50  zijn geldig voor de doorlopende verloting met leuke prijzen. 

Voor nadere informatie en reservering van tafelruimte: 

Hans van Rooy, PA0TLM, 0492-842313, mail: radiomarkt @pi4hmd.nl. 
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Dag voor de Radio Amateur 2008 
 

25 oktober in de Americahal te Apeldoorn 

 

De Dag voor de Radio Amateur 2008 zal worden gehouden op zaterdag 25 oktober, en zoals 

u dat de laatste jaren gewend bent weer in de Americahal, Laan van Erica 50, 7321BX te 

Apeldoorn 

 

Entreeprijzen 

De organisatie van de Dag voor de Radio Amateur heeft besloten de entreeprijzen in 2008 

gelijk te houden aan die van de laatste jaren.  

Nieuw is dat alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang hebben.  
Bij twijfel moet je een identificatiebewijs kunnen laten zien.  

Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 6,00 op vertoon van hun geldige 

VERON lidmaatschapskaart.  

Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 7,00.  

Bezoekende Gouden Spelddragers hebben gratis toegang mits de speld goed zichtbaar is. 

 

Dares. 
 

 

DARES Repeater Lelystad 
In juni van dit jaar is een begin gemaakt met de bouw van een eigen bemande DARES repea-

ter in de regio Flevoland. Onderhandelingen met Politie Flevoland hebben ertoe geleid dat 

DARES de beschikking heeft gekregen over een zeer geschikte locatie om deze repeater te 

plaatsen. 

In dit document worden een aantal zaken nader toegelicht over de vorderingen en de huidige 

stand van zaken rondom deze repeater. 

Locatie 
De repeater is geplaatst boven op het gebouw van de Gemeenschappelijke Meldkamer Flevo-

land aan de Doelen 10 01 te Lelystad. De antenne staat ongeveer op 20 meter hoogte. Het 

gebouw beschikt over een eigen noodstroom aggregaat. Bij uitval van de stroomvoorziening 

van het energiebedrijf, zal dit gebouw van stroom worden voorzien van het noodaggregaat. In 

een dergelijke situatie is deze repeater uitermate geschikt voor DARES doeleinden. 

Zendontvanger(s) 
De zendontvanger is een STORNO CQF9663. Deze relaiszender komt uit het oude analoge 

radionetwerk van Politie Flevoland. Hij werd gebruikt voor het realiseren van een portofoon 

kanaal in een van de steden van onze regio. Door de schenking van de analoge radioappara-

tuur, door Politie Flevoland, aan DARES, krijgen de zendontvangers een tweede leven, in het 

kader van de Openbare Orde en Veiligheid binnen onze regio. De repeater Lelystad heeft als 

uitgangsfrequentie 439.050 MHz. De ingang ligt 7.6 MHz lager op 431.450 MHz. 
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Antenne 
De antenne is een Diamond X-50N. Deze is geschikt voor de 2 meter band en de 70 cm band. 

Met behulp van een scheidingsfilter kunnen transceivers voor de genoemde banden gekoppeld 

worden aan deze antenne. 

 

Bereik 

In de afgelopen tijd is gebleken dat het bereik van de repeater goed is. In een groot deel van 

onze provincie is het relais te horen en kan er overheen gewerkt worden. Er zijn rapporten 

ontvangen van mobiele amateurs die vanuit Harderwijk en vanuit Baarn gebruik konden ma-

ken van het relais. 

Server 
De server is een robuuste PC. Deze heeft een Pentium 4 processor en een werkgeheugen van 

512 Mb. In deze computer zijn twee harde schijven geplaatst van elk 40 Gb groot. De schij-

ven zijn als RAID 1 geconfigureerd. Dit is een mirror disk systeem. Beide schijven bevatten 

de zelfde informatie. Bij het uitvallen van één harde schijf, zal het systeem automatisch door-

draaien op de tweede harde schijf. Hierdoor wordt de bedrijfszekerheid van dit systeem ver-

groot. 

Besturingssysteem 
Het besturingssysteem is Ubuntu Linux versie 8.10 (Hardy Heron). Linux is een zeer be-

trouwbaar besturingssysteem en bied vele mogelijkheden voor onze hobby. De Ubuntu dis-

tributie stijgt het snelste in populariteit t.o.v. de andere soorten Linux. Ook streeft de Ubuntu 

gemeenschap er naar om het besturingssysteem voor iedereen toegankelijk te maken. De 

software van Ubuntu is gratis en zal dit ook altijd blijven. 

Software 
De software die wordt gebruikt voor de besturing van de repeater is SVXLINK van Tobias 

SM0SVX. Deze software is Open source. Dit betekent dat iedereen aan de software kan mee 

ontwikkelen. Tijdens onze experimenten hebben wij veelvuldig, via de mail, contact met To-

bias gehad en heeft hij voor ons de nodige aanpassingen in de software aangebracht.  

Beschikbaarheid 
Voor het DARES relais in Lelystad wordt geen ATOF (Aanvullende Toestemming Onbe-

mand Frequentiegebruik) afgegeven door het Agentschap Telecom. Dit betekent dat wij dit 

relais alleen kunnen gebruiken als het bemand is. 
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Functionaliteiten 

Het systeem beschikt over de volgende functies: 

 

DTMF 0 Help module. 

  Met behulp van deze module wordt uitleg gegeven over de verschillende func-

ties. 

 

DTMF 1 Papegaai Repeater 

  Alles wat ontvangen wordt na het starten van deze module wordt door het  

systeem herhaald. 

 

DTMF 2 Echolink module 

  Met behulp van deze module kan een verbinding worden gemaakt met andere 

  Echolink stations. Deze module wordt pas geactiveerd als de koppeling van het 

  systeem met internet gerealiseerd is. (zie onderdeel Internet toegang) 

 

DTMF 3 Voicemail module 

  Met deze module kunnen voicemail berichten verstuurd worden. Om gebruik te 

kunnen maken moeten er wel een registratie op het systeem plaatsvinden. 

Nadat een roepnaam geregistreerd is, kan deze voicemail berichten naar andere 

geregistreerde stations sturen. 

 

DTMF *  Identificatie van het systeem 

  Om te kijken of het systeem beschikbaar is kan een DTMF * gestuurd worden. 

 

DTMF # Sluit module / functie 

  Met deze combinatie kan een actieve module gesloten worden. 

 

Internet toegang 
Om het relais te gebruiken als Echolink node, moet er een koppeling met het Internet worden 

gemaakt. Hierover zijn de onderhandelingen met de eigenaar van het gebouw gestart. Aan een 

eventuele koppeling worden een aantal beveiligingseisen gesteld. Zo zal gebruik moeten wor-

den gemaakt van een VLAN en moet de server van een firewall worden voorzien. Op dit 

moment wordt de configuratie van een VLAN uitgewerkt en is de firewall op de server inge-

richt. Als de toestemming voor het gebruik van een internetaansluiting gegeven wordt, zal het 

systeem gebruikt kunnen worden als Echolink station. 

Ontwikkelingen 
Op dit moment wordt er druk geëxperimenteerd met de SVXLINK software. 

Met behulp van deze software zijn drie repeatersystemen, via het Internet, aan elkaar gekop-

peld: 

 

Marrijn PA7PK Almere 438.800 MHz -7.6 MHz 

Foeke  PA3FNT Emmeloord 438.875 MHz -7.6 MHz 

Erik  PE2ETE Sneek  438.925 MHz -7.6 MHz 
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Deze koppeling is er altijd. Door op één van deze systemen een CQ te geven ben je in alle 

genoemde locaties te horen. Op het moment dat de Internet toegang voor de repeater in Lely-

stad is gerealiseerd, zal deze repeater de centrale rol gaan vervullen in dit repeater netwerk. 

 

Stem eens af op één van de genoemde frequenties en maak op deze manier gebruik van het 

systeem. Wij stellen een rapport over de ontvangst of het gebruik van het relais zeer op prijs.  

Stuur uw rapport naar pa3fnt@amsat.org 

 

73‟ van het DARES Repeater Experiment Team 

 

Foeke PA3FNT 

Marijn PA7PK 

Erik PE2ETE 
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