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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 

1 juni 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 
 
De tijd vliegt. Op dinsdag 1 juni hebben we al weer de laatste verenigingsavond voor de 
zomervakanties. Jacob heeft zich zelf een kado gedaan en een MiniVNA antenne analyser 
aangeschaft. Een ‘gewone’ analyser, zoals die van MFJ hebben we allemaal wel eens gezien of in 
handen gehad. Zo’n netwerkanalyser wordt die avond door hem gedemonstreerd. Zie hiervoor 
verderop in de Rondstraler. 
 
In de zomervakantie zijn er geen activiteiten, behalve het Lighthouse Weekend vanaf de vuurtoren 
van Urk op 21 augustus a.s. Vanuit agentschap AT hebben we de call PA65URK ontvangen. Bij 
Rijkswaterstaat moet nog om een vergunning gevraagd worden, maar we gaan er maar van uit dat 
we die krijgen. Zie voor de laatste informatie over het Lighthouseweekend onze website. 
 
Vanuit het bestuur zijn er verder geen mededelingen, behalve een oproep om eens iets te 
schrijven voor de Rondstraler. Dat hoeft niet in goed Nederlands te zijn; dat wordt wel 
gecorrigeerd. Verder hebben we nog een aanbod gekregen van Wim, PA0WV om een lezing te 
komen geven. We gaan deze inpassen in ons programma. 
 
Het programma ziet er als volgt uit. 

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

• Dinsdag 7 september (onder voorbehoud): lezing over skimming door Tom, PF4T. 

• Dinsdag 5 oktober: rekenen door zendamateurs door PA0DVV (of complex rekenen?). 

• Dinsdag 2 november: velden of geleiders? 

• Dinsdag 7 december: oliebollenfeest en jaar afsluiting. 
 
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. 
 
 

 
 

Verenigingsavond dinsdag 1 juni 
 
Op dinsdag 1 juni 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. Uitleg en demonstratie van de MiniVNA-netwerkanalyser door PA3GNE 
3. Social talking/eye ball QSO. 
4. Rondvraag en sluiting. 
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Ten aanzien van de netwerkanalyser:  
1. Is iemand in het bezit van een frequentieteller (max. 180 MHz) ? Zo ja, wil iemand deze 

meebrengen om het ‘transmission mode’ van de MiniVNA te calibreren. 
2. Wil iemand iets gemeten hebben, breng dit dan mee? Dat kan  

• een onbekende kabel zijn (meten verkortingsfactor);  

• een antenne (meten van de brandbreedte); 

• een filter (meten van de resonantiefrequetie of demping bij willekeurige frequenties); 

• een balun (meten van de werkelijke transformatie eigenschappen); 

• een resonantiekringetje (meten van de kwaliteitsfactor Q); 
voorwaarde is wel dat er bnc-connectoren aan het ‘apparaat’ zitten. 

 
 

 
Radiomarkten 

 
De komende tijd worden de volgende radiomarkten gehouden. 

• Beetsterzwaag: zaterdag 29 mei 2010 

• ’t Harde: 12 juni 2010 
 
 

 
Speciale call VERON 65 jaar 

 
Als afdeling IJsselmeerpolders hebben toestemming om in de volgende periodes gebruik te maken 
van PI65FL. 
 
- 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.  
 

 


