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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 

7 september 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 vakantiereces is voorbij. De ene amateur is op vakantie geweest, de ander niet. Het 
gemeenschappelijke tussen beiden is dat ze vakantie-QRV zijn geweest. Ten minste, daar mogen 
we als echte hobbyisten vanuit gaan. Er ligt weer een hobby-najaar voor ons.  
 
Het is toch wel een redelijk bijzonder jaar voor onze afdeling. Voorgaande jaren kwamen er 
gemiddeld  5 tot 6 sprekers die ons over van alles en nog wat vertelden of ons dingen lieten zien. 
Tijdens de jaarvergadering van februari is geopperd om veel meer door eigen verenigingsleden te 
laten plaatsvinden. Dit gaf meer betrokkenheid van de leden en scheelt veel geld. Zeker omdat de 
kascontrolecommissie het sterke advies heeft uitgebracht de schulden van de afdeling af te lossen, 
was het nodig om een strak begrotingsregiem te gaan hanteren. En dat betekent minder sprekers. 
Waar zijn overigens al die afdelingsleden die iets van hun hobby wilden vertellen en dingen wilde 
laten zien? Meld u aan bij de secretaris, want er is ruimte genoeg in de agenda om dit jaar nog een 
avond te vullen…………………. 
 
Maar als u sprekers mist, dan kunnen we u gerust stellen. Op 7 september komt Wim, PA0WV. 
Hij komt vertellen over zelfontwerp en zelfbouw en dan met name over een aantal ontwerpen die 
hij heeft gerealiseerd met betrekking tot het zenden en ontvangen van Morse code. De apparatuur 
wordt getoond en is beschikbaar om zelf te proberen. Daarom, komt allen ! 
 
Tom, PF4T die gevraagd was voor 7 september gaf aan dat hij liever in oktober zijn verhaal over 
skimming wil houden. Deze wijziging kwam helaas te laat voor Electron binnen, vandaar dat in 
‘Komt U Ook’ in Electron vermeld staat dat het op 7 september over skimming zou gaan, maar 
dat wordt dus 5 oktober. Voor degenen met een goed geheugen: die weten dat de eerste week 
van september nog wel eens wat mis kan gaan met de verhuur van het scouting gebouw. Meestal is 
het gebouw dan een week lang voor dag en nacht verhuurd. Maar de verhuurcoördinator heeft 
ons nu verzekerd dat wij terecht kunnen. Laten we er maar van uit gaan dat alles op zijn pootjes 
terecht komt.  
 
Op zaterdag 21 augustus is voor de 14e maal vanaf de vuurtoren van Urk meegedaan met het 
Northern Lighthouse and Lightship Weekend. Lees hiervoor het verslag elders in deze 
Rondstraler. We zeggen Rijkswaterstaat dank voor de verleende vergunning en de oud-
vuurtorenwachter Koert Bakker met zijn bereidwillige hulp dit weer mogelijk te maken.  
 
Het programma ziet er als volgt uit. 

• Dinsdag 7 september:  zelfbouw, zelfontwerp en demonstraties door PA0WV. 

• Dinsdag 5 oktober:  lezing over skimming door Tom, PF4T. 

• Vanaf vrijdag 17 oktober:  JOTA-JOTI 

• Dinsdag 2 november:  rekenen door zendamateurs door Dick, PA0DVV en 
   een inleiding in complex rekenen door Jacob, PA3GNE. 

• Maandag 29 november:  regiobijeenkomst in Apeldoorn (?) 

• Dinsdag 7 december:  oliebollenfeest en jaarafsluiting. 
 
Met amateurgroeten, 
 
Het bestuur. 
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Verenigingsavond dinsdag 7 september 
 
Op dinsdag 7 september 2010 wordt de volgende verenigingsavond gehouden. Deze wordt 
gehouden in het gebouw ‘Trappershonk’ van de Flevoscouts aan de Gildepenningdreef 1 te 
Dronten.  
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Lezing door Wim, PA0WV over zelfontwerp en zelfbouw van ontwerpen voor het zenden en 

ontvangen van morse. 
3. Pauze 
4. Demonstratie van apparatuur door Wim. 
5. Rondvraag en sluiting. 
 

 
RADIO ONDERDELENMARKT LICHTMIS: 25 SEPTEMBER 2010 

 

In het jaar 2010 vindt onze jaarlijkse Radio Onderdelen Markt plaats op Zaterdag 25 September 
2010. Deze markt wordt gehouden op de grote parkeerplaats van wegrestaurant ‘Lichtmis’, 
gelegen aan de autosnelweg A28 tussen Zwolle en Meppel bij afslag 22 (Nieuwleusen/Hasselt) 

Website http://web.mac.com/pa3fii/stichtingrom.nl/welkom.html 

 
 

RADIO ONDERDELENMARKT ASSEN: 16 OKTOBER 2010 
 
Nadat we jaren lang de onderdelenmarkt hebben georganiseerd op de tweede zaterdag in 
november hebben we dit jaar moeten besluiten de datum te verschuiven naar de derde zaterdag 
van oktober: 16 oktober 2010. Reden hiervoor is het grote aantal markten dat de laatste jaren in 
november wordt georganiseerd en het gegeven dat de Veron heeft besloten de Amrato ook in 
deze periode te plannen.  
 
We hopen met deze verschuiving tegemoet te komen aan de wensen van zowel de bezoekers als 
de standhouders.  
 
Wat blijft is de locatie. Ook dit jaar zal de markt worden gehouden in de veilinghallen 
(Flowerdome) in Eelde. De hal heeft een oppervlakte van 2500 m² is uitstekend verlicht en 
verwarmd, bevindt zich op ca. 12 km. Ten noorden van Assen, heeft ruime parkeergelegenheid en 
is direct aan de A28 gelegen.  De Markt is voor het publiek geopend van 9.30 - 15.00 uur.   
 
Voor de standhouders is het mogelijk om al op vrijdag op te bouwen.  
 
 Voor informatie en standhuur: Rinze Visser PC5C 
 
Telefoon: 0594 548191 
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Lighthouse weekend Urk 
 
Voor het 14e jaar was de vuurtoren van Urk actief tijdens het Northern Lighthouse and Lightship 
weekend. Het was om drieërlei reden een bijzondere zaterdag. 
 

• In plaats van de standaard call PA6URK werd wegens het 65 jarig bestaan van de VERON de 
call PA65URK gebruikt. 

• De oud-vuurtorenwachter en zijn echtgenote die ons altijd met raad en daad terzijde staan, 
waren 50 jaar gehuwd. Vanuit de vereniging hebben wij hun inzet gewaardeerd door een mooi 
boeket aan te bieden. 

• We hebben voor het eerst een vuurtoren in Nieuw-Zeeland gewerkt. En wel op 40 m. 
Maar voordat dit allemaal zover was, moest er veel werk verzet worden.  
 
Vrijdag 20 augustus hebben PE1AJ, PD5URK en PA3GNE alle antennes opgehangen en opgesteld. 
Dat was voor 40 m een dipool die in de vlaggemast van de vuurtoren opgehangen werd. De top 
van de dipool hangt dan op ca. 31 meter boven de waterspiegel van een IJsselmeer. Een 
respectabele hoogte. Voor 20 m is er zowel een sloper als een rotary dipool gebruikt. De dipool is 
op een mastje van 6 meter tegen het reuze anker naast de vuurtoren gezet. Voor VHF is een 
X7000 van Diamond op een mastje van 4 m tegen het lichthuis aangebonden. Voordat alles 
omhoog gehesen was en stormvast stond, waren de nodige uren wel verstreken. 
 
Zaterdagmorgen om 6 uur was het dan zover. De vlag ging in top en op 40 meter werden de 
eerste verbindingen gemaakt. 20 Meter en VHF volgden al snel. En om 08.30 h plaatselijke tijd 
werd ZL5IG gewerkt door Arie, PE1AJ. Voor het eerst in 14 jaar een vuurtoren aldaar. Het 
vuurtorentje bevindt zich in Invercargill. Een afstand van 18.650 km. Proficiat !! 
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Zaterdag om 17.00 uur lokale tijd stond te teller op 408 QSO´s op 40 m, 172 op 20 m en 91 op 
VHF. Een totaal van 671 verbindingen. Voldoende om terug te zien op een geslaagde dag. Nadat de 
boel weer afgebroken was, werd de dag besloten met een ijskoud biertje. En dat ging er in als 
water.. 
 
Vanaf deze plaats zeggen we Rijkswaterstaat dank voor de verleende vergunning; het HB en 
Agentschap Telecom voor het verlenen van de roepletters PA65URK en Koert en Klaasje Bakker 
voor hun medewerking voor een geslaagde activiteit. 
 
De crew bestond uit PD5URK, PD5KL, PE1AJ, PA3HEB en PA3GNE. 
 
’73. 
 

 
VADEMECUM IS BINNEN 

 
Het heeft ongelooflijk lang geduurd, maar hij is er: het vademecum ! Een aantal mensen hebben 
deze via de afdeling aangeschaft om portokosten en behandelkosten te besparen. Kom naar de 
komende verenigingsavond want de penningmeester heeft ze bij zich om deze af te leveren. 
 
André Romkes, PD5URK, Penningmeester 
 

 
LEUKE DINGEN 

 
Di de di da. De echte CW-kenner moet eens naar dit filmpje kijken. Indien u geen morse code 
kunt opnemen, heeft kijken geen enkele zin omdat de boodschap niet begrepen wordt. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=zFoM_jNzUMc 
 

73, Marcel, PA3HEB  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wilt u nog goedkoop QSL kaarten aanschaffen? Kijk dan eens op http://www.happyqsl.com/en-
happyqsl/cenik.asp. 
 
73, Ronald, PA0RHA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Een leuke site voor de echte knutselaar: http://pe5jw.eigenstart.nl/ 
Een fantastische DX-droom: http://www.youtube.com/watch?v=3vE1zk60v3E 
 
 
73, Marcel, PA3HEB  
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DAG VOOR DE RADIOAMATEUR 2010 
6 november in de Americahal te Apeldoorn 

 
 
De voorbereidingen voor de 50e Dag voor de RadioAmateur 2010 zijn alweer in volle gang. De 
Dag voor de RadioAmateur 2010 zal worden gehouden op zaterdag 6 november, en zoals u dat de 
laatste jaren gewend bent weer in de Americahal, Laan van Erica 50, 7321BX te Apeldoorn. Graag 
willen we u langs deze weg reeds in een vroeg stadium informeren over de procedure voor de 
voorverkoop van entreebewijzen. 
 
Entreeprijzen 
De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten de entreeprijzen in 2010 gelijk te 
houden aan die van de laatste jaren. Tevens handhaven we de regel van het afgelopen jaar om alle 
kinderen onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in geval van twijfel moet men een 
identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 6,00 op 
vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 
7,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang (voorwaarde: de 
speld moet men wel zichtbaar dragen). 
 
Procedure voorverkoop entreebewijzen 
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om “vooraf” tegen het 
gereduceerde tarief van € 5,00 per persoon entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA. Dit kan 
uitsluitend via de afdelingssecretarissen. De afdelingssecretaris controleert waar nodig of de 
betreffende persoon inderdaad lid van de VERON is. Conform het afgelopen jaar maakt u ter 
bestelling eerst het verschuldigde bedrag over (U dient er uiteraard zelf voor te zorgen dat u het 
geld van uw afdelingsleden ontvangt). Het minimum aantal te bestellen kaartjes (per secretaris) 
bedraagt 4 stuks. Het is niet mogelijk om teveel bestelde entreebewijzen te retourneren (ook niet 
nog vóór de DvdRA). 
 
Ter bestelling moet u het verschuldigde totaalbedrag (aantal kaartjes maal € 5,00) overmaken op 
giro nr.  3999399 t.n.v VERON evenementen, Jhr. v. Rijckevorselstraat 5, 5275 AA, Den Dungen. 
Hierbij moet u duidelijk aangeven:  

• Afdelingsnummer, 
• Aantal te bestellen kaartjes, 
• Uw E-mail adres (voor evt correspondentie). 
 
Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 25 september 2010 in ons bezit zijn. Betalingen die 
na 25 september worden ontvangen zullen niet meer in behandeling worden genomen, geld zal 
worden geretourneerd. De kaartjes zullen gestuurd worden naar het adres vermeld op de giro 
betaling. Let u er op dat bij overmaking via girotel/internet, er vaak geen adresgegevens vermeld 
zijn, vergeet deze niet extra te vermelden. Indien de kaartjes naar een ander adres (dan van de 
afdelingssecretaris) gestuurd moeten worden, verzoek ik u dit adres vooraf (bijvoorbeeld per E-
mail) bekend te maken aan ondergetekende. 
 
Voorzitter VERON Evenementen Commissie 
Paul Sterk, PA0STE 
Jhr. v. Rijckevorselstraat 5 
5275 AA Den Dungen 
E-mail : pa0ste@veron.nl 


