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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 3 februari 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. 
Op dinsdag 6 januari houden we onze tweede bijeenkomst in 2015. 

We zijn bezig met een lezing maar dat zal wel 3 maart worden. 

Verder onderling QSO en eventueel een korte huishoudelijke vergadering maar die kunnen 

we ook doorschuiven naar 3 maart. 

  

Agenda. 
Voor het eerste halfjaar van 2015 hebben we de volgende data: 

 3 maart (lezing?), 

 7 april (VR voorstellen), 

 5 of 12 mei, daar moeten we nog over nadenken, 

 2 juni. 

 

Van de voorzitter. 
Dinsdagavond 6 februari geef ik de laatste les van de cursus Basis Electrotechniek in Utrecht. 

Daarna kan ik weer op de afdelingsavonden komen. 

In maart begint er weer een cursus maar die is gelukkig op woensdagavond. 

 

Mooie onderdelen (en geld genoeg om ze te kopen…) 
Kijk zelf maar hoe mooi. 

www.inac-radio.com  

 

 

Seinsleutelshow op 31 maart.  
Helaas niet bij ons maar dit staat op de website van PI4RCG (www.pi4rcg.nl). 

Brass-pounding, bug, vibroplex, morsemachine, iambic, Horace G. Martin, glazen arm, elbug 

en keyer zijn woorden waarvan de betekenis op dinsdag 31 maart duidelijk zal worden. 

In het verleden hebben we een paar keer op een dinsdagavond wat seinsleutels en aanverwan-

te artikelen op tafel gelegd.  

Daar ontspon zich dan een geanimeerd gesprek waarbij de bovenstaande woorden door de 

lucht vlogen. 

Peter PC7T neemt weer wat seinsleutels, piepers en dergelijke mee. 

We zien dan wel hoe de avond zich ontwikkelt.  

Het is geen lezing, maar gewoon een babbel aan een tafel. 

Heeft u zelf nog een leuke seinsleutel of iets wat met CW te maken heeft, neem dit dan mee. 

 

     
Bron PI4RCG.  

 

http://www.inac-radio.com/
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PA3CEB Silent Key. 
Beste radiovrienden, 

Donderdagavond 22 januari is onze lieve moeder Dieuw, PA3CEB overleden. 

 

Om jullie te informeren over dit trieste bericht gebruik ik de digitale snelweg. 

Er worden kaarten verzonden per post maar mocht je deze niet ontvangen om wat voor reden 

dan ook beschouw dit bericht als zodanig. 

 

Een verdrietige HAM familie, 

PA3BYF, PA3CIS, PD5W en PA5W 

 

Arno Wildeboer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere Rondstralers. 
We krijgen regelmatig de clubbladen van andere radioamateurs. 

1. Hier is er weer één. 

We sturen het in een los pdf bestand mee. 

 

- De nieuwsbrief 262 voor de maand februari van de VERON afd. Wageningen en de 

VRZA afd. Zuid-Veluwe, opgestuurd door Rikus PD0IAZ. 

 

2. Beste radio-amateurs, het verenigingsblad CQ FM Nieuws editie februari 2015 staat 

voor u klaar op de website van de VERON afdeling Friese Meren. 

Zie op: http://veronfriesemeren.nl/wordpress/?page_id=44 

 

Voor directie download klik op de volgende link: 

http://veronfriesemeren.nl/wordpress/CQFM-nieuws/CQFM_februari_2015.pdf 

Veel leesplezier. Wil Stilma PE1JRA, redacteur CQ FM Nieuws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://veronfriesemeren.nl/wordpress/?page_id=44
http://veronfriesemeren.nl/wordpress/CQFM-nieuws/CQFM_februari_2015.pdf
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Amersfoortse radiovossenjacht 
De 2m FoxOring jacht op zondag 15 februari 2015 

Aanvang 13:00u. 

 

Inschrijven om 12:30u, eerste parkeerplaats aan de Treekerweg, uitsluitend te bereiken via de  

N227, inrit Treekerbos tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, Wouden-

berg. 

 

☼☺Goed weer is besteld!☺☼ 

 

73” 

Vossenjacht commissie VERON afdeling Amersfoort 

Henny, Rient, Rob en Maurice 

PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT 

 

Elektronica Vlooienmarkt. 
Zaterdag 28 februari 2015 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Ver-

eniging voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) al weer voor de twintigste maal haar 

Elektronica Vlooienmarkt.  
Deze wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter grote sporthal van MFC Aperloo 

alweer ruim 230 meter aan kramen opgesteld zal staan. 

  
Op deze Elektronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door 

standhouders uit Nederland, Duitsland en België Er is een groot aanbod van spullen die op de 

een of andere manier met elektronica te maken hebben.  

Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van antennes, kabels, meet-

apparatuur en voedingen tot allerlei soorten transceivers, porto`s.  

En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door het grote aan-

bod van losse onderdelen en (sloop)apparaten.  

 
Zo zijn er voor de computer liefhebbers computers, laptops, componenten en accessoires ver-

krijgbaar maar ook DVD`s en dergelijke voor zeer gunstige prijzen. 

Ook zullen er allerlei soorten led verlichting , led strips, zaklantaarns, telefoonladers, opberg-

systemen, opbergkratten, gereedschap en vele andere zaken te koop aangeboden worden. 

 

Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio’s, 

oude leger apparatuur, bent u een computeraar, of wat dan ook op het gebied van elektronica, 

kom dan zaterdag 22 februari 2014 naar deze gezellige Radiomarkt.  

De markt wordt gehouden het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27 in 't 

Harde.  

De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 3 Euro.  

Er is voldoende gratis parkeerruimte . 

Voor het laatste nieuws en informatie : www.pi4nov.nl  

 

 

 
  

 

 

file://http:/www.pi4nov.nl
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Mooie antenne, leuk voor in je tuin……. 
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