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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 
 

Voorzitter Marcel Moerenhout PA3HEB 0320-245718 

Vice-voorzitter Randall Tamminga PE1SDE 0320-280977 

Secretaris Jan Zaaijer PE1ANL 0320-252018 

Penningmeester/PR André Romkes PD5URK 0529-462954 

Lid Jacob de Borst PA3GNE 0527-685619 

 

QSL-manager Henk van der Ley PA0LEY 0320-221475 

 

Secretariaat Oostzeestraat 180, 8226 BJ  Lelystad of e-mail: zaj@solcon.nl 

 

Redactie Rondstraler Jacob de Borst PA3GNE@VERON.NL 

  PA3GNE@AMSAT.ORG 

 

Website Tom Braam PF4T@SOLCON.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 aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Eerste dinsdag van de maand in de katholieke basisschool St. Gregorius, 

Werfstraat 12, 8251 GP in Dronten. In februari is dat dinsdag 3 

februari 2009. 

 

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, 

opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregister 

van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage www.ijsselmeerpolders.com of anders via www.veron.nl en dan naar 

afdeling IJsselmeerpolders (A41) 
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Van het bestuur 
 
Een nieuwe Flevo Rondstraler? Of is het in de oude vorm? Eigenlijk een beetje van allebei. Op 6 
september 2005 heeft Jacob, PA3GNE, afscheid genomen van het bestuur wegens zijn studie aan 
de TU Eindhoven en gelijktijdig ook als redacteur van de Flevo Rondstraler. Gelukkig was Dick, 
PA0DVV bereid om de Rondstraler te redigeren en dit heeft hij met veel enthousiasme gedaan. 
Namens het bestuur willen wij Dick hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen drie en een half 
jaar! 
 
Jacob is ondertussen al weer een jaar lid van het bestuur. In juni a.s. hoopt hij aan de universiteit af 
te studeren, maar ondertussen wil hij zijn ‘oude handwerk’ weer oppakken. Deze Flevo 
Rondstraler is de eerste weer die van zijn hand is. Gezien zijn activiteiten in het verleden, mogen 
wij ons op de toekomst verheugen. Veel succes gewenst. 
 
Op dinsdag 3 februari a.s. wordt de jaarvergadering weer gehouden. Jan, PE1ANL heeft na vier jaar 
secretariaat te kennen gegeven, met zijn werk te willen stoppen. Voor de vacature die ontstaat in 
het bestuur, hebben we gelukkig twee kandidaten gevonden: Tom Braam PF4T en Arie van 
Bezooijen PE1AJ. Tom kennen de bezoekers van de verenigingsavonden wel. Hij is regelmatig 
aanwezig. Arie is al jarenlang actief als operator bij PA6URK. Ook op de verenigingsavonden is hij 
wel geweest, maar doordat hij in drie ploegendienst werkt, is dat niet altijd (lees: meestal niet) 
mogelijk. Voor de bestuursvergaderingen is dat geen probleem, want die passen we gewoon aan 
zijn ploegendienst aan. 
 
Ons voorlopige programma voor het half jaar ziet er als volgt uit. 

• dinsdag 3 februari:  jaarvergadering 

• zaterdag 14 februari: PACC (zie verderop in deze Rondstraler) 

• dinsdag 3 maart:  lezing, indien het lukt over D-STAR 

• dinsdag 7 april:  huishoudelijke vergadering: behandeling VR-voorstellen 

• zaterdag 25 april: verenigingsraad in Arnhem 

• dinsdag 5 mei:  zelfbouwprojectje 

• dinsdag 2 juni  lezing over lineairs door Henk Zwier, PA3CLL 

• zaterdag 15 augustus Lighthouse weekend 2009 met D-STAR 
 
Op de laatste verenigingsavond heeft Randall verteld, toestemming te hebben om een ATV-
repeater te mogen plaatsen op een van de sluisgebouwen op de dijk Lelystad – Enkhuizen. Namens 
het bestuur willen wij nu al de beheerder van deze gebouwen, Albert Buitenhuis PD1AJM danken 
voor deze toestemming. We zullen er dankbaar gebruik en geen misbruik van maken. 
 
Op 10 januari 2009 is op de leeftijd van 97 jaar overleden PA3ADW, laatste wonende aan de Jol 
16-10 te Lelystad. Ir Willem Johan Betz is geboren in voormalig Nederlands Indië waar hij de 
bezetting door Japan meemaakte. Hij was daar een bekend amateur met de call PK1BU. Na zijn 
repatriëring kreeg hij de call PA3ADW. Hij werd lid van het PK-comité waar de geschiedenis van 
het zendamateurisme in Indië voor het nageslacht werd en wordt vastgelegd. Op de 
verenigingsavonden hebben we hem, voor zo ver we weten, zelden gezien. Tijdens ons 25-jarig 
jubileum in mei 2003 heeft hij een felicitatie gestuurd, als blijk van belangstelling. OM PA3ADW is 
zoals we dat als amateurs uitdrukken, silent key. Als bestuur is een blijk van medeleven gestuurd.  
 
Het bestuur 
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Verenigingsavond dinsdag 3 februari 
 
Op dinsdag 3 februari 2009 wordt de volgende verenigingsavond gehouden. Deze wordt 
gehouden in de katholieke basisschool St. Gregorius, Werfstraat 12, 8251 GP in Dronten.  
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Jaarverslag van de afdeling. 
3. Financieel verslag 2008/begroting 2009 door de penningmeester. 
4. Verklaring van de kascontrolecommissie/nieuwe kascontrolecommissie.  
5. Bestuursverkiezing.  

Aftredend zijn André PD5URK, Randall PE1SDE en Jan, PE1ANL. André  en Randall hebben 
zich herkiesbaar gesteld. Voor de ontstane vacature hebben zich kandidaat gesteld Tom Braam 
PF4T en Arie van Bezooijen PE1AJ. Andere kandidaten kunnen zich schriftelijk tot voor de 
aanvang van de vergadering melden, zodat deze dan ook te stemmen zijn. 

6. Pauze, terwijl de stemcommissie de stemmen telt. 
7. Uitslag van de bestuursverkiezing. 
8. Verkiezing van een voorzitter. 
9. Rondvraag en sluiting. 
 

 

PACC 2009 
 
Hallo operators, 
 
Op 14 februari 2009 te 12.00 UTC begint de PACC-contest en deze duurt tot 15 februari 2009 te 
12.00 UTC. Inmiddels is er een contest-locatie, een boerderij aan de Ellerweg 11 te 
Dronten/Biddinghuizen, geregeld. 
 
Dit terrein is omringd door hoge bomen waar draad-antennes in weg gespannen kunnen worden.  
Er bestaat ook een mogelijkheid om een bouwkraan (40 m hoogte) aan de zijkant van de loods 
neer te zetten. Over de kosten (100 euro) wordt op dit moment nog onderhandeld met het 
bestuur van de afdeling. Aan de hand van de uitkomst van het bestuur zal gekeken worden of deze 
kraan er wel danwel niet komt.  
 
Dat weekend zal de contest locatie vanaf 09.00 uur opgebouwd worden zodat om 13.00 uur 
lokale tijd de eerste punten voor de contest binnen gehaald kunnen worden.  
Het doel is het om er een gezellige radiowedstrijd te maken en ons als de afdeling 
IJsselmeerpolders weer eens op de kaart te zetten. In de contest-shack zullen een aantal 
tranceivers staan zodat het ook mogelijk is om nog een aantal QSO’s te maken met de eigen 
callsign (voor het vaantje).  
 
Roel PE1RF en Tom PF4T zullen de hele contest aanwezig en waar nodig actief zijn. Graag 
verneem ik van de rest wanneer zij aanwezig willen/kunnen zijn. Het is geen verplichting om het 
hele weekend aanwezig te zijn. Een paar uur zal ook fijn zijn zodat andere operators toch even hun 
oortjes rust kunnen geven en ’s nachts wat meer actief kunnen zijn op 160m/80/40m.  
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Graag verneem ik van jullie wanneer jullie aanwezig willen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tom Braam 
PF4T 
 

 

Jaarverslag penningmeester 2008 
 
 
Inkomsten Uitgaven 
Afdracht hoofdbestuur € 904,50 Lezingen € 365,-- 
Donaties € - Website € 64,26 
Verkoop € - Huur onderkomen € 180,-- 
   Diversen € 290,50 
   Kosten bank € 65,95 
   Catering € 109,98 
   Secretariaat € 4,40 
Totaal € 904,50 Totaal €1.080,09 
 
Kassaldo 1-1-2008 € 185,54 
Saldo bank 1-1-2008 € 423,62 
Kassaldo 31-12-2008 € 34,89 
Saldo bank 31-12-2008 € 323,68 
 
Totaal financiële middelen: €323,86 + €34,89 = €358,57 
 
 

 

Jaarverslag van de afdeling 
 
Het gehele verenigingsjaar 2008 zijn wij bijeengekomen in  de katholieke basisschool St. Gregorius 
aan de Werfstraat 12 in Dronten. Hierbij een overzicht van de activiteiten. 

• Januari begon traditie getrouw met handen schudden en de beste wensen en er was een lezing 
georganiseerd door Jacob de Borst PA3GNE over NAVTEX. 

• In februari was, zoals gebruikelijk de jaarvergadering en de bestuursverkiezing waarbij Marcel 
PA3HEB en Dick PA0DVV aftredend en herkiesbaar waren. Jacob PA3GNE had zich kandidaat 
gesteld en na stemming bleken Marcel en Jacob gekozen te zijn. Dick werd hartelijk dank gezegd 
voor zijn werkzaamheden en Jacob werd welkom geheten. Marcel is wederom door de 
vergadering als voorzitter in functie gekozen. Voor de kascontrole over 2008 zal t.z.t plaats 
vinden door Wim Kuiper PA0WKR (2e keer) en Tom Braam PD4TB. 

• Op 9 en 10 februari was de jaarlijkse PACC contest. Onze verenigingscall PI4FL is in de lucht 
gebracht door Roel PE1RF en Tom PD4TB. 

• In maart hadden we de lezing van Wim de Kruyf PA0WV over PSK31 en over de zelfbouw 
projecten die hij zoal heeft gemaakt. Wim is zelf een fanatieke zelfbouwer en vertelde dat er 
steeds minder mensen/amateurs zijn die iets met zelfbouw doen. 



Flevo Rondstraler februari 2009 
 

5 
 

• Tijdens de huishoudelijke vergadering van april heeft Jacob de VR voorstellen doorgenomen. 
Op 19 april zijn Jacob PA3GNE en André PD5URK naar Arnhem geweest als afgevaardigden 
van onze afdeling om o.a. onze amendementen in te dienen. Onze toenmalige algemeen 
voorzitter Dick Harms PA2DW had gemeld dat amendementen tot voor de vergadering 
ingediend mochten worden, maar de toenmalige algemeen secretaris was meedogenloos: de 
indiendatum is verstreken. Einde van onze amendementen dus. 

• In mei hebben we als bestuur een fout gemaakt qua datum. Het was namelijk schoolvakantie en 
dat hadden we niet opgemerkt en dus kon er ook geen verenigingsavond gehouden worden. 
Excuses voor diegene die toch naar Dronten zijn gekomen. 

• In juni heeft PA1HR Hans Remeeus een voor vele interessante lezing gehouden over PCH, 
Scheveningen radio en haar geschiedenis. 

• September was de maand waarin Frans Klinker PA3DDN een mooi verhaal gehouden over zijn 
zelfgebouwde half automatische antenne tuner voor de 40/80 meterband met een PowerPoint 
presentatie. 

• Op 6 september heeft Jacob PA3GNE de afdeling op de kaderdag in Arnhem 
vertegenwoordigd. Er is tussen HB en afdelingen veel besproken. Ook over de ivoren toren, 
waarin de HB-leden zich volgens velen bevinden. 

• In oktober werd een lezing gegeven over de Radiotelescoop in Dwingelo van de stichting 
CAMRAS. Deze lezing werd verzorgd door Robert Langenhuijsen, PA0RYL.  

• Er was nog een gebeurtenis in oktober, namelijk de radiozendexamens. Van onze afdeling heeft 
Tom Braam PD4TB hieraan mee gedaan en met 37 goed beantwoorde vragen zijn F-Licentie 
behaald. Proficiat. Zijn nieuwe call is PF4T. 

• Dinsdag 4 november was voor Henk van der Ley een bijzondere dag. Hij kreeg op de 
verenigingsavond namelijk door Koert Wilmink PA1KW van het Hoofdbestuur zijn wel 
verdiende GOUDEN SPELD opgespeld als dank voor zijn diensten voor de VERON. Een van de 
vele zaken is zijn werk als QSL manager. Na koffie met speciaal ontworpen gebak (zie de foto’s 
op de website) hebben we gekeken naar een film over de hubbel space telescoop door Piet van 
der Post, PA0POS. 

• In december hield Jan Meijer, PE1DRN een lezing over SMD met een wel zeer speciale manier 
om de componenten van een oude print te halen. Het was een lezing voor de draadjes amateur 
HI. 

• Op 8 december is Jacob naar de regioavond in Apeldoorn geweest. Een tiental afdelingen werd 
door het HB geïnformeerd over de laatste stand van zaken en er is tussen de afdelingen 
onderling over de activiteiten gesproken. 

 
Het gehele jaar heeft Dick van Vulpen, PA0DVV de Flevo Rondstraler verzorgd. Henk van der Ley 
PA0LEY heeft ook dit jaar weer alle QSL post verzorgd. Roel Fijma, PE1RF nam de catering van de 
verenigingsavonden weer voor zijn rekening. Tom Braam PF4T heeft een nieuwe website voor 
onze afdeling in de lucht gebracht. Allemaal Ook hartelijk dank gezegd. 
 
Het  bestuur heeft twee maal vergaderd. Op 27 maart 2008 werd er bij Jacob PA3GNE vergaderd 
en op 17 september bij Jan PE1ANL. De inhoud van de bestuursvergadering ging primair over de 
invulling van de verenigingsavonden. 
 
Per 31 december 2007 had onze afdeling 117 leden. Afgelopen jaar zijn er 7 nieuw leden 
genoteerd. Samen met enkele afzeggingen hadden wij per 31 december 2008 120 leden. 
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EEN GROET VANUIT APELDOORN 
 
Op de radiomarkt van Apeldoorn op 17 januari j.l. kwam ik onze eerste voorzitter Leen de Boer, 
PA2LDB tegen. Leen was aan het revalideren na een ernstige ingreep. Hij vertelde me ook dat hij 
fors aan het opruimen geslagen was. Na een verkoopactie op de Jutberg bleef er nog zoveel 
materiaal over, dat wij er van af moest en hij heeft alles regelrecht naar de vuilstort gebracht. Laat 
dat aub hier in de IJsselmeerpolders niet geschieden. Er zijn altijd liefhebbers voor te vinden !!! Alle 
amateurs in Flevoland moest ik de hartelijke groeten van Leen doen. Bij deze. 
 
PA3GNE 
 
 

 
 

CONTESTPROGRAMMA 
 
Tijdens de PACC 2008 heb  ik voor het eerst gebruik gemaakt van een contestprogramma: 
GenLog.  Dat is via internet vrij te downloaden. Het grote voordeel van een programma is, dat de 
al gewerkte calls direct aangegeven worden. Arie, PE1AJ hoopt dit programma tijdens de PACC 
2009 te gaan gebruiken. Zelf heb ik mijn oog laten vallen op het wel zeer professionele programma 
van N1MM. In dat programma kan je zelfs ook de exacte frequentie invullen, je rotor automatisch 
laten sturen, enz. enz. Na de PACC hoop ik mijn ervaringen aan de Rondstraler toe te 
vertrouwen. 
 
PA3GNE 
 


