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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 februari is dat 

dus dinsdag 2 februari 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 was slecht weer op 5 januari 2010. De sneeuw lag zeker 15 cm dik op het plein voor het 
scouting gebouw. Het bestuur heeft nog even overwogen om de eerste verenigingsavond van dit 
jaar af te blazen, maar met een mailtje hierover bereiken wij niet al onze leden. Niet iedereen 
heeft een e-mail adres. Daarom is besloten de avond door te laten gaan onder het motto: “We 
zien wel wie er komt”. Op onze website is een berichtje geplaatst dat de avond gewoon door zou 
gaan. En uiteindelijk waren er 9 aanwezigen. 
 
Jacob had een quiz samengesteld uit vele jaargangen Rondstralers. En die bleek veel moeilijker dan 
gedacht. De hoogste score die bij 20 vragen gehaald werd, was 9 goede antwoorden. Dat viel goed 
tegen. Gelukkig was het onze voorzitter die deze score behaalde, zodat hem niet verweten kan 
worden niet bij de afdeling betrokken te zijn HI. En geloof het of niet, niemand had de quiz te 
voren ingezien! Na de quiz is de VERON promotiefilm via onze beamer bekeken. 
 
Op dinsdag 2 februari 2010 hebben we onze jaarvergadering. De agenda staat elders in deze 
Rondstraler. Als bestuur hebben wij op 8 januari j.l. intensief gediscussieerd over de toekomst van 
onze afdeling c.q. de verenigingsavonden. Wij zijn daar niet uitgekomen en leggen de vraag bij onze 
leden neer. Als wij naar de organisatie van andere afdelingen kijken, dan heeft men alle activiteiten 
verdeeld. Men heeft naast het bestuur, een velddagcommissie, een activiteitencommissie, een 
zelfbouwcommissie, een technische commissie en zo meer. De inzet voor de vele activiteiten 
worden over vele schouders verdeeld. Ook komen er initiatieven vanuit de leden, die worden 
uitgewerkt door groepjes amateurs of de genoemde commissies. Als we daarentegen naar onze 
eigen afdeling kijken dan komen dan is het veelal het bestuur die initiatieven neemt en alle 
verenigingsavonden invult. Uiteraard hebben wij gelukkig onze barman en het initiatief van Tom en 
Roel inzake de PACC-contest en de bouw van de website, maar dat is het dan ook wel. Als 
bestuur zijn we een beetje aan het eind van ons latijn …….. Hierover willen wij als bestuur 
intensief met onze leden van gedachten wisselen de komende verenigingsavond/jaarvergadering. 
Daarom graag eens nadenken over de volgende vragen: 
 
1. Welke invulling verwachten de leden van de verenigingsavonden?  
2. Zijn er mensen bereid dingen te willen organiseren of zijn er mensen die zelf wel eens een 

verenigingsavond in willen vullen? 
3. Hoe krijgen wij meer leden op de avonden in Dronten? Behalve de ‘standaard bezetting’ van 

ca. 10 tot 15 aanwezigen, hebben we nog 110 leden in onze provincie wonen.  
4. Is de locatie niet goed? Is de invulling van de verenigingsavonden niet goed? Of is het de 

algehele tendens van alle verenigingen in het huidige tijdsgewricht? 
5. Moeten we om de andere maand bijeenkomen? Bijvoorbeeld alle even maanden? 
 
De maand januari is standaard de maand om VR-voorstellen in te dienen. Als bestuur hebben wij 
deze niet. Op de verenigingsavond van januari is gevraagd om VR-voorstellen in te dienen.  Tot op 
heden is niets ontvangen, zodat wij aannemen dat deze er niet zijn. Ze moeten voor 30 januari 
ingediend zijn. 
 
Als laatste een correctie op de bestuursmedelingen in de Rondstraler van januari: onze vereniging 
staat vermeld in de gemeentegidsen van Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde (de laatste 
gids hebben wij niet gecontroleerd). Noordoostpolder en Dronten hebben ondertussen gevraagd 
of de gegevens van vorig jaar nog steeds correct zijn. De plaats van vermelding in de gemeentegids 
van Urk is in het hoofdstuk ‘Pers en Publiciteit’. En daar zoek je niet zo gauw onze vereniging. 
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Waarom we niet in de gemeentegids van Lelystad staan is een raadsel, want alle gemeenten zijn 
gelijktijdig geïnformeerd. We gaan wederom een poging doen. 
 
Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 

• Dinsdag 2 februari jaarvergadering 

• Dinsdag 2 maart lezing (nader in te vullen) 

• Dinsdag 6 april huishoudelijke vergadering met voorstellen VerenigingsRaad 
 
Met amateurgroeten, 
 
Het bestuur. 

 
 

 
Verenigingsavond dinsdag 2 februari 

 
Op dinsdag 2 februari 2010 wordt de volgende verenigingsavond gehouden. Deze wordt 
gehouden in het gebouw ‘Trappershonk’ van de Flevoscouts aan de Gildepenningweg 1 te 
Dronten.  
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Jaarverslag van de afdeling. 
3. Financieel verslag 2009/begroting 2010 door de penningmeester. 
4. Verklaring van de kascontrolecommissie/nieuwe kascontrolecommissie.  
5. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Marcel, PA3HEB en Jacob, PA3GNE. 
6. Pauze, terwijl de stemcommissie de stemmen telt. 
7. Uitslag van de bestuursverkiezing. 
8. Verkiezing van een voorzitter. 
9. Rondvraag en sluiting. 

 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot voor de aanvang 
van de vergadering zich opgeven bij het bestuur.  
 

 
 

Jaarverslag secretaris 
 
Het verenigingsjaar 2009 is weer verleden tijd. In onze afdeling hebben geen onverwachte dingen 
plaats gevonden. Op 31 december 2008 gaf de ledenadministratie 125 leden aan en op 31 
december 2009 ook 125. Enkele leden zijn vertrokken, nieuwe leden zijn er bij gekomen. Enkele 
leden zijn overleden. 
 
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 
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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 20 augustus 2009 
is Teun Heimensen PA3DUW overleden. Tot aan het overlijden van zijn vrouw was Teun erg 
actief. Hij nam deel aan diverse zendactiviteiten vanaf Urk. Nadat zijn XYL was overleden, nam zijn 
interesse in de hobby sterk af. Veel HAMspullen heeft hij in de loop van de tijd weggedaan. De 
afdeling IJsselmeerpolders heeft hij daarin niet vergeten. Andere leden zijn mogelijk ook overleden, 
maar daar hebben wij geen bericht van gekregen. Van de overleden OM’s buiten onze afdeling, 
willen we melding van het feit dat op 19 maart 2009 te Apeldoorn op 76-jarige leeftijd is overleden 
OM Leen de Boer (PA2LDB). Leen was mede-oprichter van onze afdeling IJsselmeerpolders van 
de VERON. Hij vervulde ook bestuursfuncties. Na zijn verhuizing naar Apeldoorn, was Leen 
jarenlang niet alleen actief binnen de Apeldoornse afdeling van de VERON, maar ook binnen die 
van de de VRZA. Voor Leen was vooral het meedoen met mede-amateurs belangrijk. Zo kon hij 
tijdens de velddagen zich met verve inzetten bij het opbouwen van de stations en de antennes; het 
zelf deelnemen in wedstrijdverband was daarbij van veel minder belang voor hem. Voor zijn 
verdiensten voor de VERON ontving hij in 2000 de Gouden Speld. Leen werd 76 jaar. 
 
Dan een overzicht van onze afdelingsactiviteiten. 
 
Op 6 januari werd een nieuwjaarsreceptie (eye ball QSO) gehouden met oliebollen. Dinsdag 3 
februari is de jaarvergadering gehouden. Jan, PE1ANL heeft afscheid genomen als bestuurslid. In 
zijn plaats is Arie van Bezooijen PE1AJ gekozen. André PD5URK en Randall PE1SDE waren 
herkiesbaar en zijn herkozen. Bastiaan PA3FFZ heeft op 3 maart een aanschouwelijke lezing 
gegeven met veel praktische tips over de bouw en werking van een magnetic loop. De 
huishoudelijke vergadering waarin de VR-voorstellen zijn behandeld, is gehouden op 7 april. Tot en 
met april kwamen we bijeen in de St. Gregoriusschool in Dronten. Met ingang van Bevrijdingsdag 5 
mei zijn we weer terug op ons oude honk: het gebouw van de Flevoscouts aan de 
Gildepenningdreef te Dronten. Die avond werden er veel soldeerbouten warm gestookt om de 
aangekochte SDR-bouwpakketten als een werkend geheel te maken. Randall en Roel 
demonstreerden een werkend exemplaar. 
 
Henk Zwier, PA3CLL heeft op 2 juni een mooi verhaal gehouden over de bouw van HF-lineairs. 
Echt een onderwerp voor en over zware jongens. Bouke Zwerver PA0ZH heeft ieders 
amateurgevoel geprikkeld door op 8 september over zijn DXpeditie naar Svalbard te vertellen. 
Over moonbouncen maar over ook ijsberen die mensen proberen te verschalken. Op 8 oktober 
heeft Gerjan Faber en zijn xyl PE1NWR een goede lezing gehouden over de werking en het 
gebruik van D-Star. Op 9 november zijn we op excursie geweest naar het omroepzendermuseum 
in Lopik. Op 1 december hebben we daar nog een keer van kunnen genieten, omdat Jacob 
PA3GNE een verslag c.q. lezing heeft gegeven over de geschiedenis van de omroepzenders. 
 
Het bestuur is op 18 februari 2009 bijeen geweest. De enige keer in ons verenigingsjaar, maar 
blijkbaar is dat voldoende geweest. PA3GNE is afgevaardigde geweest naar de Verenigingsraad in 
Arnhem op 25 april 2009. De regioavond in Apeldoorn was op 23 november georganiseerd. Het 
lukte geen der bestuursleden om deze avond bij te wonen. Helaas. 
 
Als bestuur hebben we adviezen verstrekt aan een toekomstig zendamateur in Almere die in een 
juridisch traject verzeild is geraakt omdat hij op laste van een dwangsom zijn antennemast moest 
verwijderen.  In juni is informatie over onze hobby en Veronlidmaatschap verstrekt aan een 14-
jarige jongen uit Marknesse die geïnteresseerd is in onze hobby. Hij is uitgenodigd om in een shack 
te komen kijken en op de verenigingsavonden.  
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Tijdens de PACC in februari hebben Roel PE1RF en Tom PF4T onze call PI4F gebruikt. Op 15 
augustus is voor de 13e keer de call PA6URK vanaf de vuurtoren te Urk geactiveerd. Verder heeft 
Marcel PA3HEB de JOTA op 17/18 oktober in Dronten gedaan.  
 
Jacob PA3GNE heeft in februari de redactie van de Flevo Rondstraler weer op zich genomen. 
Henk van der Ley PA0LEY heeft ook dit jaar de QSL-kaarten weer verzorgd en Roel PE1RF 
verzorgde ons van een natje en een droogje op onze verenigingsavonden. Als laatste is nog te 
melden dat we in augustus zelf een beamer hebben aangeschaft. Het organiseren van het lenen van 
een beamer vroeg zoveel energie en tijd van bestuursleden, dat we besloten hebben zelf een 
exemplaar aan te schaffen. En we maken er dankbaar gebruik van. 
 
Jacob de Borst, PA3GNE 
Secretaris A41 IJsselmeerpolders 
 

 
Jaarverslag penningmeester 2009 

 
Inkomsten Uitgaven 
Afdracht hoofdbestuur € 940,50 Lezingen € 200,60 
Donaties € - Website € 64,26 
Verkoop materialen € 519,50 Huur onderkomen € 210,-- 
Lening beamer € 275,00 Aankoop beamer € 483,80 
Opbrengst catering € 78,65 Diversen € 218,76 
   Inkoop materialen € 443,40 
   Kosten bank € 73,09 
   Catering € 182,57 
   Secretariaat € 0,00 
Totaal €1.813,65 Totaal €1.876,48 
 
Kassaldo 01-01-2009 € 34,89 
Saldo bank 01-01-2009 € 323,68 
Kassaldo 31-12-2009 € 120,96 
Saldo bank 31-12-2009 € 174,78 
 
 
Totaal financiële middelen: € 120,96 + € 174,78 = € 295,74. Verder heeft de afdeling een schuld 
van € 275,-- voor de aanschaf van de beamer bij een afdelingslid die niet nader genoemd wil 
worden. Deze heeft een renteloze lening verstrekt die in 2010 en 2011 in dele zal worden 
afgelost. Hiervoor is een schuldbekentenis verstrekt. Als laatste heeft de penningmeester van 12 
personen de kosten voor het vademecum ontvangen (12 x € 12,50) die nog niet uitgeleverd zijn. 
 
Bovenstaand overzicht is opgesteld, voordat de kascontrolecommissie de stukken hebben 
gecontroleerd. Kleine wijzigingen zijn daarom voorbehouden. 
 
André Romkes, PD5URK 
Penningmeester A41 IJsselmeerpolders 


