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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 verband met 

Dodenherdenking op 4 mei is dat deze maand dinsdag 11 mei 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 
 
Op de verenigingsavond van april zijn dd VR-voorstellen behandeld. De uitslag van de 
verenigingsvoorstellen is als volgt. Er waren 9 leden aanwezig en dit zijn de stemmen die 
uitgebracht zijn. 
 
Voorstel voor tegen geen mening 
 1 8 1 - 
 2 0 9 - 
 3 9 0 - 
 4 9 0 -  
 5 0 9 - 
 6 9 0 - 
 7 9 0 - 
 8 7 2 - 
 9 9 0 - 
 10 0 9 - 
 11 5 4 - 
  
Als afgevaardigden naar den VR op 24 april waren André, PD5URK en Randall, PE1SDE 
aangewezen. Afgesproken was dat Randall met André mee zou rijden. Onvoorziene 
omstandigheden treden per definitie onvoorzien op. André liep een tijdelijk oogletsel op en kon / 
mocht niet rijden. Randall’s auto was al die zaterdagmorgen al vertrokken (met XYL) en zo kon 
het gebeuren dat er niemand vanuit de IJsselmeerpolders Arnhem kon bereiken. Er is contact 
gelegd met het HB dat wij, ondanks dat we ons aangemeld hadden, door overmacht niet aanwezig 
konden zijn. Het was helaas niet anders. Excuses. 
 
Wegens Dodenherdenking op 4 mei is de verenigingsavond van deze maand verzet naar een week 
later: dinsdag 11 mei. Het is wel zo, dat de verenigingsavond van juni dan al drie weken later is. 
Aandacht daarvoor. De avond van 11 mei staat in het teken van operating practice. En we sluiten 
dit halve jaar af met een praktijkavond over een antenne-analyser op 1 juni. 
 
Het programma ziet er als volgt uit. 

• Dinsdag 11 mei: operating practice.  

• Dinsdag 1 juni: lezing over en demonstratie van een MiniVNA antenne-analyser. 

• September: lezing over skimming door Tom, PF4T. 

• Oktober: rekenen door zendamateurs door PA0DVV (?) 

• November: velden of geleiders? Door PA3GNE. 
 
Op de jaarvergadering van februari heeft iemand aangeboden een verhaaltje over stappenmotoren 
te willen vertellen. We hadden begrepen dat Dick, PA0DVV, dit aangeboden had, maar dat blijkt 
niet het geval te zijn. Wie was in februari zo spontaan dat aan te bieden? Graag een reactie naar 
PA3GNE@VERON.NL. Andere aanbiedingen zijn uiteraard ook welkom !! 
 
Met amateurgroeten, 
 
Het bestuur. 
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Verenigingsavond dinsdag 11 mei 
 
Op dinsdag 11 mei 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. Operating practice. 
3. Social talking/eye ball QSO. 
4. Rondvraag en sluiting. 
 

 
Radiomarkt Beetsterzwaag 

 
Hallo collega radiozendamateur,  
 
Graag uw aandacht voor onderstaand persbericht. De radiozendamateurclub van de Veron 
afdeling A 63 de "Friese Wouden" organiseert op zaterdag 29 mei voor de 32e keer weer een 
elektronica/radiomarkt voor radio zend en luisteramateurs en elektronica liefhebber. 
 
Graag zie ik onderstaand persbericht geplaatst in uw afdelingsblad in één van de komende 
maanden. Ook kunt u deze informatie gebruiken in een lokale ronde of het affiche ophangen in uw 
clubgebouw of verspreiden onder uw leden. 
 
De mogelijkheden ter verspreiding in uw afdeling zullen u ongetwijfeld beter bekend zijn en vraag 
u dan ook mocht deze informatie niet meer bij u op de juiste plaats zijn deze informatie te geven 
aan de juiste persoon in uw afdeling.  
 
73 DE PD0OYF, Roel 
 
 

 
Inrichting mobiele telefoon 
(aangeleverd door Marcel, PA3HEB) 

 

Wij, medewerkers van ambulance diensten maken steeds vaker mee dat de patiënt wel een 
mobieltje bij zich hebben,maar dat de hele gsm moeten doorspitten om het telefoonnummer te 
vinden van ouder/partner. Dit hebben we landelijk in de groep gegooid en tot een slimme 
oplossing gekomen. De zgn. ICE code.  
 
Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een standaardnaam zijn die overeenstemt met de te 
contacteren persoon. 
 
Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (= In Case of 
Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet 
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gecontacteerd worden in geval van nood. "ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL 
ERKEND ALS AFKORTING.  
 
Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz. steeds met wie ze contact moeten 
leggen. Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, 
ICE3 ,... 't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel 
moet gaan. Creëer daarom nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM; stuur deze 
mail door naar zoveel mogelijk personen, dan pas zal deze naam bekend en gebruikt worden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Sjoukje de Vries  
 
Kijlstra ambulance groep Leeuwarden  
Elzenstraat 1/c  
8924JN Leeuwarden  
 
Kijlstra ambulance groep Drachten Oosterwolde  
de Klim 7  
9202 TM Drachten  
0512 583553 
 
 

 
Velddagen PI4KML 

(aangeleverd door Marcel, PA3HEB) 
 
Tijdens het eerste weekeinde van juni is er weer de jaarlijkse IARU CW velddag. Ook dit jaar 
weer in de natuurlijke omgeving van het Haarlemmermeerse Bos. De voorbereidingen zijn 
belangrijk en altijd gezellig. Vele handen maken licht werk. Het opzetten van de bungalowtent, de 
Spider Beam voor 10/15/20 meter en andere antennes.  
 
Beschouwt u deze brief maar als een herinnering en misschien wilt u in de agenda 
kijken om dit weekeinde vrij te houden. We kunnen operators (CW) gebruiken en dat hoeft  geen 
"high speed"man te zijn. Met 12 of 16 woorden per minuut  gaat het ook. 
 
De eerste prijs zou leuk zijn maar is geen eis.  De vaste medewerkers en zij die 
zich nu willen aanmelden krijgen begin mei nader bericht. U mag dan opgeven welke bijdrage u wilt 
leveren, bijvoorbeeld opbouw/afbouw of operator. Bij voldoende  aanmeldingen gaat de velddag 
door. Graag bericht aan : Dick  pa0gru(at)veron.nl   
 
 Namens het bestuur van de afdeling Kennemerland, 
 
Dick van Empelen, PA0GRU 
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Speciale call VERON 65 jaar 
 
Als afdeling IJsselmeerpolders hebben toestemming om in de volgende periodes gebruik te maken 
van PI65FL. 
 
- 26 april tot en met 23 mei 
- 21 juni tot en met 18 juli 
- 16 augustus tot en met 12 september 
- 11 oktober tot en met 7 november 
- 6 december tot en met 31 december 
 
Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met Roel, PE1RF. Hij is aangesteld als 
coördinator voor het gebruik. Zijn e-mail-adres is: pe1rf@veron.nl of fijma039@planet.nl,  Voor 
luisteramateurs heeft hij zijn shack beschikbaar gesteld, zodat zij als gastoperator onder de call 
PI65FL verbindingen kunnen maken. 
 
Voor het lighthouse weekend op 21 augustus a.s. hebben we toestemming om gebruik 
te maken van de call PA65URK.  
 

 
Radiomarkt ‘t Harde 

 
Hallo OM/YL 
  
Op zaterdag 12 juni organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke 
Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) na afwezigheid van een jaar op 
veler verzoek al weer voor de veertiende maal haar Radiomarkt (elektronica 
vlooienmarkt).  
 
Op deze Radiomarkt worden allerlei nieuwe of gebruikte spullen aangeboden die op de 
een of andere manier met elektronica te maken hebben. Voor de radiohobbyisten zijn er allerlei 
spullen te koop variërend van antennes, kabels, meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten 
transceivers, porto`s. En natuurlijk wordt de zelfbouwende elektronicahobbyist niet vergeten door 
het grote aanbod van losse onderdelen en (sloop)apparaten. Zo zijn er voor de 
computerliefhebbers diverse componenten verkrijgbaar (nieuw en gebruikt)om hun 
systemen te updaten. Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, 
verzamelt u oude radio’s, oude legerapparatuur, of wat dan ook op het gebied van elektronica, 
kom dan zaterdag 12 juni a.s. naar deze gezellige Radiomarkt.  
 
De markt wordt gehouden bij het Multi Functioneel Centrum “M.F.C. Aperloo", Stadsweg 27, 
't Harde. De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 2 Euro. 
Er is voldoende gratis parkeerruimte in de omgeving. 
 
Voor het laatste nieuws en informatie over het huren van een kraam kijk op: www.pi4nov.nl of 
stuur een mailtje naar: radiomarkt@pi4nov.nl 
  
Namens de organisatie:  Erik Klein PH4CK                       
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