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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 november is dat op dinsdag 4 november 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 3 pagina’s. 
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Van de secretaris. 
 

Lezingen. 
7 oktober 2008. 

Robert Langenhuysen, PA0RYL uit Huis ter Heide heeft een lezing gegeven over Camras 

(C.A.Muller Radio Astronomie Station) met de Dwingeloo Radiotelescoop in Drenthe. 

Met deze telescoop (hele grote parabool antenne) is in de vijftiger en zestiger jaren onderzoek ver-

richt naar “Spiraalnevels in Het Melkwegstelsel” 

Deze grote antenne is voor zendamateurs erg interessant en moet behouden worden. 

Robert heeft er een hele avond over verteld en vele beelden laten zien (o.a. via DVD). 

Hartelijk dank Robert en succes met de restauratie! 

Kijk voor meer details op www.camras.nl . 

 

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. 

Dit wordt zeker een bijzondere avond die u niet mag missen! Kom allemaal kijken en luisteren! 

 

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. 

 

 

 

 

Interessante websites. 
 

Onze website kunt u vinden met deze link: www.ijsselmeerpolders.com .  
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Aankondiging jaarlijkse Grand Champion- en Oliebollenjacht. 
 

Op zondag 23 november vindt dit jaar de nu al traditionele Grand Champion- en Oliebollen-

jacht plaats.  

Het is een dagvullend programma als u aan alle onderdelen deel wilt nemen.  

In de ochtend nodigen wij u van harte uit om aan de 80 meter Grand Champion-jacht mee te 

doen.  

Dit is een vossenjacht waarbij u 5 radiozenders binnen een bepaalde tijd moet opsporen. 

U kunt hiermee een Grand Champion Trofee winnen. 

In de middag gaan we verder in de 2 meter band met de Oliebollenjacht.  

Dan moet u een stortvloed aan mini-zenders uitpeilen met als hoofdprijs de Oliebollenbeker.  

 

Ondermeer dankzij Grand Champion, DE BESTE LEVERANCIER VAN KOI-

KARPERVOER, omlijsten wij deze 2 vossenjachten met een droogje en een natje.  

 

Zo krijgen de deelnemers aan de Grand-Championjacht s‟morgens vanaf 09.15 uur een heer-

lijk uitgebreid ontbijt voordat de 80 meter jacht begint. 

Ook tussen de beide jachten wordt goed voor de inwendige mens gezorgd. 

En natuurlijk zijn er na de Oliebollenjacht voor alle deelnemers overheerlijke oliebollen in 

overvloed.  

De Oliebollenjacht begint om 13.30 uur.  

Wilt u a.u.b. voor beide jachten ruim op tijd aanwezig zijn, zodat iedereen voor de start inge-

schreven is. 

 

Deelname aan deze hele dag is geheel kosteloos.  

Met dank aan Grand Champion.  

U mag uiteraard ook onaangekondigd „binnen komen vallen‟, maar het zou prettig zijn als u 

vooraf laat weten of u komt.  

Dit in verband met inkopen voor deze dag.  

Er is een beperkt aantal peildozen beschikbaar die te huur zijn voor een gering bedrag (€ 2,50) 

per jacht.  

Meer informatie, aanmelding of reserveren graag via telefoonnummer 0412-639213 of e-

mailadres: pd2wlm@amsat.org.  

U moet er wel wat voor doen, maar we hopen u er een fantastische dag voor terug te geven. 

 

Even alles op een rij: 

Datum:    zondag 23 november 2008 

Plaats, start en finish:  Baljuwstraat 194, Oss 

GPS - coördinaten:   N 51.46.000   E 005.29.775 

Aanvang ontbijt:   09.15 uur 

Start Grand Champion 80 m: 10.30 uur 

Start Oliebollenjacht 2 m  13.30 uur 

Info via internet:  surf naar “OLIEBOLLENJACHT 2008”. 

 

73, Wim en Wilma 

PD2WAM en PD2WLM 
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