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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 Jacob de Borst PA3GNE 0527-685619 

Penningmeester/PR André Romkes PD5URK 0529-462954 

Lid Arie van Bezooijen PE1AJ 0527-681024 

 

QSL-manager Henk van der Ley PA0LEY 0320-221475 

 

Secretariaat Wellerzand 19, 8321 PH  URK of e-mail: PA3GNE@VERON.NL 

 Mailadres bestuur a41@veron.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 het gebouw ‘Trappershonk’ van 

de Flevoscouts aan de Gildepenningdreef 1 in Dronten. In juni is 

dat dinsdag 2 juni 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 
 
De zelfbouwavond van 5 mei heeft toch wel soldeerbouten losgemaakt. Er zijn zelfs nabestellingen 
gedaan en dat is uiteraard ook leuk. Dat dat nadelig is voor de verzendkosten, is niet anders. En 
omdat een foto meer zegt dan een heel verhaal, hierbij een indruk van de verenigingsavond: 

 
Geluisterd hebben we die avond ook naar de SDR-ontvanger. Randall had een complete kit bij zich 
en met zijn labtop hebben we naar 40 m zitten luisteren. Aangestoken door het SDR-virus had 
Roel, PE1RF een eigen bouwsel voor 80 m in elkaar gesoldeerd. Gewoon op een 
experimenteerbord en alles met draadjes aan elkaar verbonden. En?  Het werkte ook nog, zodat 
we ook 80 m hebben kunnen beleven. Een goed voorbeeld doet goed volgen? Wie? 
 
Voordat de soldeerbouten warm gestookt werden, heeft Jacob kort verslag gedaan over de 
gehouden VR van 25 april. Daarbij is de positie van Jan Hoek PA0JNH ook besproken. Jan Hoek is 
geen secretaris meer. Koert Wilmink PA1KW is hem nu formeel opgevolgd. 
 
Op dinsdag 2 juni komt Henk Zwier, PA3CLL ons een lezing houden over lineairs. Niets voor 
QRP’ers dus, maar laat het onderwerp u niet afschrikken. Het is de laatste verenigingsavond voor 
het zomerreces dus laat ieder zich van haar/zijn beste kant laten zien en kom naar Dronten op de 
dinsdag na pinksteren. De eerstvolgende verenigingsavond na het zomerreces is dinsdag 1 
september.  
 

• zaterdag 15 augustus lighthouse weekend 2009 met D-STAR. 

• dinsdag 1 september lezing over de Svalbard expeditie 
• dinsdag 6 oktober lezing over D-STAR door Fred, PA4YBR. 

• november excursie naar het nieuwe omroepmuseum. 

• december oliebollenfeest. 
 
Een goede vakantie gewenst.  Het bestuur 
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Verenigingsavond dinsdag 2 juni 
 
Op dinsdag 2 juni 2009 wordt de volgende verenigingsavond gehouden. Deze wordt gehouden 
in het gebouw ‘Trappershonk’, het clubgebouw van de Flevoscouts aan de 
Gildepenningdreef 1 te Dronten.  
 
Aanvang: 20.00 uur. 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
2. Lezing over lineairs door Henk Zwier, PA3CLL. 
3. Pauze.  
4. Vervolg lezing en vragen.  
5. Rondvraag en sluiting. 
 
 
 

 
 

Lighthouse weekend zaterdag 16 augustus 2009 
 

Sinds 1997 doet de vuurtoren van Urk mee met het Northern Lighthouse Weekend. Ook dit jaar 
hoopt PA6URK weer QRV te zijn. Zaterdag 15 augustus hoopt de crew QRV te zijn van ca. 6 uur 
tot 17.00 lokale tijd. Iedereen kan de vuurtoren die dag bezoeken, want de toren is voor publiek 
opengesteld. Wel zal er door de beheerder entreegeld worden gevraagd, maar dat entreegeld is 
even hoog als uw gemiddelde uitgave op een verenigingsavond. Voor de kosten hoeft u het dus 
niet te laten. 
 
Werken met PA6URK kan natuurlijk ook. We zullen op 20, 40 en 2 m actief zijn. Voornamelijk in 
SSB. Sporadisch is 10, 15 en 80 m ook mogelijk, maar reken daar niet al te vast op. QSL-kaarten 
worden uitsluitend verstuurd, zodra wij een QSL-kaart ontvangen hebben. QSL via PA3GNE en 
het Dutch QSL Bureau.  
 
Overigens kunt u in de zomermaanden altijd de vuurtoren bezoeken. Er zijn geen vaste 
openingstijden maar tussen 11 en 17 uur is hij meestal wel open. Tenminste, als het geen zondag 
is. 
 
Voor meer info over het lighthouseweekend: zie http://www.illw.net/ 
 
 
Tot werkens en tot ziens. 
 
Stations- en QSL-manager PA6URK 
 
Jacob de Borst, PA3GNE 


