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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 januari is dat dus 

dinsdag 5 januari 2010. 

 

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 
 
Het bestuur van de afdeling IJsselmeerpolders wenst iedereen vanaf deze plaats een heel gezond 
2010 toe alsmede een hobbyrijk jaar. In de jaarvergadering in februari a.s. zullen we terug kijken 
op het afgelopen verenigingsjaar. Het komende jaar is nog niet echt ingevuld. Het bestuur hoopt 
daar vrijdag 8 januari (dus na de verenigingsavond) over te vergaderen en een plan voor het 
komende jaar te trekken. Wordt vervolgd dus. 
 
Op de jaarvergadering in februari is er, zoals dat vastligt in ons huishoudelijk afdelingsreglement, 
bestuursverkiezing. Hebt u tijd beschikbaar, wilt u onze afdeling nieuw leven inblazen, heeft u 
goede ideeën om afdelingsactiviteiten op te tuigen, enz. dan dagen wij u uit !! Meldt u aan als 
bestuurskandidaat via A41@VERON.NL en u kunt kandidaat gesteld worden. Hoe meer zielen 
hoe meer (hobby)vreugd.   
 
Op de laatste verenigingsavond van 1 december 2009 heeft Jacob een  lezing gehouden over een 
stukje geschiedenis van de binnenlandse omroep, de wereldomroep en het begin van televisie-
uitzendingen. De bedoeling was om via de beamer verslag te doen van onze excursie in november, 
maar het is een redelijk compleet historisch overzicht geworden, afgewisseld met foto’s, film en 
geluid. 
 
Voor de komende verenigingsavond van dinsdag 5 januari staat een quiz op het programma. 
Ook de nieuwe VERON promotiefilm kan worden getoond. Er wordt een kleine prijs door het 
bestuur beschikbaar gesteld voor de winnaar van de quiz. 
 
Eén van de eerste dingen die onze nieuwe secretaris na de jaarvergadering in 2009 heeft gedaan, is 
het opgeven van onze vereniging voor vermelding in de gemeentegidsen. Dit is voor Urk per brief 
gebeurd en voor Lelystad, Dronten en Zeewolde via de mail. In de laatste uitgaven van Lelystad en 
Urk staat onze VERON nog steeds niet genoemd. Gemeente Dronten daarentegen heeft 21 
december 2009 per mail contact gezocht met onze secretaris of de destijds opgegeven informatie 
ook voor 2010 geldig is. Hierop is bevestigend geantwoord. Blijkbaar lukt het in Dronten wel om 
een plaatsje in de gemeentegids te veroveren. In de andere plaatsen is dat blijkbaar moeilijker dan 
verwacht, maar we gaan weer een poging ondernemen. De aanhouder wint! 
 
Johan, PA3JEM, heeft aangeboden enkele technisch getinte artikel te willen schrijven. Als iemand 
een specifiek onderwerp technisch uitgekauwd wil hebben, dan graag een bericht aan het 
secretariaat. Het eerst volgende artikel zal over aarding gaan. Johan, bedankt voor dit aanbod. Een 
goed voornemen voor het komende jaar! 
 
Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 

• Dinsdag 5 januari nieuwjaarsborrel 

• Dinsdag 2 februari jaarvergadering 

• Dinsdag 2 maart lezing (nader in te vullen) 

• Dinsdag 6 april voorstellen VerenigingsRaad 
 
Uw bestuur. 
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Programma verenigingsavond dinsdag 5 januari 2010 

 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
2. Het uitbrengen van een toast op het nieuwe hobbyjaar. 
3. Quiz door PA3GNE. 
4. Promotiefilm van de VERON. 
 
 

 
Van de Voorzitter 

 
Hallo beste radio geïnteresseerden, 
 
Wanneer jullie dit lezen is het nieuwe jaar alweer begonnen. Maar toch nog even een terugblik 
naar 2009. Het leden aantal is dit jaar exact gelijk gebleven. Wel zijn er mensen afgevallen, maar 
dat is goedgemaakt door nieuwe leden. Jammer dat mensen afvallen maar ik denk dat we niet de 
enige afdeling zijn die hiermee te maken heeft. De lezingen die we hebben gehad zijn redelijk tot 
matig bezocht. Ligt dit aan de onderwerpen? Ik weet het niet. Ik vind zelf dat we een gevarieerd 
aanbod hebben en vaak onderwerpen die op het moment HOT zijn. Om een voorbeeld te 
noemen: de lezing over D-Star. D-Star is in opkomst en de uitleg vond ik erg zinvol. Alleen was de 
opkomst wel heel erg slecht die avond. 
 
Maar wat mij ook opvalt, is dat er weinig of geen onderwerpen op aanvraag zijn. Is het zo dat we 
op de oude gewoonten van onze hobby blijven hangen? En zijn we niet geïnteresseerd in nieuwere 
vormen van communicatie? Als er mensen zijn die hierop het antwoord weten te geven, dan graag 
via de secretaris. 
 
Afgelopen jaar zijn we wel weer terug in het oude honk van de scouts, wat wij als bestuur zeer 
prettig vinden. We zijn het gelukkig eens geworden zijn met de scoutingvereniging. Ik hoop dan 
ook dat we een ieder wel of geen lid, in het jaar 2010 dan ook weer mogen begroeten op onze 
verenigingsavonden. 
 
Een fijn en hobbyrijk 2010 toegewenst. 
 
 
73’  Marcel Moerenhout, PA3HEB 
Voorzitter VERON afdeling IJsselmeerpolders 
 
 

 
Studentenleven (8) 

 
Ik hoop dat dit de laatste aflevering is van die oude, grijze student annex radiozendamateur die 
geen tijd had voor zijn hobby. Mijn afstudeerrapport in op 9 december j.l. in (hopelijk) definitieve 
vorm ingeleverd. Op dinsdag 5 januari (ja dezelfde dag als de komende verenigingsavond) is een 
van de laatste zittingen van mijn afstudeercommissie. Als mijn rapport voldoende ‘gewicht’ heeft, 
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dan zal de datum voor mijn eindcolloquium worden vastgesteld. Informeel zijn daar al twee data 
voor geopteerd: 19 of 21 januari 2010. Zo’n colloquium is een openbare bijeenkomst waarin de 
afstudeerder de resultaten van zijn onderzoek presenteert. Na afloop komt de afstudeercommissie 
voor het laatst bijeen om een cijfer te geven. Dit cijfer is het laatste cijfer wat ik nog moet behalen. 
Met een cijfer 6 of hoger, heb ik 150 studiepunten bijeenvergaderd en geeft recht op de master 
titel voor de opleiding Building Services aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 
 
Kortom, de laatste loodjes komen er aan en hopelijk ben ik eind januari 2010 gereed met mijn 
opleiding en hoop ik mijn set van het stof te kunnen ontdoen om in ieder geval weer aan de PACC 
mee te gaan doen in DV februari. 
 
73 DE PA3GNE, Jacob, Urk 
 
 
 
 
 

 
PA6URK 

 
Op de Dag van de Amateur in Apeldoorn heeft Jacob bij Max, ON5UR een stempel ‘QSO verified’ 
aangeschaft. (Als geruststelling voor de penningmeester: dit is een privé uitgave.) Hiermee worden 
de QSL-kaarten van PA6URK ‘opgewaardeerd’. En eerlijk is eerlijk, het heeft ook wel wat. De 
achterzijde van de QSL-kaart ziet er tegenwoordig als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB  Penningmeester: het aantal lege kaarten begint wel te slinken ……… 


