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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 

 

 

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 

dinsdag 1 februari 2011. 

 

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 
 
Februari staat traditiegetrouw in het teken van de jaarvergadering. Wij hebben twee maal per jaar 
een huishoudelijke vergadering: februari en april. In april worden de VR-voorstellen besproken. 
Maar het is niet alleen droge kost op de jaarvergadering. Randall heeft tijdens de 
nieuwjaarsreceptie over een nieuw speeltje van hem verteld: een radiosmogmeetding. Een 
apparaatje dat het elektromagnetische veld meet en ook de sterkte daarvan bepaald. Hij heeft 
toegezegd dit apparaat mee te brengen en te demonstreren. Wilt u de veldsterkte van uw mobiele 
telefoon weten of van uw magnetron: breng dat ding mee en u krijgt deskundig advies hoever u bij 
zo’n ding vandaan moet blijven. Daarom: bezoek de jaarvergadering. 
 
VR-voorstellen zijn door het bestuur niet ontvangen, zodat we hier als afdeling ook niet over 
hoeven te stemmen. Op de januarivergadering is gepolst of er belangstelling was om de 
toegangskaarten voor de radiomarkt in Rosmalen (12 maart) vooraf te bestellen. Vooraf bestellen 
levert geen korting op, maar wel tijd bij de kassa. Aan de andere kant: om een uitrijkaart voor je 
auto te kopen, moet je toch langs een kassa. Veel zin heeft deze voorverkoop daarom ook niet. 
 
De verenigingsavond van dinsdag 1 maart valt op een lastige avond: het is de avond voor de 
verkiezingen van de provinciale staten. Mogelijk willen sommigen het slotdebat van de lijsttrekkers 
volgen of nog verkiezingsfolders gaan bezorgen. Afgelopen 4 januari is geïnventariseerd wie er 
moeite mee heeft om dat een week op te schuiven. Dat had niemand. Ook onze inleider van die 
avond niet noch de verhuur van het scoutinggebouw. Daarom schuift de avond op van 1 naar 8 
maart a.s. Tussen de februari- en de maartbijeenkomst zitten dus 5 weken, maar tussen maart en 
april zitten weer de gewone 4 weken. Dat komt op deze manier gelukkig goed uit. 
 
Als bestuur zijn we bezig de volgende activiteiten ontplooit te krijgen: 

• informatie over EMC; mogelijk kan Cees uit Obdam, PF0EMC, hier wat over vertellen; 

• excursie naar Dwingelo; 

• verhaal van de DXCC Award Field Checker; 

• LOFAR; 

• Dares-repeater door PA3FNT, die ook veel over C2000 weet; 

• het beveiligen van uw antennes door een bliksemafleiderinstallatie; 

• de Delfi C3 satelliet; 

• kunnen we nog iets met de antennes van het KG-station? 
 
Er zijn op de jaarvergadering in februari drie bestuursleden aftredend. Wij willen graag kandidaten 
voor bestuursfuncties. Denk er eens over na. U kunt nieuwe ideeën aandragen en veel meer leven 
in de brouwerij brengen. We vergaderen als bestuur hooguit twee of drie keren per jaar, zodat 
het met de tijdsbesteding best wel mee valt. Meld u aan bij onze secretaris. 
 
Het programma voor onze verenigingsavonden ziet er als volgt uit. 

• Dinsdag 1 februari 2011: jaarvergadering. 

• Dinsdag 8 maart 2011: lezing PA3DNN over PIC DDS sweepgenerator. 

• Dinsdag 5 april 2011: behandelen VR-voorstellen. 

• Dinsdag 3 mei 2011: lezing 

• Dinsdag 7 juni 2011: verenigingsavond 
 
Met amateurgroeten, het bestuur. 
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Verenigingsavond dinsdag 1 februari 
 
Dinsdag 1 februari 2011 is de volgende verenigingsavond van 2011. 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. Jaarverslag van de afdeling. 
3. Financieel verslag 2010/begroting 2011 door de penningmeester. 
4. Verklaring van de kascontrolecommissie/nieuwe kascontrolecommissie.  
5. Bestuursverkiezing.  

Aftredend zijn André PD5URK, Arie, PE1AJ  en Randall PE1SDE. Allen hebben zich herkiesbaar 
gesteld. Ieder lid kan zich tot voor de aanvang van de vergadering melden, zodat hij/zij ook te 
stemmen is. Indien er geen kandidaten zijn, vervalt de bestuursverkiezing. 

6. Pauze, terwijl de stemcommissie de stemmen telt. 
7. Uitslag van de bestuursverkiezing. 
8. Verkiezing van een voorzitter. 
9. Demonstratie van de Elektro Smog Meter door PE1SDE. 
10. Rondvraag en sluiting. 
 

 
 

Jaarverslag penningmeester 
 
Onderstaand vindt u het financieel jaarverslag van de penningmeester over het kalenderjaar 2010. 
Dit is de voorlopige versie die nog niet door de kascontrolecommissie is beoordeeld. 
 
Inkomsten Uitgaven 
Afdracht hoofdbestuur € 984,40 Lezingen € 70,-- 
Donaties € - Website € 0,-- 
Opbrengst catering € 86,15 Huur onderkomen € 300,-- 
   Diversen € 38,40 
   Kosten bank € 68,19 
   Catering € 108,53 
   Aflossing beamer € 137,50 
   Secretariaat € 0,-- 
Totaal € 1.070,55 Totaal € 722,62 
 
Kassaldo 1-1-2010 € 120,96 
Saldo bank 1-1-2010 € 174,78 
Kassaldo 31-12-2010 € 197,11 
Saldo bank 31-12-2010 € 446,56 
 
Totaal financiële middelen: € 197,11 + € 446,56 = € 643,67 
 
Penningmeester A41 
A. Romkes, PD5URK 
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Jaarverslag secretaris 
 
Het verenigingsjaar 2010 is verleden tijd geworden. Actief of minder actief waren wij met onze 
hobby bezig. Eén ding is zeker: we zijn een jaar ouder (en wijzer?) geworden. Voor de één is onze 
hobby een plezierige invulling van de vrije tijd; anderen hebben het druk met de dingen van het 
dagelijkse leven en kunnen nauwelijks een uur per week de tijd vinden om achter de set te 
kruipen. Eén ding hebben we gemeen: we zijn allemaal geïnfecteerd door het radiovirus en daar 
helpt geen medicijn tegen. Als je er mee behept bent, dan blijf je dat de rest van je leven. Zo zien 
we allerlei nieuwe mensen op de band verschijnen die al jaren een call blijken hebben. Ze zijn lange 
tijd niet actief geweest maar plotseling wordt de hobby weer herontdekt. Of in analogie te 
spreken: daar heeft het radiovirus de kop weer opgestoken. 
 
In onze afdeling hebben de zaken hun gang genomen. Geen oververhitte activiteiten maar ook 
geen slaperig indutten. Op 31 december 2009 gaf de ledenadministratie 125 leden aan en op 31 
december 2010 ook 125. Enkele leden zijn verhuisd of hebben opgezegd, nieuwe leden zijn er bij 
gekomen.  
 
Dan nu onze activiteiten. 
In januari hebben we een toast uitgebracht op het nieuwe jaar. Er was een quiz georganiseerd die 
door iemand die de Rondstralers altijd trouw leest, een 100% score had moeten opleveren. De 
hoogste score die bij 20 vragen gehaald werd, was 9 goede antwoorden. Dat viel dus goed tegen. 
Gelukkig was het onze voorzitter die deze score behaalde, zodat hem niet verweten kan worden 
niet bij de afdeling betrokken te zijn. En geloof het of niet, niemand had de quiz te voren ingezien! 
Na de quiz is de VERON promotiefilm via onze beamer bekeken. 
In februari hadden we onze gebruikelijke jaarvergadering. Als bestuursleden waren aftredend en 
herkiesbaar Marcel, PA3HEB en Jacob, PA3GNE. Er hadden zich geen kandidaten gemeld, zodat er 
weinig te kiezen viel. Marcel en Jacob zijn dus herkozen. Omdat Marcel voorzitter is en de 
voorzitter in functie gekozen moet worden, moest dus ook een voorzitter gekozen worden. 
Binnen de gekozen bestuursleden was er geen andere kandidaat dan Marcel beschikbaar, zodat 
ook hier weinig te kiezen viel. Marcel is dus voorzitter gebleven en Jacob blijft secretaris. De 
kascontrole werd uitgevoerd door Tom, PF4T en Henk PA0LEY. De kascontrolecommissie voor 
2010 bestaat uit Henk en Dick, PA0DVV. Op de verenigingsavond van maart werd via de beamer 
een inkijkje gegeven in het antenneregister, waarin ook zendamateurs zijn opgenomen. Verder 
werd de site van PDRH.nl bezocht en werd via internet met een SDR-ontvanger die op de 
universiteit Eindhoven staat opgesteld, naar 500 kHz, 1850 kHz en 144 kHz geluisterd. Na al dit 
internetgeweld nam Dick, PA0DVV ons mee terug naar de lagere schoolbanken van klas 4, 5 en 6. 
Rekenles voor de zendamateur. Staartdelingen, breuken en nog meer van dat gesnor.  In april zijn 
de VR-voorstellen behandeld. Als afgevaardigden zijn aangewezen André, PD5URK en Randall, 
PE1SDE. Door overmacht waren beide afgevaardigden op de VR van 24 april helaas niet aanwezig.  
In mei stond operating practice op het programma. Blijkbaar heeft iedereen voldoende practice, 
want de belangstelling voor deze avond was minimaal. In juni heeft Jacob, PA3GNE zijn nieuwste 
speeltje gedemonstreerd: de Mini VNA Antenne Analyser. De deskundigheid van het publiek was 
zo deskundig, dat nieuwe meetmogelijkheden ontdekt zijn.  
 
Op zaterdag 21 augustus werd voor de 14e keer meegedaan met het Northern Lighthouse 
Weekend via de vuurtoren op Urk. Twee speciale dingen zijn er te melden: de call PA65URK 
werd gebruikt in plaats van de ‘gewone’ call PA6URK. EN voor het eerst in de veertien jarige 
geschiedenis hebben we met ZL verbinding gehad. Op 40 m werd deze verbinding gemaakt en 
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werd ook snel met een QSL-kaart bevestigd. De verenigingsavond in september was niet druk 
bezocht, maar we hebben wel gelachen. Wim PA0WV heeft er slag van om zijn publiek te 
vermaken. Hij heeft allerlei zelfbouw apparatuur ontwikkeld en gebouwd om de morsevaardigheid 
te trainen en te verhogen. Niet alleen de benaming van zijn zelf gebouwde apparaten is leuk, ook 
het idee wat er achter zit waarom hij een dergelijk apparaat gebouwd heeft. Het meest 
fantastische apparaat was wel ´De Speller´. Een apparaat dat als vervanger voor de XYL gebouwd 
is, omdat zij gekke Henkie niet wilde zijn! In Tom PF4T begon zijn lezing in oktober over 
skimmen terecht met de opmerking ’mijn lezing is al diverse malen aangekondigd, maar het gaan 
vanavond echt gebeuren’.  Wel nu, de opkomst op 5 oktober was goed, maar de lezing zelf ook. 
Als techneuten kunnen we nog wat leren van de mini elektronica die door duistere knutselaars 
wordt ontworpen en ingebouwd is in zo’n overlay. De verenigingsavond in november was taai: 
Dick, PA0DVV vervolgde zijn rekenlessen waar hij maart mee begonnen was. Daarna werd door 
Jacob PA3GNE een (vergeefse?) poging gegaan om iets over complexe getallen uit te leggen. In 
december hebben we onder het genot van oliebollen gebrainstormd over te behandelen 
onderwerpen op de verenigingsavonden.  
 
Het bestuur is op 8 januari en 1 december bijeen geweest. Diverse bestuurlijke zaken zijn 
besproken, maar de invulling van de verenigingsavonden heeft wel het grootste aandeel gehad.  
De regioavond was op 29 november in Hengelo georganiseerd. Dat is wel heel erg ver weg. Het 
lukte geen der bestuursleden om deze avond bij te wonen. Helaas. 
 
Als bestuur hebben we adviezen verstrekt aan een lid van de vereniging in Almere die vorig jaar 
door de woningbouwvereniging gesommeerd werd zijn antennemast weg te halen en dat ook 
gedaan heeft. Nu hebben we geholpen een verzoek op te stellen om een andere opstelling wel 
mogelijk te maken. Een ander lid is geholpen met een brief aan een woningbouwvereniging in 
verband met het feit dat buren storing zouden hebben van zijn antennes. Voor de woningbouw 
was dit de aanleiding om dit lid aan te schrijven en zijn antennes weg te halen. 
 
Tijdens de PACC in februari hebben Roel PE1RF en Tom PF4T onze call PI4FL gebruikt. Verder 
heeft Marcel PA3HEB de JOTA in oktober in Dronten gedaan. Jacob PA3GNE heeft dit jaar de 
redactie van de Flevo Rondstraler weer verzorgd. Henk van der Ley PA0LEY heeft getrouw onze 
QSL-kaarten weer verzorgd en Roel PE1RF verzorgde ons van een natje en een droogje op onze 
verenigingsavonden. Iedereen die een taak heeft vervuld zeggen we hartelijk dank. 
 
Jacob de Borst, PA3GNE 
Secretaris A41 IJsselmeerpolders 
 
 

 

TIPS van PE1SDE 
 
Wel eens van D-Star gehoord? Nooit op D-Star gewerkt? Geen D-Star apparatuur in uw bezit? Toch wel 
eens willen luisteren naar D-Star? Dan komt hier de gouden tip: kijk eens op http://onlinereceivers.net/. 
 
In Lelystad is een 70 cm repeater QRV: kijk eens op 438,9625 MHz met een shift van -1,6 Mhz dus een 
ingang op 431,3625 MHz. 
 
SSTV beleeft weer een opleving. De gebruikte frequentie in Flevoland is 144,450 MHz.  
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PACC 2011 
 
Op zaterdag 12 februari  2011 start om 12.00 UTC de jaarlijkse PACC contest. Buitenlandse 
stations zijn altijd blij met de ‘FL-province’ omdat er niet zo heel veel stations vanuit Flevoland 
QRV zijn. Zet deze datum in uw agenda en geef een acte de presence. Zo wordt dat stof ook 
weer eens van uw set afgeblazen. 
 
 

 

Complexe getallen (3) 
door PA3GNE 

 
Wat stelt een complex getal nu eigenlijk voor? Hoe moet ik zo’n getal nu zien? Om het wat simpel 
te zeggen: een ‘gewoon’ getal heeft een grootte, een waarde. Bijvoorbeeld 4,25. Dat is de waarde 
van dat getal. Een complex getal herbergt eigenlijk twee dingen in zich: een reële waarde (langs de 
reële as) en een denkbeeldige of een imaginaire waarde (langs de imaginaire as). En het leuke 
daaraan is nu, dat je daarmee in één handeling kunt rekenen. Je hoeft niet het reële deel en het 
imaginaire deel apart te behandelen, nee, dat doe je in één keer. Voordat we met complexe 
getallen gaan rekenen, eerst iets over de voorstelling van zo’n complex getal. 
 
Vorige keer hebben we gezien dat een complex getal is voor te stellen door het bijvoorbeeld te 
schrijven als 4 + 3j: zie onderstaande figuur. Er zijn nog 3 andere manieren. We zullen er slechts 2 
behandelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de linker figuur is de ondertussen bekende aanduiding 4 + 3 j aangegeven. In de linkerfiguur is 
hetzelfde punt aangegeven door een hoek � en een afstand / lengte tot het nulpunt = oorsprong. 
De hoek � heet ‘argument’ en de afstand tot de oorsprong heet ‘modulus’. In bovengenoemd 
voorbeeld is de modulus gelijk aan 5 (reken maar uit aan de hand van ‘Pythagoras’). Het argument 
is hier gelijk aan arctan (3/4) = 37 ° of wel 0,64 radialen. Vaak wordt deze vorm geschreven als 
5∠0,64. Hier staat dan zoiets als lengte = 5 en de hoek met de reële as is 0,64 rad. In graden 
geschreven zou er staan 5∠37°. 
 
De volgende keer de derde wijze van schrijven van een complex getal. 


