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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 vacant 

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 7 januari 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 krijgt u de beste wensen voor 2014. 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de volgende verenigingsactiviteit: 

 

 dinsdag 7 januari, 

 lezing over propagatie op de HF banden door Rudi, PA4UNX, 

 dinsdag 4 februari, 

 de huishoudelijke vergadering, 

 dinsdag 4 maart, 

 lezing over radio en DSP, 

 dinsdag 1 april, 

 behandelen van de VR voorstellen. 

 

Miste u ook PI4AA? 
Afgelopen maand, en ook deze maand, hebben we de uitzendingen PI4AA moeten missen.  

De huidige crew is er na zeven jaren mee gestopt. 

Iedereen kijkt gespannen om zich heen: wie oh wie gaat er reageren? 

Wie pakt de uitdaging op? 

Maar zo komt het niet op gang. 

Kom op mensen: handen uit de mouwen en vraag in je afdeling wie er met je mee wil doen. 

Als we de PACC contest beluisteren is er activiteit genoeg, dat moet toch ook kunnen voor 

onze PI4AA.  

Als elke afdeling het een jaar voor zijn rekening neemt, kunnen we lang voorruit.  

 

Ben jij lid van één van die afdelingen waar regelmatig een levendige afdelingsronde gehouden 

wordt of doe je eens per jaar mee aan een contest team?  

Misschien willen jullie dan de microfoon van PI4AA overnemen voor een paar jaren.  

Het is fantastisch leuk om een landelijke ronde te verzorgen!  

De wijze waarop dat gebeurt kun je zelf  bepalen.  

Als we terugblikken, dan zien we dat de verschillende teams die PI4AA verzorgden,  dat al-

lemaal met een eigen stijl hebben gedaan.  

 

Vernieuwing is van harte welkom, de media vernieuwen zich immers in hoog tempo.  

Er zijn beslist afdelingen die zich een afdelingsstation wensen.  

Nu, als je daar met regelmaat een leuk programma mee gaat verzorgen voor de vereniging is 

jouw afdeling een uitstekende kandidaat voor PI4AA.  

Misschien is één van onze trouwe luisteraars wel bereid het werk voort te zetten.  

 

Wil je er meer over weten, neem dan contact op met de voorzitter van de PR-Commissie, 

Remy PA3AGF@VERON.NL . 

Hij maakt je graag wegwijs in de mogelijkheden en ondersteuning die de VERON biedt aan 

de nieuwe crew van PI4AA.  

De oude crew heeft zeven jaar met plezier de programma’s samengesteld en de uitzendingen 

verzorgt, maar na al die jaren vonden ze het toch tijd om de microfoon over te geven aan een 

nieuw team.  

 

De samenstelling van het nieuwe team kan heel divers zijn.  

In het verleden varieerde dat van 3 tot meer dan 10 personen.  

De beschikbare kennis en ervaring bepalen de stijl van werken.  

De oude crew uit Eindhoven kende operators die bij toerbeurt de zenders bedienden en rondes 

leidden.  

mailto:PA3AGF@VERON.NL
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Er waren enkele audiospecialisten die de geluidsbestanden van de interviews en andere tek-

sten bewerkten tot een passende opname, geschikt voor automatische uitzending op HF, VF 

en UHF en die ook als MP3 via internet te beluisteren is.  

Het redactieteam kende een creatieve hoofdredacteur die onderwerpen aandroeg en amateurs 

uitnodigde voor een telefonisch interview.  

De opnames vonden plaats in een shack door enkele interviewers, vrijwel allemaal via de tele-

foon.  

Daarnaast werden er boekbesprekingen geschreven, prijsvragen verzonnen, QSL-kaarten ge-

schreven en moest de apparatuur onderhouden worden.  

Ieder had zo specialiteit waarin hij of zij zijn hobby kon uitleven en daarmee een bijdrage 

leverde aan PI4AA.  

We hebben het allemaal een leuke tijd gevonden om als team het verenigingsstation ON-AIR 

te brengen.  

We kijken uit naar een nieuw team voor de PI4AA crew.  

Dit is een mededeling van het VERON hoofdbestuur. 

 

 
 

PI4AA. 

 

 

 

 

 

 



 
Flevo Rondstraler januari 2014 

 

4 

 

Mijn dummyload (hulde aan BIRD) 
door: Jacob, PA3GNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 11 november 1982 ging ik op voor mijn C-machtiging.  

Dat was nog in de tijd met de vele examenkandidaten.  

Er waren die dag 1129 kandidaten die voor C geëxamineerd werden en de uitslag werd na 3 

weken bekend gemaakt op een ponskaart (ouderwetse girokaart met rechthoekige gaatjes er-

in).  

Daarna kon je pas je zendmachtiging aanvragen en die ontving ik op 7 januari 1983.  

Een heel formeel formulier dat namens de minister van verkeer en waterstaat was onderte-

kend.  

Voor mijn studie had ik zowel het groene VERON cursusboek (A5-formaat) als het nieuwe 

oranje cursusboek (A4-formaat) doorgeworsteld.  

In het oude boek stond als machtigingsvoorwaarde (Telecomwet uit 1961) nog opgenomen 

dat je binnen 6 maanden je radiostation gereed moest hebben en ter keuring aan moest bieden 

aan de toenmalige PTT.  

Mijn eerste radiostation had ik pas op 26 oktober 1992.  

Het kan verkeren.  

Bij de ontvangen machtiging zaten de nieuwe voorwaarden van maart 1982.  

Daar stond (nog) in dat het amateurstation niet gebruikt mocht worden om de veiligheid van 

de Staat in gevaar te brengen en de uitzendingen mochten niet in strijd zijn met de openbare 

orde of de goede zeden.  

Waar is die tijd gebleven….. 

 

In nog oudere machtigingsvoorwaarden (voor 1961) was zelfs vastgelegd dat zendamateurs 

een dummyload aanwezig moesten hebben.  

Waarom?  
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Dan hoefde de PTT-ambtenaar niet te sjouwen met zijn dummyload op het moment dat hij het 

zendstation kwam controleren en het maximale uitgangvermogen van de zender moest me-

ten….  

Tja, de PTT had goede arbeidsvoorwaarden en zorgde over de rug van zendamateurs goed 

voor haar eigen ambtenaren. 

 

Een dummyload had ik niet, totdat ik op de uitverkoopstand van Bauke PA0ZH in Beetster-

zwaag in mei 2002 tegen een BIRD-dummyload uit 1958 aanliep.  

In mijn hoofd zweeft een getal van 35 rond.  

Je mocht in mei 2002 niet meer guldens betalen, zodat het wel € 35,-- geweest zal zijn wat ik 

er voor betaald heb.  

Een koopje.  

Op de verenigingsavond van juni 2002 hadden we een meetavond, waar ook een spec-

trumanalyser beschikbaar was.  

Het ding (de dummyload dus) is gemeten en was tot 1200 MHz prima bruikbaar op alle ama-

teurbanden.  

Maar, toen ik dat ding thuis weer op de werkbank zette, hing er een druppeltje olie aan.  

Gewoon afvegen toch?  

Toen ik dat ding een paar weken later eens een keer opzij schoof, lag er een forse plas met 

olie onder.  

Oei, toch een miskoop gedaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu heeft die dummy aan de achterkant een bol deksel, met drie gaatjes.  

En uit deze gaatjes kwam de olie.  
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Op packetradio heb ik toen een berichtje geplaatst, of iemand mij kon vertellen waar deze 

gaatjes voor dienen.  

Ik heb wel antwoorden gekregen, maar geen bruikbare.  

Toen er tegen de kerstdagen van 2002 weer een plas onder lag, heb ik de knoop doorgehakt: 

open halen dat ding.  

Zo gezegd, zo gedaan.  

De olie heb ik netjes opgevangen en in een oude bloemenvaas gedaan.  

Wat bleek nu, achter het dekseltje met de gaatjes, zat een rubber membraan.  

Dit dient er voor (kwam ik later pas achter) om de uitzetting van de olie op te vangen.  

Als de olie warm wordt door gebruik, zet deze natuurlijk uit.  

Om de druk in de dummy niet te hoog op te laten lopen, zet het membraan uit om de expansie 

op te vangen.  

En de gaatjes zijn om de lucht tussen de andere kant van het membraan en het deksel af of toe 

te voeren.  

Na 44 jaar was er een scheur in het membraan ontstaan.  

Hoe vernieuw ik dat membraan?  

De fabrikant was BIRD, dat stond duidelijk op het typeplaatje, maar er stond geen typeaan-

duiding op.  

Via de site van BIRD-Technologies.com kwam ik bij de Nederlandse dealer terecht: Heynen 

bv in Gennep.  

Er zijn repairkits voor heel veel dummyloads beschikbaar, maar dan moet er wel een type-

nummer bekend zijn.  

Ook het opsturen van een foto van de dummy leverde niets op: men had hem nog nooit ge-

zien.  

Wat nu?  

 

In het familieblad Terdege stond een leuke reportage over het DAF-museum in Eindhoven. 

De meeste voertuigen van DAF zijn daar volledig gerestaureerd.  

Maar men had wel een probleem: rubber hoezen van bijvoorbeeld het stuursysteem zijn niet 

meer te krijgen.  

Hiervoor had men contact gelegd met een rubberfabriekje die deze rubber hoezen voor DAF 

namaakte.  

Dat moet voor mijn hoes ook lukken, dacht ik.  

Maar voordat zo’n rubber gegoten kan worden, moet er wel een matrijs zijn.  

En voor de kosten om zo’n matrijs te laten maken, kan je een leuke amateurzender kopen. 

DAF had de oude matrijzen nog liggen, vandaar.  

Toch maar niet doen.  

De dummy was netjes schoon gemaakt en stond gedemonteerd in de shack stoffig te worden.  

 

Nu geef ik ieder jaar met kerst mijn shack een grote schoonmaakbeurt (huwelijkse voorwaar-

de) en ieder jaar sta ik weer met dat ding in mijn handen.  

Weggooien?  

Begin 2013 heb ik nog eens een ultieme poging gedaan om toch een repairkit in handen te 

krijgen.  

Gelukkig waren er bij Heynen en bij Bird Amerika twee betrokken engineers die mij graag 

wilden helpen.  

Zij hebben de exacte maten van een mogelijk passend membraan opgemeten en doorgemaild. 

Omdat de inwendige diameter van de dummy exact overeenkwam, heb ik de gok maar geno-

men.  

Kosten: € 101,-- exclusief verzendkosten, behandelkosten en btw.  
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En warempel: 3 weken later werd het membraan vanuit de USA afgeleverd en het was de 

goede!  

Snel gemonteerd. 

Maar toen?  

Hoe kom ik aan de transformator-(niet geleidende)-olie, waarmee de dummy gevuld is?  

Wel nu, die kan je gewoon in Flevoland kopen.  

BEVOP uit Emmeloord (www.bevop.nl) verkoopt Isovoltine II (leuke naam), de transforma-

torolie van Total.  

Na 11 jaar heb ik nu een dummyload die de 400 Watt output van mijn oude scheepszender 

gemakkelijk kan verwerken en voldoe ik aan de machtigingsvoorwaarden die vòòr 1961 gol-

den ……. 

 

NB Zenden op een dummyload is niet zo handig; een antenne werkt beter. 

 

73, Jacob. 

 

 

 

 

 

 

Antennes meten bij Afdeling Meppel 
Op zaterdag 10 mei a.s. wordt er door de VERON afdeling Meppel door de  “Antennemeet-

groep De Lichtmis”, weer een antenne meetdag georganiseerd.  

De metingen vinden plaats in het weiland tegen over wegrestaurant De Lichtmis aan de A28, 

afslag 22.  

Er kunnen antennes gemeten worden op 5 banden: 4 en 2 meter, 70, 23 en 13 cm.  

De metingen kunnen alleen doorgaan als er voldoende belangstelling is. 

Daarom moet u wel van te voren aangeven wat voor een antenne gemeten moet worden. 

Dit is nodig omdat het opzetten en bemannen van de meetopstelling behoorlijk arbeidsinten-

sief is.  

We beginnen op die dag om ca 10.00 uur te meten aan antennes die voor de lage banden zijn 

gemaakt.  

Dus wie antennes wil laten meten op de hogere banden hoeft niet al te vroeg aanwezig te zijn. 

Opgave van te meten antennes graag per e-mail naar a32@veron.nl .  

De sluitingsdatum om antennes op te geven is 15 april. Zij die zich hebben opgegeven ont-

vangen persoonlijk bericht. 

 

Namens de leden van “Antennemeetgroep De Lichtmis” 

Frits van Schubert, PA3FYS 

pa3fys@veron.nl   
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