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COLOFON 

 
 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 

 

Voorzitter Dick van Vulpen. PA0DVV 0320-230736 

Vice-voorzitter vacant 

Secretaris / PR vacant  

Penningmeester Albert Buitenhuis. PD1AJM  

Lid Arie van Bezooijen. PE1AJ 0527-681024 

Lid Marcel Moerenhout. PA3HEB                       pa3heb@live.nl 

 

QSL-manager Henk van der Ley. PA0LEY 0320-221475 

 Ronald Hellenthal. PA0RHA                    pa0rha@veron.nl 

 

Secretariaat mailadres bestuur a41@VERON.nl 

 

Redactie Rondstraler Dick van Vulpen. PA0DVV@VERON.nl  

 

 

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van 

de redactie en met bronvermelding. De redactie heeft het recht om 

wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van 

gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.  

 De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdagavond 3 december om 

20.00 uur.  

  

VERON De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in 

Nederland, opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het ver-

enigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage De website van de afdeling is www.ijsselmeerpolders.com of anders 

via www.veron.nl en dan naar afdeling IJsselmeerpolders (A41). 

 

  

http://www.ijsselmeerpolders.com/
http://www.veron.nl/
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Van het bestuur. 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de volgende verenigingsactiviteit: 

 

 dinsdag 3 december, 

 eyeball QSO om samen het jaar af te sluiten. 

 dinsdag 7 januari, 

 lezing over propagatie op de HF banden (is nog wel onder voorbehoud), 

 dinsdag 4 februari, 

 de huishoudelijke vergadering, 

 dinsdag 4 maart, 

 lezing over radio en DSP, 

 dinsdag 1 april, 

 behandelen van de VR voorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ingezonden mededeling) 
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Verslag van de excursie naar Omroep Flevoland 5-11-2013. 

           
Op dinsdagavond 5 november stonden we met een groep van ruim twintig amateurs voor de 

deur van Omroep Flevoland voor een rondleiding. 

Onze rondleider was Gerard Hullegie, radioveteraan van deze omroep. 

Hij werkt al bijna 25 jaar bij de omroep. 

De ontvangst was in de redactiekamer maar eigenlijk is deze kamer een prachtig radiomuse-

um, kijk maar naar de foto’s. 

 

 
 

Hier komt de redactie elke dag eerst bijeen om de onderwerpen voor de dag te bespreken en 

het werk over de teams te verdelen. 

Bij Omroep Flevoland werken ongeveer 80 fulltime medewerkers. 

Omroep Flevoland is begonnen als Radio Flevoland dus met alleen radio. 

De radio uitzendingen begonnen in 1989. 

De uitzendingen werden zowel vanuit Almere als vanuit Lelystad verzorgd. 

De programma’s werden eerst op locatie opgenomen, daarna bewerkt en op een later tijdstip 

uitgezonden. 

Dit was in die tijd de enige manier om nieuws, regionale en lokale berichten aan de inwoners 

van de Noord Oost Polder en Flevoland op een snelle manier door te geven. 
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In 1997 werd Radio Flevoland omgedoopt in Omroep Flevoland doordat men begon met tele-

visie uitzendingen vanuit Almere. 

Men bracht eerst alleen het nieuws, daarna ging de tv zender weer uit de lucht. 

 

In 2004 verhuisde Omroep Flevoland naar een geheel nieuw pand aan de rand van Lelystad. 

In de ene kant van het gebouw is de radiostudio ingericht. 

 
Selfsupporting radiostudio (zelfbediening, er is geen technicus nodig). 

 

 

 
Een kijkje in de tv studio. 
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Draadloos is ook niet alles, lees de tekst op de kaart (verbinding met de tv reportagewagen). 
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tv regie, hier wordt het tv programma gemaakt. 

 

In het begin werd via de ether uitgezonden, digitale televisie uitzendingen bestonden toen nog 

niet. 

De mensen in de buitengebieden konden toen met een antenne naar de tv uitzendingen kijken. 

Na het stoppen van de “oude” analoge tv uitzendingen is dit overgenomen door Digitenne, 

een product van KPN via de UHF band. 

Digitenne is een digitaal transportmiddel om een aantal tv en radio zenders als één bundel te 

versturen via de ether. 

Omroep Flevoland heeft veel kijkers die via Digitenne kijken. 

Via de schotel is Omroep Flevoland niet te zien. 

De satelliet is veel te duur voor de omroep. 

We zijn wel een grote provincie, maar met veel te weinig kijkers om dit te kunnen betalen. 

 

Met de nieuwe technieken (internet) zijn er steeds meer mensen die Omroep Flevoland volgen 

via de computer, tablet of smartphone. 

Op de redactie kun je precies zien hoe het verdeeld is en wanneer de meeste informatie wordt 

opgevraagd. 

Via de redactie kan op elk moment informatie worden toegevoegd of aangepast naar de web-

site, de sociale media en natuurlijk voor de radio en tv. 
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De radiostudio is geheel digitaal. 

Alle soorten muziek zijn digitaal opgeslagen en bereikbaar voor de presentator. 

Zo kan razend snel een verzoekplaat worden gevonden. 

 

 
naast digitale tv techniek is er nog analoog….. 

 

Ook is er afspeelapparatuur om (tv) tapes af te spelen. 

Zo kunnen ook onderwerpen uit het verleden uitgezonden worden. 

 

Het bedrijfsrestaurant is lang het decor voor de uitzendingen geweest. 

Alle techniek hangt aan het plafond en rondom deze ruimte hangen nog donkere gordijnen die 

je kunt dichttrekken. 

Zo kon je niet zien dat werd uitgezonden vanuit het restaurant. 

 

De weerman heeft ook een aparte plek in de omroep. 

Hij werkt alleen en moet zelf zijn informatie verzamelen en monteren voor de uitzending. 

Hij doet zijn praatje uit zijn hoofd, er is geen autocue waar hij zijn tekst vanaf kan lezen ter-

wijl hij in de camera kijkt. 

Het beeldscherm waar hij voor staat, is een touchscreen, zo kan hij de verschillende beelden 

en effecten oproepen en bedienen (wolken, buien, zon en zo voort)  
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Gerard Hullegie als weerman. 

 

De radio’s die in de redactiekamer / museum  te zien zijn, zijn afkomstig van een hobbyist uit 

Biddinghuizen, de heer Cornelisse. 

De heer Cornelisse knapt oude radio’s op omdat hij het jammer vindt dat ze verloren gaan op 

de stort.  

Hij had uiteindelijk zoveel radio’s staan dat hij er niet mee verder kon (huis te klein). 

Mooi is dat verschillende merken zijn tentoongesteld. 

Dit geeft een mooi beeld van de diverse fabrikanten uit de begintijd van de radio. 

 

Veel zaken die de omroep doet, worden betaald uit de subsidie die Omroep Flevoland als re-

gionale omroep krijgt. 

Dit gaat per 2017 veranderen. 

Hoe dit gaat veranderen is nog niet duidelijk. 

De subsidie zal niet hoger worden maar lager… 

Dit is een onzeker vooruitzicht, gedwongen ontslagen zijn dan ook niet uitgesloten. 

Veel programma’s zullen worden ingekort, of zelfs vervallen. 

 

Na wat uitleg van de redacteur zijn we aan het einde gekomen van de rondleiding. 

Iedereen bedankt Gerard Hullegie voor de informatie en de rondleiding door het gebouw. 

Bij de uitgang werden we nog verrast met een ijskrabber en een pen. 

De ijskrabber geeft wel aan dat we de winter periode ingaan. 

Als laatste zet ik nog een paar foto’s bij mijn verhaal. 

Marcel, PA3HEB  
73 

73 
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buizenradio’s, mooi hè. 
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Mededeling Service Bureau VERON. 
Examenopgaven van F examens. 

Het heeft even geduurd maar er is een nieuw boek met examenvragen voor de F zendvergun-

ning. 

In dit boek zijn alle 20 examens vanaf 3 december 2008 tot en met 22 mei 2013 met de bijbe-

horende antwoorden gebundeld.  

In totaal gaat het om 1000 examenvragen. 

Aan het boek is ook meegewerkt door de Stichting Radio Examens. 

Het boek heeft dezelfde grootte als de examenopgaven zodat er voldoende ruimte is om zelf 

aantekeningen/uitwerkingen bij de vragen te maken. 

Het boek kost voor leden €12,50 en voor niet leden €15,00. 

Het boek is verkrijgbaar bij het Service Bureau onder artikelnummer 841. 

 

Examenopgaven van N examens. 

Na het boek Examenopgaven van F examens kon het boek Examenopgaven van N examens 

niet uitblijven.  

Dit zeer omvangrijke boek bevat alle N examens van eind december 2008 tot medio 2013 met 

de bijbehorende antwoorden.  

Er zijn ongeveer 1200 examenopgaven opgenomen. 

Ook dit boek heeft dezelfde grootte als de examenopgaven zodat er voldoende ruimte is om 

zelf aantekeningen/uitwerkingen bij de vragen te maken. 

Ook aan dit boek is meegewerkt door de Stichting Radio Examens. 

Het boek kost voor leden €13,50 en voor niet leden €17,50. 

Het boek is verkrijgbaar bij het Service Bureau onder artikelnummer 842. 

 

Praktijkboek, werkboek voor cursisten. 

Tijdens de 71e Verenigingsraad van de VERON in 2010 werd een voorstel aangenomen om 

een praktijkboek te maken. 

Zo kan iedereen die minder technische ervaring heeft met de opgedane kennis zelf aan de 

slag.  

Het boek is ook te gebruiken als werkboek bij de bestaande theorieboeken van de N- en F-

cursus. 

 

Tijdens de Dag voor de Radio-amateur op 2 november 2013 werd het boek gepresenteerd. 

Het fraai uitgevoerde boek in ringband bevat 210 pagina’s met vele kleurafbeeldingen.  

Het boek kwam tot stand onder eindredactie en opmaak van Rob Soulier, PA3AXI. 

Aan dit boek werkten voorts mee PA0EVO, PA0HMW, PA0JPG, PA0WRT en PA0MLH. 

Fotografie werd onder meer verzorgd door PA3GAA.  

Suggesties werden ontvangen van PA0XAB en PA3AGF. 

Door het toepassen van een ringband is het boek gemakkelijk open te slaan bij gebruik op de 

werktafel. 

De vele tekeningen en foto’s geven een goed beeld hoe e.e.a. na te bouwen is en hoe gebruik 

te maken van diverse gereedschappen. 

 

Het boek bevat een drietal hoofdstukken: 

- hoofdstuk met 50 proeven,  

- hoofdstuk over mechanische bewerkingen, 

- hoofdstuk Bouwproject FET-dipper. 
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Deze FET dipper kan niet alleen resonantiefrequenties meten van 1,5MHz tot 84MHz maar 

daarnaast kun je met deze dipper ook nog allerlei andere projecten maken. 

Denk daarbij aan: 

- laagfrequent meetsonde, 

- hoogfrequent meetsonde, 

- milliwattmeter tot maximaal 0,5 W over 50 Ohm, 

- kristallentester, 

- veldsterktemeter voor golflengtes van 2 meter tot 23 cm, 

- hoogfrequent stroomtang, 

- actieve VSWR-meter, 

- VXO optimalisator, 

- direct conversie SSB ontvanger voor de 20, 40 en 80 meterbanden. 

Kortom een boek dat zeker voor de beginnende amateur van groot praktisch nut is. 

Het boek kost voor leden €22,50 en voor niet leden €27,50. 

Het boek is verkrijgbaar bij het Service Bureau onder artikelnummer 843. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zendpiraten? 
Het roemruchte Veronica schip de Norderney ligt vanaf eind november aan de NDSM-Pier in 

Amsterdam, tegenover de IJ-Kantine en naast het Botel.  

De deuren gaan nog niet direct open voor het publiek. 

Eerst moeten de handen nog even flink uit de mouwen worden gestoken om ter plaatse alles 

af te krijgen.  

Over een aantal weken zullen de werkzaamheden zijn afgerond.  
 

 
 

ligplaats. 
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Het schip zoals het er nu weer uitziet. 
 

Bron: http://www.veronicaschip.nl . 

Met dank aan Raymond, PA7RAY. 

 

Open dag VERON afdeling Noord Oost Veluwe. 
Na het succes van vorig jaar organiseert afdeling N-O Veluwe voor het vijfde jaar op rij een  

traditionele open dag op vrijdag 27 december. 

We organiseren deze open dag om geïnteresseerden kennis te laten maken met de “radiohob-

by”. 

  

 

http://www.veronicaschip.nl/
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We zullen diverse demonstraties geven zoals: 

  

- De N-O Veluwe zelfbouwprojecten zoals: 

- de lowcost 0 tot 1500MHz frequentie counter via de PC (foto),  

- de CTCSS module, 

- ATV, 

- en andere zelfbouwprojecten. 

- We maken contact met zendamateurs over de hele wereld in spraak, CW, PSK 

en SSTV (het verzenden en ontvangen van digitale foto`s). 

- Packet radio, we laten zien dat Packet nog steeds leeft onder zendamateurs. 

- D-Star, digitale communicatie en de mogelijkheden er mee. 

- Live vliegtuigen volgen op een virtueel radarscherm. (airnav) en de mogelijk-

heden om via internet vliegtuigen te volgen (wereldwijd). 

- SDR ontvangers, voor een paar tientjes is een goed ontvangstgebied mogelijk. 

- Radiohobby in combinatie met de computer. 

- Leger en maritieme zend- en ontvangapparatuur. 

- Informatie over P2000 het digitale systeem van Brandweer, Politie en hulp-

diensten. 

- Diverse leden laten hun zelfbouwprojecten zien en geven er uitleg over. 
 

Leo Duursma PA0LMD, de bekende reparateur uit Oldebroek, zal ook aanwezig 

zijn met de nodige meetapparatuur om uw ontvanger, portofoon of transceiver te 

controleren en eventueel bij te regelen. 
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Zijn er amateurs die wel eens actief aan deze open dag willen deelnemen, neem 

dan contact op met de organisatie via bestuur@pi4nov.nl  
 

De open dag wordt gehouden in buurthuis het Grinthuus, Morelissenstraat 1 

8095 PX `t Loo Oldebroek van 10.00 uur tot 16.00uur. 

Een hapje en drankje is tegen betaling verkrijgbaar. 
 

Voor verdere informatie en een route beschrijving zie onze website 

www.pi4nov.nl 

Namens de organisatie: Erik PH4CK . 
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