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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 2 september 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/


 

Flevo Rondstraler september 2014 
 

2 

 

 

Van het bestuur. 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de volgende verenigingsactiviteit: 

 

 dinsdag 2 september, 

 onderling QSO en wat er nog meer op tafel komt. 

 dinsdag 7 oktober, 

 lezing van Rene Stevens van de firma HFPrints, deze firma bouwt radiore-

portage apparatuur op200 en 420 MHz en videoreportage apparatuur op 

2200 – 2400 MHz (13cm band). Hij vertelt van de vele experimenten en 

ervaringen, het nut van antennes, hoe stel je ze op en zo voort…. 

 

 

Oproep VERON hoofdbestuur. 
Om het nieuwe VERON ICT project snel tot een succes te maken is op korte termijn meer 

mankracht nodig.  

Er zijn vacatures voor de VERON web redactie en de VERON ICT werkgroep. 

 

Lees de vacatures in de Electron van deze maand (september). 

 

 

Velddag 21 juni jl. 
 

 
 

Waar kijken ze naar? 
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Zendmast. 
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Hallo allemaal, 

 

Hartelijk dank voor uw deelname en komst. 

Het was een geslaagde velddag. 

 

Met speciale dank aan Randall en Marcel, die zich van 07:00 tot 20:30 uur hebben ingezet.  

En speciale dank aan Peter en Peter, die letterlijk voor ons gevlogen hebben. 

 

Hierbij een korte film met impressies van de VERON afd. IJsselmeerpolders & VRZA Flevo-

land velddag. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5XxohdQzSWA 

 

Met dank aan Otto PD0ODR voor de montage. 

 

73's Raymond 

 

                                                                                              
 

Marcel vertelt: 

De voorbereiding voor de velddag is voor mij zo ongeveer begin april begonnen. 

Toen  werd ik voor het eerst benaderd door Raymond PA7RAY, om mee te denken hoe we de 

velddag invulling konden geven. 

Raymond gaf aan dat hij een Special Call wilde aanvragen maar welke call? 

In verband met de naam van het restaurant Checkpoint Charlie (CC) kozen we voor 

PA2014CC maar dit bleek achteraf een lastig uit te spreken call te zijn. 

Raymond had al een paar keer een bezoek gebracht aan de locatie. 

De beheerder van het restaurant vond alles best en wilde ook zijn stroomvoorziening ter be-

schikking stellen. 

Maar omdat het feitelijk grondgebied is van RWS (Rijkswaterstaat), moest er ook toestem-

ming gevraagd worden aan RWS om de velddag op de velden te mogen houden.  

Ook daar werd de procedure voor op gestart. 

Ik wilde niet afhankelijk zijn van het restaurant wat stroomvoorziening betreft , dus ook maar 

een offerte aangevraagd bij de Firma BOELS voor een aggregaat met toebehoren. 

Na goedkeuring van onze penningmeester werd de datum vastgelegd. 

Op 15 mei ontvingen we de toestemming van het AT. 

Op 21 mei werd het aangemeld op QRZ. COM. 

Op 23 mei aangemeld bij Omroep Flevoland. 

Op 11 juni overleg gehad met de piloot over het vluchtplan. 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5XxohdQzSWA&h=zAQFDUeHJ
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Op 12 juni de laatste communicatie voor 21 juni. 

Gezien het opbouwen van het geheel moeten we uiterlijk 8:00 op CC zijn. 

Ik moet met Randall nog afspreken hoe we het doen met de stroomvoorziening. 

Ik heb namelijk geen trekhaak onder mijn auto(nog niet) en dat is lastig als je een aanhanger 

moet trekken. 

Randall heeft aangeboden dit te willen doen. 

Verder heb ik nog geen invulling van onze kant gehoord of gezien, maar dat kunnen we ter 

plek ook invullen. 

Ik heb een rondstraler voor 2m/70cm, die neem ik mee en een partytent haal ik op in de loop 

van volgende week. 

Ik hoop dat het een gezellige maar vooral een mooie dag mag worden met veel verbindingen. 

We hebben het in elk geval wel over al kenbaar gemaakt. 

Dus we hopen op veel verbindingen. 

Ik heb de bandfilters van Jacob PA3GNE te leen , met 1 voorwaarde dat ze niet nat mogen 

worden. 

Het zijn 3 filters en daar moet een tussenkabel op naar de set.  

Dus als er mensen zijn die een tussenkabel hebben neem die dan mee AUB. 

Gewoon PL pluggen geen N connector. 

Raymond heeft een tafel geregeld. 

Een natje en een droogje kan je bij het restaurant CC kopen.  

  

  

73’Marcel PA3HEB 

 

21 JUNI 

 
Aankomst Raymond bij Randall om de aanhanger op te halen. 
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Aggregaat staat uit het zicht en de herrie (die viel wel mee). 

 

 

 
ruk aan het opbouwen. 
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Atv Project  van Randall 
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De foto’s spreken voor zich. 

 

Bij aankomst zijn we direct begonnen met  het opbouwen van de tenten , deze hebben ons 

gelukkig veel schaduw gegeven die dag. 

Er stond weinig wind en de temperatuur was prima. 

De condities deden niet echt hun best en een echte pile-up hebben we ook niet gehad.  

Nadat de dames een bezoek hadden gebracht aan het restaurant, kwamen ze terug met de mel-

ding dat het restaurant al om 14:00 dicht gaat. 

We waren erg verbaasd en moesten dus voor die tijd nog wat eten en drinken. 

Dit was Raymond ook niet verteld door de restaurant eigenaar. 

 

Rond 14:00 uur werd er een eerste contact gemaakt met het vliegtuig , en toen ze in de buurt 

kwamen van het veld werden de eerste verbindingen gemaakt  met PA2014CC in THE  AIR. 
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Na een paar rondjes boven het gebied en een paar verbindingen, ging het toestel weer richting 

vliegveld Lelystad. 

 

Wat mij op viel was dat het VRZA gehalte meer aanwezig was dan het VERON. 

Dat vond ik persoonlijk erg jammer. 

 

We hebben nog bezoek gehad van een goede vriend van mij, Peter de Graaf, wel bekend als 

PJ4NX of PA3CNX. 

 

 

   
 

Na 15:00 uur gebeurde er ook iets merkwaardigs, een paar mensen vertrokken en daarna 

volgde er nog meer waardoor er bijna alleen de organisatie overbleef. 

Zou het komen doordat er niets te eten was? 

Of doordat het aggregaat het moeilijk kreeg? 

Voor een volgende keer maar een BBQ regelen, dat zou wel eens kunnen helpen? 

Zo rond een uur of 18:00 gingen we na wat overleg samen de boel afbouwen en opruimen, om 

19:00 gingen we huiswaarts . 

 

Aan de reacties  te horen van de mensen die geweest zijn, is het wel voor herhaling vatbaar  

maar dan wel onder aan andere call. 

 

Ik wil iedereen die aanwezig is geweest of op welke manier dan ook meegewerkt heeft aan 

deze dag, bedanken voor zijn inzet. 

 

Vooral: 

Peter de piloot PH0PPL, 

de co-pilot Peter  PA5PS, 

Otto de Ruig  PD0ODR, 

Randall  PE1SDE, 

Albert   PD1AJM, 

Raymond  PA7RAY,                                                    

 

Tot zover het verslag van de velddag op 21 juni 2014. 

73’ Marcel Moerenhout, PA3HEB. 

 

En ook Marcel bedankt voor zijn inzet en voor het verslag. 

De redactie. 
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Radiomarkten. 
Diverse radiomarkten hebben zich weer aangemeld. 

 

Radio Onderdelen Markt (ROM) 

Op 27 september 2014 zal voor de 33e keer de Radio Onderdelen Markt (ROM) worden ge-

houden. 

Ook dit jaar vindt dit evenement weer plaats bij wegrestaurant en pannekoekenhuis de Licht-

mis, aan de A28 tussen Zwolle en Meppel, afslag Nieuwleusen/Hasselt. 

De markt is geopend vanaf 9.00 uur voor bezoekers, de toegang is nog steeds gratis. 

Voor het parkeren in het nabijgelegen weiland vragen wij slechts 2 Euro. 

Maak hiervan zoveel mogelijk gebruik, want bij een verkeerschaos rondom het marktterrein 

kunt u een bekeuring oplopen als uw auto niet naar de zin van de politie geparkeerd staat.  

Het aanbod op de markt zal ook dit jaar weer divers zijn, vele standhouders hebben zich al 

weer aangemeld. 

 

Dag voor de Radioamateur 2014 

De Dag voor de Radioamateur 2014 zal worden gehouden op zaterdag 1 november in de 

Americahal, Laan van Erica 50, 7321BX te Apeldoorn. 

 

Entreeprijzen 

De organisatie van de Dag voor de Radioamateur heeft besloten de entreeprijzen in 2014 t.o.v. 

die van 2013 gelijk te houden. Ook alle kinderen onder de 16 jaar hebben gratis toegang. 

Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 7,00 op vertoon van hun geldige 

VERON lidmaatschapskaart.  

Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 8,00. 

 

Parkeren 

Parkeerkosten á € 3,00 te heffen op het terrein.  

U kunt ook kiezen voor gratis parkeren, maar dan moet u een stukje lopen.  



 

Flevo Rondstraler september 2014 
 

11 

 

 

DKARS-Magazine. 
Beste radioamateur en zendamateur. 

De Dutch Kingdom Amateur Radio Society is een stichting (in oprichting) die belangen wenst 

te behartigen voor ALLE radioamateurs binnen het gehele Koninkrijk der Nederlanden. 

 

In het blad zelf staat uiteraard de nodige tekst en uitleg. 

De DKARS doet niet aan copyright en het staat een ieder vrij om deze link aan zoveel moge-

lijk radiovrienden door te sturen. 

 

Wij hebben ons voorgenomen om maximaal 1x per maand een mededelingenblad te laten 

verschijnen en stellen het uiteraard op prijs als je ook bijdrages wilt leveren, meer inhoud bij 

een PDF-document leidt namelijk niet tot meer kosten :-). 

 

Namens de Dutch Kingdom Amateur Radio Society wens ik je veel leesplezier. 

 

http://downloads.dkars.nl/magazine-201407.pdf 

http://downloads.dkars.nl/magazine-201408.pdf 

 

73's namens de DKARS 

 

Noordelijke 80 meter trofee jacht. 
Op zondag 21 september wordt voor de 33e keer in Schoonloo bij Café Hegeman, Hoofdstraat 

16 een 80 meter vossenjacht georganiseerd. 

De organisatie is in handen van de VERON afdeling A11, Zuid-Oost-Drenthe. 

Voor meer informatie: Berend Kuiper, PD1BK@VERON.NL. 

 

In deze prachtige omgeving worden vijf “vossen” uitgezet. 

ARDF jagers moeten deze vijf binnen twee uur gevonden hebben. 

Recreatieve jagers zoeken vier zenders en één wordt gepeild. 

Inschrijven kan vanaf 12.00 uur en starten vanaf 13.00 uur. 

Op het deelnameformulier staat een kaart van de omgeving. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen bij deze jacht. 

 

 

Jeugdcontest . 
 

Ja! Het is zo ver, een activiteit speciaal voor jou!  
Ben jij tussen de 14 en 25 jaar, let dan op en lees dit aandachtig door.  

De VERON Jeugd- en Jongeren commissie wil dit jaar gezamenlijk met een team aan een 

contest meedoen. 

 

Wat is de bedoeling?  
Dit jaar gaan we met een jeugdteam deelnemen in de CQ World Wide contest, welke gehou-

den wordt in het weekend van 25 en 26 oktober aanstaande.  

Je krijgt de kans om samen met je leeftijdsgenoten een weekend door te brengen bij een sta-

tion met goede radio’s en antennes.  

Afwisselend zal je een van de twee radio’s bemannen, we nemen deel in de Multi-Two cate-

gorie.  

Heb je nog geen contest ervaring, geen zorgen!  

mailto:PD1BK@VERON.NL
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Ook jij bent welkom, we zorgen voor een aantal ervaren operators die je zullen helpen gedu-

rende de contest en je zo alle kneepjes van het contesten kunnen bij brengen.  

Om te zorgen voor extra aandacht en dat het helemaal duidelijk is dat we een jeugdteam zijn, 

zorgen wij voor een speciale callsign. 

  

Verblijf. 
Je hoeft niet na je shift achter de radio terug naar huis, je blijft lekker slapen bij het station. 

Wij zorgen voor het eten, drinken en de snacks.  

De tijd die je niet achter de radio zit kun je gezellig doorbrengen met de andere contesters of 

je maakt die gemiste uurtjes slaap nog even goed…  

 

Kosten.  
De VERON Jeugd- en Jongeren commissie sponsort een groot deel van de kosten, aan jouw 

vragen we een bijdrage van €10 voor het hele weekend. 

  

Geïnteresseerd?  
Lijkt het je leuk om mee te doen met een gezellige groep, geef je dan snel op.  

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen.  

Wil je je opgeven stuur dan een berichtje met daarin wat gegevens over jezelf en een motiva-

tie naar: pd5lkm@veron.nl . 

  

Ook voor vragen kun je op dit email adres terecht.  

 

Namens de jeugd en jongeren commissie,  

Lennart Kieft  

PD5LKM. 

 

 

Opfris gedeelte. 
Doen we de volgende keer wel weer. 
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