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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 
 

Voorzitter Marcel Moerenhout PA3HEB via pa3heb@live.nl 

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 mei is dat dinsdag 

3 mei 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 
 
Tijdens de verenigingsavond op 5 april is gestemd over de VR-voorstellen die op 16 april in 
Arnhem gehouden is. Tijdens de afdelingsbijeenkomst waren 10 stemgerechtigde leden aanwezig. 
Onze afdeling heeft 120 leden, of wel 8% van de leden hebben het stemgedrag van onze 
afgevaardigde bepaald. Ook dit is blijkbaar democratie: de meerderheid bepaalt. Het is maar hoe u 
het bekijkt. 
 
De 10 aanwezige leden hebben over de VR-voorstellen als volgt gestemd: zie kolom 1, 2 en 3. 
 
 Kolom 1: 

voorstemmen 
Kolom 2: 
onthouding 

Kolom 3: 
tegenstemmen 

Kolom 4: 
inventarisatie 

Kolom 5: 
stemming 

Klom 6: 
Besluit 

Voorstel 1  10  0  0  voor  T: 5  aangenomen 
Voorstel 2  0  0  10  tegen  T: 5  verworpen 

Voorstel 3  0  0  10  tegen  T: 5  verworpen 
Voorstel 4  1  1  8  tegen  T: 5  verworpen 

Voorstel 5  1  1  8  tegen  T: 5  verworpen 

Voorstel 6  6  0  4  voor  V: 3; T: 2  ingetrokken 
Voorstel 7  0  0  10  tegen  T: 5  verworpen 

Amendement 8     voor  V:5  verworpen 
Voorstel 8  7  2  1  voor  V: 4; O: 1  verworpen 

Voorstel 9  10  0  0  voor  V: 5  aangenomen 
Voorstel 10  8  0  2  voor  V: 2; T: 1  aangenomen 

Voorstel 11  1  2  7  tegen  O: 1; T: 4  aangenomen 
Voorstel 12  0  2  8  tegen  O: 1; T: 4  verworpen 

Voorstel 13  0  0  10  tegen  T: 5  verworpen 

 
Bij de behandeling van de voorstellen, inventariseert de algemeen voorzitter hoe de afdelingen er 
over denken. Als er een duidelijk voor of tegen is, wordt er niet hoofdelijke gestemd. Dat kost 
namelijk veel tijd. Bij deze inventariserende ronde moet je met hand opsteken, voor, tegen of 
onthouding aangeven. Onze afgevaardigde, Jacob PA3GNE, heeft dat gedaan op basis van de 
meerderheid van stemmen. Zie kolom 4. Nu iedere afdeling een bepaald ‘gewicht’ bij de 
stemmingen, afhankelijk van het aantal leden van die afdeling. Onze afdeling IJsselmeerpolders heeft 
5 stemmen op de VR. Het omrekenen van de stemmen op de verenigingsavond naar de 5 
stemmen op de VR, is altijd lastig. Voor 1 stem op de VR moet er op de verenigingsavond dus 20% 
van de stemmen ergens voor of tegen zijn. En dan gaan er altijd meningen verloren.  Als we dan 
naar voorstel 5 kijken, dan is er 1 stem voor en 1 onthouding. Moet je daar een volwaardige VR-
stem aan koppelen of niet? Als je dan die ene voorstem naar boven af zou ronden, dus naar een 
volwaardige VR-stem dan moet je dat ook voor de ene onthouding doen. En dan zouden de 8 
tegenstemmen (80%) slecht 3 VR stemmen (60%) vertegenwoordigen. Kortom, deze omrekening 
vraagt ieder jaar weer om een afweging die erg lastig is. In kolom 5 zijn de stemmen van onze 
afdeling die bij een hoofdelijke stemming zouden zijn uitgebracht. De eerlijkheid gebied dat alleen 
bij het amendement van voorstel 8 hoofdelijk gestemd is, omdat de inventariserende ronde geen 
duidelijkheid gaf. Het amendement ging over de invoering van een Koninkrijks PACC. In het 
oorspronkelijke voorstel stond om dit al in 2012 in te voeren. Het amendement van de afdeling 
Friese Wouden sprak over ‘zo spoedig als werkbaar is’. Dus als het niet in 2012 kan, dan zo snel 
mogelijk. Op advies van onze jurist Guido PA0GMM is eerst over het amendement gestemd. 
Indien dit afgewezen zou worden, wordt daarna over het oorspronkelijke voorstel gestemd. Dit 
amendement gaf meer tijd voor een goede voorbereiding, zodat onze afgevaardigde naar bevind 
van zaken heeft gehandeld en voor heeft gestemd. Uiteindelijk heeft dit amendement noch het 
oorspronkelijke voorstel het gehaald. 
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Een delegatie van het bestuur heeft op maandagavond 18 april een bezoek gebracht aan gebouw 
Hanzeborg nabij het station in Lelystad. Martin Rooke PA3EBH kan hier een ruimte regelen om de 
verenigingsavonden te houden. Uiteraard zullen wij als bestuur het besluit hierover aan onze leden 
voorleggen. Met name voor de degene uit Dronten/Biddinghuizen heeft dit nog al wat 
consequenties. Maar aan de andere kant, komen degene die in Lelystad wonen, nu al jaren naar 
Dronten toe. Een besluit, ook een bestuursbesluit is nog niet genomen. Dus geen paniek. Bij het 
bezoek op 18 april zijn er nog veel vragen overgebleven, die eerst beantwoord moeten worden. 
Dan moet u denken aan de beschikbaarheid op de eerste dinsdag van de maand, de garantie dat 
die avond dan ook terecht kunnen; de kosten ervoor; een contract/overeenkomst die we af willen 
sluiten, enz. Martin zou op al deze dingen antwoorden gaan zoeken maar bij het schrijven van dit 
stukje in de Rondstraler hebben wij nog geen antwoord ontvangen. Mocht deze locatie niets 
worden, dan hebben we van een ander lid van de afdeling nog ‘een aanbieding’ ontvangen. 
 
Komende verenigingsavond hebben we twee activiteiten die door de eigen leden worden 
verzorgd. Marcel PA3HEB gaat de kneepjes van het vak onthullen door over operating practice te 
gaan spreken. Henk, PA0LEY heeft aangegeven wel wat bijzonderheden over QSL te gaan 
vertellen. Iedereen is van harte welkom. 
 
Het programma voor onze verenigingsavonden ziet er nu als volgt uit. 

• Dinsdag 3 mei: QSL door PA0LEY en operating practice door Marcel PA3HEB 

• Zaterdag 28 mei: radiomarkt Beetsterzwaag 

• Dinsdag 7 juni: lezing Dares door Foeke PA3FNT en Gerard PD0JEW 

• Zaterdag 18 juni: radiomarkt ‘t Harde 

• Dinsdag 6 september: verenigingsavond. 

• Dinsdag 4 oktober:  verenigingsavond. 

• November: excursie radiotelescoop Dwingeloo. 

• Dinsdag 6 december: eindejaarsbijeenkomst en EMC-lezing door PF0EMC. 
 
Met amateurgroeten,  
 
het bestuur. 
 

 

Verenigingsavond dinsdag 3 mei 
 
Dinsdag 3 mei 2011 is de volgende verenigingsavond. 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. QSL door Henk van der Ley, PA0LEY 
3. Pauze. 
4. Operating practice door Marcel Moerenhout, PA3HEB 
5. Sluiting. 
 



Flevo Rondstraler mei 2011 
 

 

4 
 

Complexe getallen (6) 
door PA3GNE 

 
 
We beginnen aan het echte werk: het complex doorrekenen van elektrische schema’s. Laten we 
maar simpel beginnen: serieschakelingen. 
 
De reactantie van een spoel is bekend: �� = 2 ∙ � ∙ � ∙ �. We vatten eerst de termen 2 ∙ � ∙ � 
samen met de griekse letter omega: 
. De reactantie van een spoel schrijven we dus gemakshalve 

�� = 
�. Zo kunnen we de reactantie van een condensator dus ook schrijven als �� = 
��

. Tot zo 
ver weinig nieuws, want met het examen radiozendamateur is dit basiskennis. In plaats van reactie, 
kunnen we ook over de impedantie van een zuivere spoel spreken. In plaats van de letter � 

gebruiken we dan de letter �. Dus �� = �� = 
�. En voor een 
condensator �� = �� = 

��
.  Dit zijn nog steeds termen die 

ook in de ‘gewone’ wiskunde gelden. Hoe schrijven we dit nu 
complex?  
 
In de nevenstaande figuur ziet u een normaal wijzerdiagram. 
Een impedantiediagram is wat minder gebruikelijk dan een 
diagram met spanningen/stromen, maar het is niet onbekend. 
Als we dit diagram als een complex getallenvlak zien, dan is de 
impedantie van een spoel �� = �
�. Een complexe aanduiding 

dus. En de impedantie van een condensator �� = −� 
��

.  

Nu gaan we een truc uithalen, omdat deze laatste schrijfwijze 
niet gebruikelijk is. We gaan de rechterterm vermenigvuldigen 
met het getal 1. Dat mag altijd en overal. Alleen schrijven we 1 

dan als 
�
�
. Dan volgt er dus �� = −� 

��
∙ �

�
. 

 

Als we dit uitwerken dan volgt �� = ���

���
= 

���
. En deze laatste term komen we overal tegen. 

 
 
En nu kan een kind de was doen. Serieschakeling betekent en domweg optellen van alle 
impedanties. Maar dan wel complex! Alle reële waarden optellen en alle imaginaire getallen 
optellen. Niet nadenken over fase hoeken, niet nadenken over een condensator of een spoel. Tel 
gewoon op. Een voorbeeld: 

 
 
 
De impedantie van bovenstaande schakeling is gelijk aan �� + �� + �� + ��� + ��� + ���. 
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Een simpel getallenvoorbeeld. Let niet op de grootte van de getallen, want die zijn niet zo 
realistisch. Het gaat alleen om het principe. 
 
��= 50 
��: 
� = 10 
��: 
�  = 0,05 
���: 
�� = 3 
���: 
�� = 0,025 
���= 7 
 
 

�� + �� + �� + ��� + ��� + ��� = 10� +  
�,���

+ 50 + 3� + 
�,����

+ 7. Als we dit verder 

uitwerken dan volgt er met de omgekeerde truc door de breuken met 
�
�
 te vermenigvuldigen: 

 10� −  20� + 50 + 3� − 40� + 7 = 57 − 47�.   
 

En hoe groot is dan de impedantie (modulus)? Deze volgt uit $57� + %−47&� = 73,9 en de 
fasehoek (argument) is arctan �-.

�.
= −39,5°. Dit ligt dus in het capacitieve vlak. Zie onderstaande 

figuur. 

 
Toch wel handig die complexe getallen! En dit is het begin nog maar. Volgende keer gaan we naar 
parallelschakelingen kijken. 
 

Marconi documentaire 
aangeleverd door Raymond PA7RAY 

 
De Duitse publieke omroep ZDF heeft een aflevering online gezet over Marconi. Hierin is zijn 
ontwikkeling van morseschrift te zien. Bekijk de documentaire via deze link:  
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite/#/beitrag/video/1211142/Das-
unsichtbare-Netz 
 

Lieber funken als mailen 

aangeleverd door Marcel PA3HEB 
 

Kijk op http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/s-h_magazin/media/shmag9155.html 
 

REM Eiland 
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Over het REM-eiland is de afgelopen jaren al enkele malen in de Flevo Rondstraler gepubliceerd: 
het eiland waar vanaf tussen 15 augustus en 17 december 1964 de eerste commerciële televisie 
vandaan kwam. Het bereik was beperkt tot de kuststrook, omdat het eiland 9 km uit de kust bij 
Noordwijk lag. De grote financier was scheepsbouwmagnaat Cornelis Verolme. Vanaf 1974 heeft 
Rijkswaterstaat het  

eiland als meetpost in gebruik 
genomen. Diverse amateurexpedities 
hebben er al plaatsgevonden: PA6REM 
is legendarisch geworden. Kijk maar in 
Electron van juni 2004. Ook PB6REM 
heeft bestaan. Maar het eiland is 
voltooid verleden tijd. Dinsdag 29 
maart 2011 is het naar Amsterdam 
gesleept om als een restaurant dienst 
te gaan doen. Kijk maar eens op de 
volgende sites. 
 
http://www.qsl.net/pb6rem/ 
http://www.remeiland.com/ 
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/
VOLUME01/Van_REM_naar_TROS.sh
tml 
http://www.geschiedenis24.nl/andere-
tijden/afleveringen/1999-2000/Het-
REM-eiland.html 
 
 
 

 

 
 

Omroepzenders 
 
 

Op 1 december 2009 hebben we op de verenigingsavond de foto’s 
vertoond van de afdelingsexcursie naar het OmroepZenderMuseum in 
IJsselstein. Gelijktijdig is wat van de geschiedenis van omroepzenders 
verteld. Tijdens de radiomarkt in Rosmalen in maart, stond het 
omroepzendermuseum ook met een stand in het Autotron. Men 
overweegt een boek over de geschiedenis van de omroepzenders uit 
te gaan geven. In Rosmalen heeft men gepeild of hier een markt voor 
is. Mocht u dit interesseren, dan kunt u zich aanmelden via de site 
www.omroepzendermuseum.nl. Ook als u zich aanmeldt, verplicht dit 
nog niet tot aankoop ! 
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Radiomarkt ‘t Harde 
 
  
Zaterdag 18 juni organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Vereniging 
voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON) al weer voor de vijftiende maal haar 
Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt). Wat begon als een activiteit tijdens het 25 jarig bestaan 
van de vereniging is nu uitgegroeid tot de op twee na grootste openlucht Radiomarkt van 
Nederland. 
 
De markt wordt nu voor de tweede maal gehouden op terrein van het Multi Functioneel 
Centrum Aperlo aan de Stadsweg 27 `t Harde. 
 
Op de Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt) vindt je van alles op het gebied van de 
zendamateur zoals zend/ontvangers, antennes, meetapparatuur, kabel`s, pluggen e.d. 
Voor de elektronica hobbyisten / zelfbouwers is er een keur aan onderdelen te koop zowel nieuw 
als het lang gezochte onderdeel voor een reparatie/restauratie project, loeplampen. 
Ook computer liefhebbers komen bij ons aan hun trekken, van onderdelen, DVD`s, kabels, tot 
complete systemen. Voor de liefhebbers van gadgets zijn er leuke dingen te vinden zoals 
weerstations, mp3 -4 spelers, telefoons, ledverlichting en natuurlijk ook radio`s. 
 
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 18 juni a.s naar 
deze gezellige Radiomarkt. 
 
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 
 
 
 


