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COLOFON 

 
 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 

 

Voorzitter Dick van Vulpen. PA0DVV 0320-230736 

Vice-voorzitter vacant 

Secretaris / PR Willem van Strik PA1PAE 

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 1 april 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 1 april, 

 behandelen van de VR voorstellen, 

 daarna eyeball QSO. 

 

VR voorstellen (1). 
De VR voorstellen staan vermeld in de Electron van deze maand (april). 

We zullen ze hier in het kort een keer opnoemen, samen met een toelichting van het HB. 

 

Er zijn dit jaar 7 voorstellen. 

 

Voorstel 1 van A40, Twente. 

Het HB moet een visie hebben / plan maken hoe de vereniging over een 10 tal jaren zou moe-

ten functioneren. 

Waar gaan wij als vereniging naar toe, gezien de vele en grote veranderingen die op ons af-

komen. 

 
HB:  
Door het HB wordt al enige tijd gewerkt aan een beleidsplan.  
 
 
Voorstel 2 van A28 Leiden.  

Het HB moet oplossingen bedenken voor de vele vacatures in besturen en commissies. 

Eventueel door de verenigingsstructuur te veranderen. 
 

HB:  
Onze vereniging functioneert door middel van vrijwilligers.  
Vacatures in afdelingsbesturen dienen door de leden van de afdelingen te worden ingevuld. 
Als het onmogelijk blijkt een afdelingsbestuur te continueren, kan de afdeling uiteindelijk worden 
opgeheven en worden de leden naar naburige afdelingen overgeschreven.  
Dat heeft zich in het verleden al enkele malen voorgedaan.  
Het voorstel verlangt van het HB het onmogelijke.  
Het HB ziet geen mogelijkheid tot zodanige wijziging van de statuten en reglementen dat geen 
vrijwilligers meer nodig zijn en het probleem van vacatures in afdelingsbesturen daarmee zal zijn 
opgelost. 
 
Het verenigingsrecht kent ruwweg 2 varianten: de vereniging met getrapte zeggenschaps-
structuur en de vereniging met directe representatie.  
Voor beide varianten geldt dat eventuele afdelingen moeten functioneren met een bestuur.  
De afdeling zorgt voor een bestuur, zo niet dan wordt de afdeling uiteindelijk opgeheven. 
Het gaat niet aan dit probleem op het bordje te leggen van het HB, dat het ook niet kan oplossen, 
tenzij de oplossing gezien wordt in een zodanige structuur dat de afdelingen worden afgeschaft.  
 
 

Voorstel 3 van A01 Alkmaar. 

Zij stellen voor, ten minste één keer de VR voorstellen aan de leden voor te leggen zonder het 

commentaar van het HB erbij. 

Men denkt dat het commentaar van het HB invloed heeft op het stemgedrag van de leden. 
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HB: 
Al in 1988 heeft de VR een voorstel aangenomen om het stemadvies van het HB bij de voorstellen 
van de afdelingen weg te laten.  
Het HB geeft dan ook geen stemadvies. 
Wel wijst het HB op bepaalde aspecten of op gevolgen, zaken die de indieners over het hoofd 
hebben gezien of niet konden weten.  
Indien dit voorstel bedoelt dat ook de toelichting niet gewenst wordt, dan wordt de door het HB 
te geven informatie verplaatst naar de VR. 
Daar vindt dan alsnog discussie plaats aan de hand van nieuwe gezichtspunten, een discussie die 
vermijdbaar zou zijn als de informatie vooraf aan de afdelingen bekend zou zijn geweest. 
 
  
Voorstel 4 van A03 Amersfoort.  
Het HB moet zich hard maken voor uitbreiding van de 40 meter band ten behoeve van Novice 

licentiehouders, zodat zij ook de frequentie tussen 7,000 en 7,100 MHz kunnen gebruiken. 

 

HB: 

Het HB legt dit voorstel zonder verder commentaar aan de VR voor.  

 

 

Voorstel 5 van A03 Amersfoort. 

Het VAS (VERON Automatiseringssysteem) moet zo snel als mogelijk automatische notifica-

tie geven bij gebeurtenissen als aanmelden nieuwe leden, verhuizen en overlijden van leden. 

Zolang dit nog niet gereed is, dient de secretaris van een afdeling per e-mail op de hoogte te 

zijn.  

 

HB: 

In het nieuwe ledenadministratiesysteem (VAS) kunnen de afdelingssecretarissen op elk ge-

wenst moment een overzicht van de leden en de mutaties in hun afdeling opvragen.  

Het verschil met de oude situatie is dat het initiatief nu bij de afdelingssecretaris ligt en dat de 

informatie op elk moment van de dag beschikbaar is. 

De volgende stap zal een automatische notificatie zijn. 

 

 

Voorstel 6 van A12 Dordrecht. 

Voorstel tot het invoeren van een “groen” lidmaatschap. 

Dit is een volledig lidmaatschap zonder toesturen van het blad Electron. 

Zo ontstaat er een kostenbesparing die ten goede komt aan de afdracht aan de afdeling naast 

alle andere “groene” redenen. 

 

HB: 

Het HB is van mening dat het principieel niet juist is nieuwe lidmaatschapscategorieën zon-

der het blad Electron in te voeren.  

Een lid behoort op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en activiteiten van de vereniging. 

Daarvoor is Electron het officiële orgaan.  

Ieder lid behoort hier onbelemmerd toegang toe te hebben.  

Internet is geen alternatief voor Electron.  

Daarnaast benadeelt het de overige leden omdat de leden die wel Electron ontvangen meer 

contributie zullen moeten betalen dan ze nu doen omdat de productiekosten per exemplaar 

Electron zullen stijgen door de geringere totale oplage. 
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Voorstel 7 van afdeling A23 Den Helder. 

Het voorstel is, de afdrachten naar de afdelingen jaarlijks te indexeren. 

 

HB: 

Op dit moment is de hoogte van de afdracht aan de afdelingen direct gekoppeld aan de hoog-

te van de contributie.  

Een koppeling aan bv. prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zou bete-

kenen dat bij gelijkblijvende contributie de afdracht mogelijk moet stijgen wat uiteraard niet 

te realiseren is.  

De contributie is afgelopen jaren zeer beperkt gestegen door een efficiënt gebruik van de 

middelen die de VERON tot haar beschikking heeft. 
 

 

De VR Voorstellen (2). 
Wat vindt u er van? 

Zeg wat u denkt of vindt op de komende vergadering van 1 april. 

 

Klein probleem: 

Voorzitter Dick is op deze dinsdagavond verhinderd. 

“Ik sta op deze avond voor de klas.  

“De cursus die ik geef (elektrotechniek natuurlijk) kon alleen op een aantal dinsdagavonden 

gegeven worden en ook nog eens in Utrecht Lunetten. 

“Gelukkig is dit de laatste dinsdagavond dat ik er niet bij ben.”  

 

Overigens doen de andere bestuursleden dit klusje VR voorstellen minstens net zo goed of 

nog beter. 
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Even een hersenkraker. 
In uw zaklamp op batterijen moeten 8 gewone batterijen van 1,5 volt. 

Op het halogeenlampje in de zaklamp staat gedrukt 12 volt 1 A. 

De inwendige weerstand van één batterij is 0,2 Ohm. 

Op hoeveel spanning brandt het lampje? 

 

Nog één? 

 

U hebt 3 weerstanden parallel geschakeld. 

De ene weerstand is 8 Ohm, de tweede is 4 Ohm en de derde is 2 Ohm. 

Bereken op 2 manieren de vervangingsweerstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een prachtige (en leerzame) wintersportvakantie. 
Door Marcel, PA3HEB. 

 
Beste Medeamateurs. 

  

Ik ben afgelopen voorjaarsvakantie naar het Harz-gebied gegaan in de hoop dat we konden 

skiën. 

Jammer genoeg hebben we maar 2 dagen kunnen skiën, nadat mijn ski’s beschadigd waren 

hield ik het voor gezien. 

Dus maar eens gekeken wat er in de omgeving te zien is. 

Als eerste zijn we naar het Heimat/skimuseum gegaan in het plaatsje Braunlage. 

Daar was een vrijwilliger die een zeer leuke rondleiding gaf door het museum. 

Een van de lokale geleerden had een plaatje gezien van mensen uit Scandinavië met latten 

onder hun voeten, in de sneeuw. 

Maar hoe dat deze latten/ski’s aan hun voeten bleven zitten wist hij niet. 

Dus werd er een bericht verstuurd in de omgeving om mogelijkheden te verzinnen om de lat-

ten aan de voeten te zetten. 
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Dit waren de eerste ontwerpen. 

 

  
 
 

Ook werden er verschillende soorten sleeën ontworpen. 

Met deze slee (zie volgende foto) is er een wedstrijd gewonnen omdat de persoon op de slee 

was gaan liggen en zo minder weerstand had. 

Alle andere personen die mee deden met de wedstrijd gingen zittend naar beneden. 

 
 

 
 

Als gevolg hiervan werden er andere soorten sleeën ontworpen. 
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In dit museum was ook een gedeelte over de Brocken, de hoogste berg in dit gebied. 

 

De eerste beklimming was waarschijnlijk in het jaar 1572.  

De arts Johannes Thal uit Nordhausen beschreef in zijn boek voor het eerst de flora van de 

Brocken.  

Graaf Christian von Stolberg-Wernigerode, aan wie het gebied behoorde waarin de Brocken 

lag, liet het Brockenhäuschen bouwen, een kleine hut voor "toeristen" om in te schuilen. 

In 1800 werd een eerste herberg gebouwd en in 1850 werd de hoogte van de berg bepaald op 

1141 meter.  

Op 23 juli 1859 brandde de herberg af.  

In 1862 werd het Wolkenhotel geopend.  

Professor Albert Peter richtte op de berg de eerste Duitse alpentuin in, met een grootte van 

4600 m².  

De bouw van het eerste weerstation volgde in 1895.  

De smalspoorbaan van de Brockenbahn werd op 27 mei 1899 geopend. 

In het jaar 1935 lukte het voor het eerst om vanaf de Brocken een televisieverbinding met een 

mobiele zender uit te zenden.  

In het jaar daarop werd de eerste televisietoren ter wereld op de berg gebouwd.  

In 1937 werd de Brocken samen met de Wurmberg, de Achtermann en de Acker tot natuurge-

bied Oberharz verklaard.  

Het huidige weerstation dateert uit 1939.  

Bij een luchtaanval op 17 april 1945 werd het hotel door bommen verwoest.  

Van 1945 tot april 1947 was de berg bezet door Amerikaanse troepen.  

Daarna volgde de overname door het Rode Leger, omdat het gebied tot de Sovjet-

bezettingszone behoorde.  

Van 1948 tot 1959 was de Brocken vrij toegankelijk.  

Vanaf 1961 wordt de berg, omdat hij in het grensgebied van de DDR en de Bondsrepubliek 

Duitsland lag, tot militaire zone verklaard.  

De bergtop wordt omgebouwd tot een vesting en door het Sovjetleger en de Stasi voor bewa-

kings- en spionagedoeleinden gebruikt.  
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Na de Duitse Hereniging werden vanaf 1990 de militaire voorzieningen verwijderd. 

De Brocken kan sindsdien weer door iedereen bezocht worden. 

Hier een aantal foto’s. 

 

Zo zag de grens er uit tussen Duitsland en de DDR. 

De toren links op de voorgrond was van de Amerikanen, deze stond op zichtafstand van de 

spionagetoren van de Russen. 
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Nadat de muur gesloopt was is het meer en meer een touristen locatie geworden. 

Om er te komen moet je met een stoomtrein  

 

 

 

Hij weegt maar 60.5 ton 
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Ook wast er een museum boven op de berg en wat oude zend/ontvang installaties onder de 

koepel. 

Zendbuizen.  

  Oude radio’s. 
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Er is ook nog steeds een hotel op de berg , een leuke locatie voor een Contest HI. 

Ik had de porto meegenomen in de hoop dat er een repeater in de buurt zou zijn , en ja hoor 

die was er en wel heel dichtbij . 

Aan het eind van de gondel installatie aan het gebouw zat een antenne voor de repeater 

Wurmberg. 
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  DB0WAS DB0WUR DB0SUN DB0KB DB0SAX 

Ausgabe MHz 438,950 438,550 438,8875 439,425 1242,700 

Eingabe MHz 431,350 430,950 431,2875 431,825 1270,700 

Locator JO40XL JO51HS JO42SF JO41PU JO61MH 

  

Deze staan in verbinding met andere repeaters dus ben je op een zeer groot gebied te horen. 

Deze repeater staat op 971 meter boven zeeniveau. 

Ik heb in de avond een paar verbindingen gemaakt, en de omzetter wordt, net als de meeste 

hier, niet zo veel gebruikt. 

 

Voor de mensen die meer van hogere temperaturen houden is er in de zomer ook genoeg te 

doen, dit is een mooi wandelgebied en nordic walking is erg populair. 

In het gebied zijn ook veel mountainbike route’s uitgezet. 

Eind april is er ook een weekend voor de heksen. 

 

Rondvliegen op bokken. 

De Brocken, de hoogste berg van de Harz, heeft een speciale plaats in het heksen-bijgeloof. 

In 1668 heeft Johannes Praetorius (1630-1680) de Brocken beschreven als heksenverzamel-

plaats, waar zeer veel gruwelijke dingen plaatsvinden en waar heksen rondvliegen op bokken. 

Zijn beschrijving heeft veel bijgedragen aan de reputatie van de berg. 

 

Er zijn in de Harz ook daadwerkelijk veel processen tegen heksen of tovenaars gevoerd.  
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De heksenjacht is er in de 16e en de 17e eeuw op zijn hevigst.  

Hoeveel processen er zijn geweest is niet meer precies te achterhalen.  

Veel archieven zijn verloren gegaan.  

In Wernigerode aan de voet van de Brocken bijvoorbeeld zijn veroordelingen van minstens 21 

vrouwen bekend.  

Niet alleen Anna Suprang is er op 17 juli 1583 verbrand, ook drie andere vrouwen zijn die 

dag tot de vuurdood veroordeeld.  

Van Quedlinburg, een andere stad in de Harz, zijn 38 processen bekend met 40 veroordelin-

gen. 

  

Tot zover een verslag van mijn Vakantie. 

Een zeer mooi gebied in de zomer en in de winter als er genoeg sneeuw ligt. 

Het was dit jaar een slecht jaar voor lager gelegen skigebieden….. 

 

73’Marcel PA3HEB. 
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