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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 de Rostockzaal van gebouw ‘Hanzeborg’ 

aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad. In september is dat dinsdag 

6 september 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 
 
Beste mensen. Onze afdeling en daarmee wij allemaal, maken een grote verandering mee. Sinds 20 
april 1998 vergaderen (met een kleine onderbreking in de Sint Gregoriusschool) in het gebouw 
van de Flevoscouts. Na ruim 13 jaar keren we terug naar Lelystad. Op 12 januari 1978 vond de 
oprichtingsvergadering plaats in Lelystad. Tot 1998 zijn we daar regelmatig bijeengekomen op 
verschillende locaties. Door allerlei omstandigheden heeft het toenmalige bestuur besloten te gaan 
verhuizen naar Dronten. Daar hebben we een goed onderkomen gevonden en ook ons 25-jarig 
bestaan gevierd. Op de jaarvergadering in 2011 is door de leden geopperd een vergaderlocatie te 
vinden die makkelijker bereikbaar is en mogelijk goedkoper. Op de laatste verenigingsavond op 7 
juni heeft het bestuur voorgesteld te gaan verhuizen naar gebouw Hanzeborg in Lelystad. Vrijwel 
unaniem hebben de leden ingestemd met dit voorstel, zodat het dan eindelijk op 6 september a.s. 
zo ver is. De nieuwe vergaderlocatie: 
 
 Gebouw Hanzeborg 
 Rostockzaal 
 Koningsbergenstraat 201-A 
 8231 DC  Lelystad 
 
Dit gebouw bevindt zich achter het NS 
Station Lelystad Centrum en tegenover 
het Provinciehuis. ’s Avonds na 20.00  
uur is er sinds kort vrij parkeren in de 
buurt. 
 
Op deze eerste verenigingsavond op de nieuwe locatie zal een inpraatstation QRV zijn. PI4FL zal 
op 145,450 MHz vanaf 19.30 uitluisteren. We hebben geen mogelijkheid om een vaste antenne op 
te stellen, zodat het een portabel of mobiel station zal zijn. Begin dus niet in Almere al te roepen 
…..  Er is ook een bemande bar waar u van alles en nog wat kunt kopen. Op de volgende pagina 
vindt u de ‘spijzen en drancken’. 
 
Met deze nieuwe stap moeten we ook mensen bedanken die ons afgelopen jaren geholpen hebben. 

• Uiteraard het bestuur van de stichting Flevoscouts, van wie we het gebouw al die jaren hebben 
gehuurd. Alle spullen die wij nog in Dronten hadden liggen, zijn daar weg. Ook de sleutel is 
ingeleverd en we hebben Marcus de Regt, de penningmeester van de stichting bedankt voor 
zijn vertrouwen dat hij in ons gesteld heeft.  

• Uiteraard zijn we Roel, PE1RF ook heel veel dank verschuldigd. Jaren lang heeft hij de bar 
bemand, koffie, koek, fris en bier naar Dronten gesleept en wat over was, moest weer mee 
terug ook. 

• Henk van der Ley, PA0LEY die Roel altijd een lift met zijn auto heeft gegeven en daarmee voor 
ons de gekochte spullen heeft vervoerd. 

Allemaal heel hartelijk dank. 
 
De komende verenigingsavond dinsdag 6 september 2011 staat in het teken van ‘wennen’. Er is 
geen spreker van buiten uitgenodigd, maar uiteraard gaan we wel als vereniging iets doen. Zie 
hiervoor de agenda verder op in deze Flevo Rondstraler. 
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Als we naar de rest van het kalenderjaar kijken, dan is het programma als volgt. 
 

• Dinsdag 6 september: verenigingsavond. 

• Zaterdag 24 september: radiomarkt De Lichtmis 

• Dinsdag 4 oktober:  verenigingsavond. 

• November: excursie radiotelescoop Dwingeloo. 

• Dinsdag 6 december: eindejaarsbijeenkomst en EMC-lezing door PF0EMC. 
 
Met amateurgroeten en tot 6 september in Hanzeborg. 
 
Het bestuur. 
 

 

Verenigingsavond dinsdag 6 september 
 
Dinsdag 6 september 2011 is de volgende verenigingsavond. Deze wordt gehouden in de 
Rostockzaal in gebouw Hanzeborg,  Koningsbergenstraat 201 te Lelystad. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
1. Opening en mededelingen 
2. Discussie over SWR en uitgestraald vermogen o.l.v. Jacob, PA3GNE 
3. Pauze aan de bar 
4. Eyeball QSO 
5. Sluiting 
 

  
RD van 27 juli 2011 
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RD van 8 augustus 2011 
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Verslag Verenigingsavond 7 juli 2011 
 
Goede wijn behoeft geen krans. Op de website http://r25.dares.nl/activiteiten.html lezen we als volgt: 
 

Lezing bij de Afdeling IJsselmeerpolders in Dronten.  
Dinsdag 7 juni 2011 hebben Foeke, PA3FNT; Jan PA7O en Gerard PD0JEW een lezing verzorgd over DARES in zijn algemeenheid en 
onzer regio in het bijzonder. Verder hebben we een demo gegevens over de mogelijkheden van de repeaters zoals we deze in onze regio 
kunnen gebruiken. Het was een zeer geslaagde avond. 

 
Gerard, PD0JEW, Dares Regio Coördinator Gooi & Flevoland, heeft een aantal algemene zaken over Dares 
te berde gebracht. De Dares organisatie is op 12 mei 2004 opgericht. Sinds 2003 zijn er binnen de IARU 
mogelijkheden gekomen om communicatie te plegen voor rampenbestrijding. Anno nu zijn er ongeveer 700 
amateurs Dares-deelnemers. Om elkaar niet voor de voeten te lopen, is de organisatie regionaal. De 
regio’s zijn gelijk aan de veiligheidsregio’s van de overheid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft Dares erkend. In een brief van BiZa aan alle veiligheidsregio’s in Nederland, werd 
het advies gegeven om Dares op te nemen in de rampencommunicatie van de veiligheidsregio. Waarom 
stelt de overheid zo’n belang in Dares? Waarom vertrouwd men niet op normale providers? Het antwoord 
is onthutsend: de energievoorziening is niet gegarandeerd en sites kunnen vrij snel plat gaan. Het grote 
voordeel van zendamateurs is: ze maken point-to-point verbindingen en een noodstroomvoorziening voor 
hun apparatuur is vrij snel geregeld. Een simpele autoaccu kan langdurig voldoende energie leveren. Per 
regio wordt voor deze point-to-point communicatie de 2 m en en 70 cm band gebruikt. Voor nationale 
communicatie wordt van 40 of 80 m gebruik gemaakt. Eventuele internationale communicatie: HF. Voor 80 
m maakt men gebruik van de veel besproken NVIS-antenne.  Behalve spraak, kan Dares ook communicatie 
via e-mail verzorgen. Hiervoor maakt men gebruik van Winlink 2000. Het Winlink 2000 systeem is een 
alternatief e-mail netwerk voor de radiozendamateurs. In situaties waar het Internet niet beschikbaar is kan 
via dit systeem e-mail draadloos verzonden en ontvangen worden. Op dit moment zijn in Europa de 
volgende stations op HF beschikbaar om draadloos e-mail uit te wisselen: SM6USU, OH2NPE en F6CDD. 
 
Dares heeft een landelijk stichtingsbestuur. Per veiligheidsregio is er een regiocoördinator en een 
plaatsvervangend regiocoördinator. Omdat deze regio zowel de veiligheidsregio Flevoland (25) als het Gooi 
bedient, hebben we voor Regio 25 twee regiocoördinatoren. Met de verdere vergroting van de 
veiligheidsregio’s verandert dat uiteraard. Dares kent SIL’s. Dat zijn Snel Inzetbare Landelijke teams. Iedere 
regio heeft een DRCC: Dares Regio Coördinatie Centrum. Mocht een ramp bovenregionaal worden, dan 
komt het DLCC Dares Landelijk Coördinatie Centrum in actie. Dit is een vast station; aan een mobiel 
DLCC wordt gewerkt. Dares-bestuursleden, RC’s en SIL’s zijn voorzien van een P2000 pager en kunnen 
dus via het C2000 netwerk opgeroepen worden. Dares vrijwilligers ondergaan diverse toetsen om als 
vrijwilliger toegelaten te worden. Na een positieve toets, ben je vrijwilliger, maar niet vrijblijvend! Men 
moet wel op je kunnen rekenen! Omdat Dares bij een professionele wereld aan moet sluiten, dient iedere 
deelnemer binnen een jaar ook gecertificeerd te zijn. Dat is een hele opgave. In 2008 heeft men meegedaan 
aan de TMO-oefening ‘Waterproef’. In 2009 met Floodex: Dares heeft een prima rol gespeeld. Na de 
tsunami in Japan is ‘Dares-Japan’ ook actief geweest. Tijdens de grote brand op Moerdijk was Dares wel 
stand by maar men is niet in actie gekomen.  
 
Regio 25 heeft 19 deelnemers. Zie hiervoor www.r25.dares.nl. Men heeft een eigen repeater netwerk. 
Deze kunnen allemaal gekoppeld worden tot een groot netwerk dat regio-dekkend is. Voor e-mail verkeer 
zijn vier VHF stations beschikbaar. Via 1200 baud packet radio is op 144,850 MHz voor e-mail 
communicatie beschikbaar: PI8CNL-10 in Lelystad, PA7PK in Almere, PI8DAR-10 in Kortenhoef, PI8MNL-
10 in Soest en PA3FNT-10 in Emmeloord. Een aspect dat in discussie is, is encryptie. Als er lijsten met 
slachtoffers gecommuniceerd worden, is encryptie gewenst. Zendamateurs mogen geen encryptie 
toepassen. De Minister heeft gezegd: “Als het moet, doen we het”. Bij de Floodex oefening had AT geen 
moeite met encryptie. Onlangs is er, in samenwerking met Defensie, een koppeling tot stand gebracht met 
het zwaar beveiligde netwerk Titaan. Via de satelliet is er geoefend. Het doel is, om bij uitval van internet, 
via de satellieten van Defensie toch verder te communiceren.  
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Foeke, PA3FNT heeft een uitleg gedaan over de werking en noodzakelijke instellingen van Echolink:  
zendontvangers zijn door middel van een geluidskaart van een computer aan internet gekoppeld en zo kan 
je bijvoorbeeld als mobiel VHF station, via internet op een VHF-repeater in de USA CQ geven. De meest 
gebruikte software is die van SM0SVX. De moeilijkheid bij het instellen zit hem in het vrijgeven van poorten 
door de firewall en de instellingen van het audiosignaal. Via Echolink kunnen de 5 regio-repeaters van Dares 
gekoppeld worden: je bent dan op alle repeaters gelijktijdig hoorbaar. Mocht internet uitvallen, dan zijn het 
5 stand alone repeaters tussen 438,8 en 439 MHz met een shift van -7,6 MHz. Via een DTMF-module kan 
het gewenste nodenummer ingegeven worden. Dares is ondertussen met een nieuwe architectuur bezig. 
Belangrijk daarin is de juridische aansprakelijkheid. Deze zal goed geregeld moeten worden. 
 
De Dares-mannen werden door de voorzitter hartelijk dank gezegd voor hun Pro Deo-lezing. Vanuit de 
afdeling is toegezegd dat er gezorgd zal worden voor een aantal connectoren waar Dares behoefte aan 
heeft. 

 

 
Omroeppionier ir. H. H. S. à Steringa Idzerda 

Aangeleverd door Raymond, PA7RAY 
 
Raymond PA7RAY, secretaris van VRZA Flevoland, heeft een verhaal samengesteld over de 
geschiedenis van Steringa Idzerda die op 6 november 1919 voor wereldprimeur zorgde. Dit 
verhaal is grotendeels terug te vinden op: 
 
http://weblogs.vpro.nl/idzerda/tag/radiopionier/ 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hanso_Schotanus_%C3%A0_Steringa_Idzerda 
http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2011/mei/Idzerda-niet-de-eerste-radioman-ter-wereld.html 
 
Leuk is ook het feit dat hij onlangs op familie bezoek in Den Haag was en in de Beukstraat is 
wezen kijken. Van hem de onderstaande foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Flevo Rondstraler september 2011 
 

 

8 
 

In vervolg op Idzerda, lees ik op de site van het KNMI het volgende. 
 
In de radionieuwsdienst van de publieke omroep is het weer altijd een vast onderdeel. Het 
weerbericht was er zelfs al eerder dan de nieuwsberichten op de radio: het KNMI zond al 2 
augustus 1920 weerberichten de ether in. Het instituut kreeg toen de beschikking over de zender 
Fort Vossegat die de hele dag met tussenpozen van hooguit twintig minuten weerberichten 
uitzond. Die radiozender was een lampenzender van het type waarmee ingenieur Steringa Idzerda 
de eerste officiële radio-uitzendingen verzorgde. Idzerda zond op 6 november 1919 het eerste 
radioprogramma de ether in. Op 20 november 1936 liet het persbureau Vaz Dias voor het eerst 
de nieuwsberichten op de radio horen. Vaz Dias was de voorloper van het ANP, dat daarna vele 
jaren het nieuws op de radio verzorgde. Nadat de omroepen 
hun uitzendingen begonnen, werden de weerberichten in die 
nieuwsuitzendingen ondergebracht. 
 
In 1947 kreeg het weerbericht ook weer een eigen plaats op 
de Hilversumse zenders en werd 's ochtends om kwart vóór 
zes en kwart vóór zeven overgeschakeld naar de studio van 
het KNMI in De Bilt. De uitgebreide weerberichten werden 
deels op dicteersnelheid voorgelezen. Die matineuze 
berichten zijn in de loop van de jaren negentig van de 
publieke zenders verdwenen omdat andere media, zoals 
teletekst zich meer lenen voor dergelijke uitgebreide 
weerberichten en overzichten. Halverwege de jaren negentig 
hebben NOS nieuws en het KNMI het weer in de 
nieuwsuitzendingen op de radio in een nieuw jasje gestoken 
door te kiezen voor een meer journalistieke aanpak. Het 
weerbericht is sinds die tijd niet langer een opsomming van 
feiten, maar een bericht waarin het (weer)nieuws voorop 
staat. Nieuwswaarde, tijdstip, lengte van uitzending en de aard 
van de zender zijn bepalend voor de inhoud. 
 
Tegenwoordig krijgt het weer veel aandacht in de media en ook op de radio zijn doorlopend 
weerberichten te beluisteren. De meeste omroepen en zenders beschikken over hun eigen 
weerkundigen, freelance, in dienst van de omroep of werkzaam bij weerbedrijven. De 
basisinformatie en data zijn deels afkomstig van het KNMI dat zorgt voor de waarnemingen, 
modelberekeningen en verwachtingen. Het KNMI maakt ook zelf algemene weerberichten en 
waarschuwingen voor de samenleving en geeft bij extreem weer het Weeralarm uit.  
 
Bron: http://www.knmi.nl/cms/content/30966/historie_weerbericht_op_de_radio 

Fort Vossegat is tussen 1817 en 1819 gebouwd aan de oostkant van het oude centrum van 
Utrecht als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1849 is het Fort voorzien van een 
bomvrij wachthuis. Op een deel van het terrein is in latere jaren de Kromhoutkazerne gebouwd.  
Tegenwoordig resteert weinig meer van het Fort, behalve enkele contouren van waterlopen en 
wegen. Het fort is niet toegankelijk en ook niet te overzien. 
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In een uitgave van de Vereniging Officieren Verbindingsdienst schrijft onze oud- Electron 
hoofdredacteur Gerrit Jan Huijsman het volgende over het Fort:  

 
In de jaren twintig werd in Fort Vossegat bij Utrecht een vast militair radiostation opgesteld met de 
merkwaardige roepnaam Bé, waar aanvankelijk een fluitvonkzender met relatief groot vermogen 
werd gebruikt. Het station zond op gezette tijden weerberichten van het KNMI uit ten behoeve 
van een aantal speciale correspondenten in Nederland, dit zeer tot ongenoegen van een aantal 
luisteramateurs die experimentele muziekuitzendingen van Hilversum volgden (‘die militairen zijn 
weer bezig’). 

Bron: http://www.vovklict.nl/intercom/2008/4/vonken.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


