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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 januari is dat de tweede 

dinsdag 10 (!!) januari 2012.  

 

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 
 
Van harte een gezond en hobbyrijk 2012 gewenst. Om dit persoonlijk aan uw medeamateurs over 
te brengen, bent u van harte uitgenodigd voor de eerste afdelingsbijeenkomst op dinsdag 10 
januari 2012 in de Rostockzaal in gebouw Hanzeborg te Lelystad. De reden dat het deze maand op 
de tweede dinsdag van de maand is, is dat de accommodatie in Lelystad de eerste week van het 
jaar gesloten is. We kunnen er niet terecht. Onze contactman in Lelystad bij de stichting Welzijn 
Lelystad, OM Martin Rooke PA3EBH heeft ons daarover tijdig geïnformeerd. Op zich is dat ook 
niet erg, want het aantal weken tot de jaarvergadering is gelijk aan vier. En daarmee hebben we 
toch een normale periode tussen twee bijeenkomsten. Daarom: in januari de TWEEDE dinsdag, 
uiteraard als uitzondering. 
 
In de vorige Rondstraler is al aandacht gevraagd voor de jaarvergadering en bestuursverkiezing op 
7 februari. Daar is ook opgeroepen om u kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Dit is 
bewust al heel vroeg gebeurd en tijdens de oliebollenbijeenkomst in december j.l. is ook duidelijk 
geworden waarom: na 15 jaar bestuurslidmaatschap stelt Jacob zich niet meer verkiesbaar. Op de 
vergadering heeft hij daar een stukje toelichting op gegeven. Dat zal hij bij zijn afscheid in februari 
ook nog wel doen. En daarmee komt een bestuursfunctie vrij. De Rondstraler van maart 2012 
hoopt hij nog uit te brengen maar daarna is er ook het redactieschap vrij gekomen. Vindt u het 
leuk om de Rondstraler samen te gaan stellen of zelf het toetsenbord ter hand te nemen? 
Schroom niet, meld u aan en probeer het bijvoorbeeld voor een jaar. Het bestuur is er erg mee 
geholpen! 
 
De agenda voor het komende jaar is nog open. Graag uw voorstel hoe we deze in kunnen vullen. 
De data zijn als volgt: 

• Dinsdag 10 januari: nieuwjaarsbijeenkomst 

• Dinsdag 7 februari: jaarvergadering met bestuursverkiezing 

• Dinsdag 6 maart: bijeenkomst 

• Dinsdag 3 april: behandelen voorstellen jaarvergadering 

• Zaterdag 21 april: Verenigingsraad 

• Dinsdag 1 mei: bijeenkomst 

• Dinsdag 5 juni: bijeenkomst 

• Dinsdag 4 september: bijeenkomst 

• Dinsdag 2 oktober: bijeenkomst 

• Dinsdag 6 november (onder voorbehoud i.v.m. mogelijke excursie) 

• Dinsdag 4 december: bijeenkomst 
Zet deze data op uw kalender of in uw agenda. Dan hoeft u er geen één te missen. 
 
De verenigingsavond van december is ingevuld door Randall samen met Danny, PD0SNK. Een kort 
verslag is in deze Flevo Rondstraler te vinden. We willen hen hierbij nog dank zeggen voor het 
verhaal. Mogelijk wordt Flevoland weer een actief Packetland…… 
 
Op zaterdag 21 april wordt de verenigingsraad gehouden. Tot uiterlijk 28 januari 2012 dienen VR-
voorstellen die vanuit de afdeling worden ingediend, ontvangen te zijn door de Algemeen 
Secretaris. Mocht u voorstellen hebben, dan is de komende bijeenkomst gelegenheid om deze in te 
dienen bij het bestuur zodat daarover gestemd kan worden. 
 
Het bestuur 
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Verenigingsavond dinsdag 10 januari 
 
Dinsdag 10 januari 2012 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. Zijn er VR-voorstellen die de leden willen indienen? 
3. Eyeball QSO. 
4. Sluiting. 
 

 

Excursie Camras (vervolg) 
door PA3GNE 

 
Behalve metingen aan waterstof, wordt er in Dwingeloo ook aan pulsars gemeten. 

Ontdekking 
De eerst bekende pulsar, ontdekt in augustus 1967 door studente Jocelyn Bell en haar mentor 
Antony Hewish, had een pulstijd van 1,3 seconden. Zij sloten uit dat het signaal van de aarde 
afkomstig was omdat het niet terugkwam na een periode van precies 24 uur, maar na een 
siderische dag. Ze gaven het object dat hiervoor verantwoordelijk was origineel de naam LGM, 
hetgeen stond voor little green men (Kleine Groene Mannetjes), omdat het leek op een radiobaken 
dat door buitenaards intelligent leven naar ons werd uitgestraald. Na enige speculatie werd een 
consensus bereikt dat het enige object dat verantwoordelijk kon zijn voor deze signalen een 
neutronenster was; een object dat tot dan toe niet kon worden waargenomen. Deze pulsar is ook 
via de radio te horen; op de lange golf rond de 148 kilohertz. 

Sinds de ontdekking van deze pulsar zijn ook veel sneller pulserende neutronensterren 
waargenomen, tot in het millisecondenbereik. Ook hebben sommige pulsars een structuur in de 
pulsen die nog veel hoger van frequentie is (nanoseconden); deze onderdelen moeten door 
stukken op het oppervlak van de neutronenster worden uitgestraald die niet groter zijn dan 60 
centimeter. Daarmee zijn deze structuren verreweg de kleinste details ooit waargenomen buiten 
ons eigen zonnestelsel. 

Ontstaan van een pulsar 
Een pulsar is het eindstadium van een ster met een massa van rond de 10 zonsmassa's. Het 
ontstaan van een pulsar is het gevolg van een type II, type Ia of type Ib supernova. Wanneer de 
ster alle waterstof in zijn kern via een reeks andere elementen uiteindelijk tot ijzer heeft 
gefuseerd, kost het de ster energie om dit verder fuseren (in plaats van dat het energie oplevert). 
Het hydrostatisch evenwicht van de ster raakt uit balans, en de sterkern implodeert onder zijn 
eigen zwaartekracht. Door de enorme druk worden de protonen en elektronen van de 
ijzeratomen gefuseerd tot neutronen. Vanwege de grote hoeveelheid vrijgekomen potentiële 
energie worden de buitenste lagen van de ster met een grote explosie het universum ingeblazen. 
Hierdoor verliest de ster een groot gedeelte van zijn massa. Wanneer de ster tijdens zijn leven 
een kleine draai-impuls had, wordt door het krimpen van de ster de draaisnelheid enorm 
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verhoogd, vanwege het behoud van impulsmoment. Ook het magnetisch veld van de ster blijft 
behouden, maar door het krimpen van de ster zeer versterkt. Onder invloed van dit draaiende 
magnetische veld wordt een elektrisch veld opgewekt, wat geladen deeltjes bij de magnetische 
polen versnelt. Dit heeft tot gevolg dat de ster bij de polen twee elektromagnetische 
straalstromen uitzendt. 

Anatomie van een pulsar 
Een pulsar is dus een snel roterende, sterk magnetische neutronenster die aan beide magnetische 
polen een elektromagnetische straalstroom uitzendt. Een pulsar heeft typisch een straal van 10 km, 
met een gewicht van rond de 1,4 zonmassa's. 

Interne structuur 
Een neutronenster bestaat bijna volledig uit neutronen, en heeft een gemiddelde dichtheid van 6,7 
* 1017kg /m3, groter dan die van een atoomkern (2,7 * 1017kg /m3). Een neutronenster is echter 
geen homogene bol, maar heeft een lagenstructuur. De buitenste, vaste laag van ijzerkernen en 
gedegenereerde elektronen heeft een dichtheid van 109kg /m3. Daaronder bevindt zich een 
vloeibare binnenkant die naar binnen toe dichter wordt. Bij een dichtheid van 4 * 1014kg /m3 
combineren de protonen en elektronen zich tot neutronen. Het grootste gedeelte van de 
neutronenster bestaat uit een mix van 95% superfluïde neutronen en 5% supergeleidende 
elektronen en protonen, bij een dichtheid van 2 * 1017kg /m3. Over de aard van de kern van de ster 
bestaat nog geen eenduidige theorie. 

Magnetosfeer 
Elke pulsar wordt omringd door een atmosfeer van plasma, dat volledig gedomineerd wordt door 
het zeer sterke magnetische veld van de pulsar. Het magnetisch veld kan sterkten bereiken tussen 
de 108 en 1015 Gauss. Deze combinatie van plasma en magnetisch veld wordt de “magnetosfeer” 
genoemd. De magnetosfeer roteert mee met de pulsar, die een rotatieperiode kan hebben van 
enkele seconden tot enkele milliseconden. Hierdoor kan de magnetosfeer snelheden bereiken die 
de lichtsnelheid naderen. Aangezien de magnetosfeer de lichtsnelheid niet kan overschrijden, 
ontstaat er een cilindervormige grens rondom de draai-as. Deze grenst het gebied af waar de 
magnetosfeer nog met de neutronenster mee kan draaien. Hierbuiten kan dit niet, omdat het in 
strijd zou zijn met de speciale relativiteitstheorie. Deze grens wordt de lichtcilinder genoemd. De 
magnetische veldlijnen die binnen de lichtcilinder sluiten heten gesloten veldlijnen, degenen die dit 
niet doen heten open veldlijnen. Dit snel roterende magnetische veld veroorzaakt een elektrisch 
veld, dat aan de magnetische polen de geladen elektronen en protonen versnelt. Deze deeltjes 
veroorzaken de elektromagnetische straalstromen aan de polen. 

Een pulsar waarnemen 

Het vuurtoreneffect 
Een pulsar is op aarde waar te nemen als een serie elektromagnetische pulsen met een zeer 
stabiele periode tussen de 1,4 milliseconden en 8,5 seconden. Deze pulsen zijn afkomstig van de 
elektromagnetische straalstromen die bij de magnetische polen worden uitgezonden. Wanneer de 
aarde zich in de richting van één van deze straalstromen bevindt, neemt men als gevolg van het 
"vuurtoreneffect" een stabiele puls waar, met dezelfde periode als de draaiperiode van de 
neutronenster. Afzonderlijk zien deze pulsen er zeer verschillend uit, maar wanneer met een 
proces dat "folding" genoemd wordt meerdere pulsen bij elkaar worden opgeteld, ontstaat een 
zogenaamd "pulsprofiel" dat voor elke pulsar uniek is. Het profiel van een pulsar zegt veel over de 
fysische processen die zich in en rondom de pulsar afspelen. 
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De elektromagnetische straalstromen 
Het mechanisme achter de elektromagnetische straalstromen is dat elektronen en protonen bij de 
magnetische polen worden versneld door het elektrisch veld van de pulsar. Dit elektrisch veld is 
een gevolg van het snel roterende magneetveld van de pulsar. De versnelde geladen deeltjes 
bewegen zich door het magneetveld, en zenden als gevolg daarvan fotonen uit die genoeg energie 
bevatten om te splitsen in een elektron-positronpaar. Deze twee deeltjes hebben elk de helft van 
de oorspronkelijke energie van het foton. Het elektron en positron kunnen op hun beurt weer 
fotonen uitzenden, of met hun antideeltje annihileren tot een nieuw foton. Zo volgt een 
kettingreactie binnen de magnetosfeer, waarin steeds meer fotonen ontstaan met een steeds 
lagere energie. Het precieze verloop van deze kettingreactie bepaalt grotendeels de 
karakteristieken van de op aarde waargenomen straling. 

Tussendoor verricht Oort begin jaren vijftig het komeetonderzoek waaraan zijn naam nog steeds 
is verbonden. Op grond van berekeningen komt hij tot de conclusie dat er een wolk van 
komeetkernen als een schil om de zon ligt. De kilometersgrote brokken van stof en ijs bevinden 
zich meestal ver buiten de baan van de planeten, meer dan een lichtjaar van de zon vandaan. Ter 
vergelijking: de aarde bevindt zich op een afstand van 8,3 lichtminuten van de zon, zo lang doet het 
licht erover om ons te bereiken. Af en toe komt er een komeet deze kant op en ontstaat er in de 
buurt van de zon door verdamping een lange staart. 

De Oortwolk blijft overigens een hypothese, niemand heeft hem ooit waargenomen. De wolk is 
volgens evolutionisten een goede verklaring voor het feit dat er nog steeds kometen zijn. Ook 
verklaart hij waarom niet alle kometen om de zoveel tijd terugkeren, zoals de beroemde komeet 
van Halley dat doet. Periodieke staartsterren hebben de Kuipergordel als verblijfplaats. Dat is een 
band van objecten net buiten de baan van Neptunus, genoemd naar de astronoom Gerard Kuiper. 
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Radiobeurs Apeldoorn 
 

Radiobeurs voor Zend- en luisteramateurs te Apeldoorn.Op zaterdag 21 januari 2012 wordt 
alweer voor de 16e keer de landelijk bekende Radiobeurs voor zend- en luisteramateurs te 
Apeldoorn gehouden.De beurs wordt gehouden in wijkcentrum “DOK ZUID” te 
Apeldoorn.Wijkcentrum Dok Zuid staat op dezelfde plek als onze vroegere beurslokatie De 
Kayersheerdt. De ruimten in dit gebouw zijn veel groter en met voldoende verlichting op alle 
tafels. Ook is er een gezellig cafe. Op ca. 95 tafels zullen zowel handelaren als particulieren hun 
nieuwe en gebruikte spullen te koop aanbieden. De beurs is voor publiek geopend van 09.30 uur 
tot 15.00 uur. Entreeprijs € 2,00. Er is bij het gebouw een grote parkeerplaats die alleen voor de 
beurs wordt gebruikt. 
 
Adres: Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn 
http://www.accresinfo.nl/wijkcentrum-dok-zuid/ 
 
Routebeschrijving: A1 afslag 20, dan de Kayersdijk volgen tot de 3e stoplichten, hier linksaf de 
Marchantstraat en dan bij stoplicht links, hier is Dok Zuid. 
 
Het wijkcentrum is voor het inrichten van stands vanaf 08.00 uur geopend. Aanvragen voor meer 
informatie, algemene voorwaarden voor standhouders, etc.: zie www.pi4sdh.nl.  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via e-mail: radiobeursapeldoorn@pi4sdh.nl 
 
Namens de beursorganisatie, 
Rob de Ruiter, PD0NMO, tel 0570-561343 
Hans van Zadelhoff, PE1FCP, tel 055-5787584 
 

 

Engelse D-star repeater 
door Raymond, PA7RAY 

 
De “Mid Cornwall Beacon and Repeater Group” heeft toestemming gekregen van Ofcom om 
met een experimentele D-Star repeater te werken via de bestaande GB3HB repeater 
frequenties op 70cm. Als callsign is toegewezen GB7MC en hij is ondertussen operationeel. 
 
De uitgangsfrequentie is 433,375 MHz en de inputfrequentie wordt 434,975 MHz. De bestaande 
GB3HB voice repeater is nu afgesloten en zal een onderhoudsbeurt krijgen en updates . De 
experimentele D-Star repeater, GB7MC, neemt de rol over totdat de nieuwe GB3HB voice 
repeater klaar is voor gebruik.Voor meer informatie, of om een rapport te verzenden, gaat u naar 
de website van de groep op www.mcbarg.co.uk of http://www.btinternet.com/~rpelli/news.html 
 
De oude GB3HB: http://www.btinternet.com/~rpelli/hb.jpg 
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Astronaut André Kuipers 
 

Het zal niemand ontgaan zijn dat onze landgenoot André Kuipers ondertussen in het ISS is 
aangekomen voor een verblijf van enkele maanden. Hopelijk kan hij tijd vinden om via de 
amateurbanden contacten te leggen met zendamateurs. André Kuipers zal werken onder de call 
PI9ISS. Zendfrequentie vanaf aarde naar ISS op 145.200 MHz in FM. Het ISS zal terugzenden op 
145.800 MHz in FM. 
 

 

Een gewaarschuwd mens …. 
 
Met ingang van medio december breidt Agentschap Telecom de aanpak van etherpiraten uit. Vanaf 
die datum kan de boete voor het illegaal gebruiken van de FM-band oplopen tot € 45.000,--. Ook 
is er in de kerstperiode extra inzet van inspecteurs om overlast van etherpiraten te voorkomen. 
 
Boete afhankelijk van ernst overtreding  
De boete kan oplopen tot € 45.000,-- en is mede afhankelijk van de ernst van de overtreding. Dit 
wordt onder andere bepaald door de mate van storing die de etherpiraat met zijn uitzending 
veroorzaakt. Naast de hogere boete hanteert Agentschap Telecom een lik-op-stuk beleid. De 
overtreder ontvangt bij illegaal uitzenden eerst een waarschuwing. Als binnen een uur geen gehoor 
wordt gegeven aan de waarschuwing kan de inspecteur ter plaatse direct een overtreding 
constateren. Dan zal de inspecteur een Rapport van Bevindingen opstellen en riskeert de 
overtreder de boete. Agentschap Telecom hoopt met deze aanpak overtredingen en overlast te 
voorkomen. 
 
Commercialisering en professionalisering  
De afgelopen periode signaleert Agentschap Telecom een verschuiving in het type etherpiraat. 
Waren het eerst vooral de ‘zolderkamerpiraten’ (hobbyisten), nu zijn het de grotere 
‘feesttentpiraten’ die overlast veroorzaken. Zij gebruiken steeds zwaardere  apparatuur met 
grotere vermogens en hogere antennemasten. Daarmee hebben ze een groter bereik en is de 
overlast groter. Daarnaast ziet Agentschap Telecom een toename van het aantal mobiele masten 
dat op afstand, vanuit een studio, aangestuurd kan worden. Dit soort constructies wordt gebruikt 
bij uitzendingen vanuit horecagelegenheden, schuurfeesten en feesttenten. Vanwege de overlast die 
deze etherpiraten veroorzaken zal Agentschap Telecom zich ook meer op dit soort overtreders 
richten. 
 
Overlast  
Etherpiraten zorgen met hun illegale uitzendingen voor veel overlast. In een aantal gevallen wordt 
het radioverkeer van luchtvaart en het C2000-communicatiesysteem gestoord (dit is het 
communicatiesysteem van ambulancediensten, brandweer, marechaussee en politie). Dit kan 
levensbedreigende situaties opleveren. De ontvangst van calamiteitenzenders kan ook in het geding 
zijn. Zij verstoren ook de ontvangst van commerciële en publieke omroepen, waardoor deze 
minder luisteraars bereiken. Daardoor leiden de omroepen economische schade. En tot slot 
ondervinden de luisteraars hinder bij het luisteren naar hun favoriete radiostation. 
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Herleving van packet ! 
door Randall, PE1SDE 

 
Sinds de verovering van internet in de Nederlandse samenleving en daarmee in de shack, is packet 
radio uit beeld geraakt. Waarom eigenlijk? Wat is er nu leuker dan het DX-cluster draadloos, dus 
via packet radio te ontvangen? Het spul staat allemaal ongebruikt in de kast. Veeg het stof er af en 
ga het weer gebruiken. Packet is namelijk niet dood. Over de hele wereld komen nog steeds mails 
binnen via packet radio. Al zoekend naar hernieuwde mogelijkheden om weer met packet aan de 
slag te gaan, kwam ik Danny, PD0SNK uit Sneek tegen die er al mee bezig was. Packet is ooit met 
300 baud begonnen. 1k2 is algemeen ingeburgerd geweest, maar ook 4k6 en 9k2 is gebruikt. Met 
9k2 kan je niet meer via de microfoonaansluiting het signaal toevoeren. In de spraakfilters loopt dit 
vast. Maar moderne sets zoals de FT 817ND van Yaesu heeft standaard een 9k6 packet aansluiting. 
De grote vraag is, hoe ver kom ik er mee? 
 
Stap twee was om op 10 m packet te gaan bedrijven. Dat is een rare band. Of je komt de straat 
niet uit of je zit aan de andere kant van de wereld. Maar ook dat is via packet te doen. Er stond 
nog een oude President Lincoln op de plank en die is ingericht. Door je packetstation aan internet 
te knopen ontstaat er een draadloos/internet-netwerk. Via mijn packet station liep er op een 
gegeven moment een draadloos verbinding op 10 m met een Canadees. Via internet liep de 
verbinding verder naar Duitsland en die beide OM´s zaten via packetradio te chatten met elkaar.  
 
Een derde stap was om ook e-mail via packet te gaan versturen. Hiervoor is verschillende 
software beschikbaar. Airmail is independently developed, distributed, and supported by Jim Corenman, KE6RK. 
It is the oldest and most widely used program for sending and receiving messages using the WL2K system. Airmail 
may be used for HF Pactor, VHF/UHF Packet, and for telnet connections over any TCP/IP medium including the 
internet and high-speed radio media like D-Star and HSMM. Once connected to a WL2K station, message transfer 
is completely automatic. On the ham bands, Airmail can transfer messages automatically with any station supporting 
the BBS or F6FBB protocols, such as Winlink 2000, F6FBB, MSYS and other Airmail stations. When used with 
WL2K, Airmail also contains position reporting capabilities, and a propagation prediction program to determine 
which of the participating Winlink stations will work from anywhere on Earth. Maar ook Paclink is beschikbaar. 
Paclink is WL2K software developed by Victor Poor, W5SMM, and Rick Muething, KN6KB, of the Winlink 
Development Team (WDT). Paclink is a new implementation of a streamlined radio e-mail client that 
interfaces with most popular e-mail client programs, like Microsoft Outlook Express and Mozilla 
Thunderbird. It is exceptionally easy to install and use. Paclink supports telnet, VHF/UHF packet radio, and 
HF Pactor radio connections to WL2K servers and the user interface is through any common e-mail client 
program. Stap 4 voor mij is om de bediening van de ATV-repeater PI6FLD via packet te gaan 
bedienen. Dat gebeurt nu nog via DTMF toontjes. Op de locatie van PI6FLD wil ik ook een packet 
station neer gaan zetten met een verbinding naar Arnhem. En laten we ook het actuele ISS niet 
vergeten. Daar is ook packet node met het AX.25 protocol.  
 
Kortom, haal packet weer uit de kast en experimenteer ! 
 
 
 
 


