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Verenigingsavond

Iedere eerste dinsdag van de maand in het gebouw van de Flevo-scouts
“Trappershonk” aan de Gildepenningdreef 1 te Dronten.
In februari is dat op dinsdag 7 februari.
We beginnen deze keer om 19.00 uur !!!!!

VERON

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in
Nederland, opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139.

Homepage

www.veron.nl en dan naar de afdeling IJsselmeerpolders.

Deze rondstraler heeft 7 pagina’s en een bijlage.
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Van het bestuur.
Wijzigingen in het bestuur.
Joep, André en Randall zijn aftredende bestuursleden.
Joep is niet herkiesbaar, André en Randall wel .
Dick van Vulpen heeft zich gemeld om de functie van Joep over te nemen.
Zijn er nog meer mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie dan
kunnen zij dit melden aan het bestuur tot aan de vergadering van 7 februari a.s.
Op dinsdag 7 februari staat de algemene leden vergadering als eerste op het programma, vòòr
de lezing. Dit hoeft maar kort te duren, met de gegevens die we tot nu toe hebben is het eigenlijk al een bekeken zaak.
We gaan daarom ook eerder beginnen (om 19.00 uur) in verband met de lezing over Moonbounce door Anton Vroom PA0AVS.
Marcel Moerenhout, voorzitter.

Van de secretaris.
Verenigingsavonden.
De eerste verenigingsavond in het nieuwe jaar was op dinsdag 10 januari j.l.
In onderling QSO is deze avond verlopen, waarbij vele onderwerpen ter sprake zijn gekomen.
Ook de bijdrage van Roel PE1RBG, betreffende de oliebollen en andere heerlijkheden, moet
beslist even onder de aandacht worden gebracht.
De eerstvolgende verenigingsavond is op 7 februari a.s. en begint om 19.00 uur !
Dit in verband met de bestuursverkiezing en een lezing over “moonbounce” hierna.
Deze lezing zal gehouden worden door Anton Vroom, PA0AVS uit Driebergen.
Op dinsdag 7 maart zal er een lezing zijn over de communicatie voor en tijdens de Eerste
Wereldoorlog, door Leo de Soete, PA0DSO uit Amstelveen.
De avond begint gewoon weer om 20.00 uur zoals gebruikelijk op eerste dinsdag van de
maand.
Op 4 april a.s. worden de VR – vragen voorbereid en een ieder wordt verzocht alvast hierover
na te denken ( de voorstellen van de diverse afdelingen staan dan in Electron van april).
PI4FVL / PI4FL.
Met betrekking tot de roepnaam van de verenigingszender heb ik contact met Het Agentschap
Telecom te Groningen gezocht. Men heeft mij belooft de huidige roepnaam, PI4FVL te veranderen in PI4FL, een beter verstaanbare roepnaam dan de huidige roepnaam PI4FVL.
Het wachten is nu op een officieel document waar de nieuwe roepnaam in vermeld staat.
(zie bijlage).
Landelijke Radio Vlooienmarkt
Op zaterdag 18 maart 2006 wordt voor de 31e maal de jaarlijkse Landelijke Radio Vlooienmarkt georganiseerd in het Autotron te Rosmalen.
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Entreekaartjes kunt u vooraf bestellen bij de secretaris tot 1 maart a.s.
De toegangsprijs bedraagt € 6,- en de kaartjes zijn te bestellen door dit bedrag over te maken
op giro 1258550 t.n.v. J. Zaaijer.
Denk erom, vermeld uw naam en uw adres op de giro!.
Data.
Nog een keer de data van de verenigingsavonden voor de eerste helft van 2006:
7 feb.
1e dinsdag v/d maand.
7 mrt.
1e ,,
,,
4 apr.
1e ,,
,,
e
2 mei
1 ,,
,,
Jan Zaaijer, secretaris.

Jaarverslag over 2005, door Jan Zaaijer, secretaris.
Januari 2005.
Het was een volle bak op 4 januari j.l. Een uitstekend begin van een nieuw verenigingsjaar.
Er zijn 27 mensen geweest.
Rein Simonse van Nozema heeft een lezing over digitale radio (DAB) gegeven.
Rein verstaat de kunst om een complexe materie toch eenvoudig uit te leggen.
Februari 2005.
Op dinsdag 1 februari 2005 werd onze jaarvergadering gehouden.
Aftredend, doch herkiesbaar waren Marcel, PA3HEB en Jacob, PA3GNE.
Omdat Jan, PE1ANL zich kandidaat had gesteld, werd er gestemd. De uitslag was:
• PA3GNE:
14 stemmen
• PE1ANL:
10 stemmen
• PA3HEB:
8 stemmen.
Door deze uitslag moesten we afscheid nemen van onze secretaris, Marcel Moerenhout,
PA3HEB. Marcel werd hartelijk bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Jan werd hartelijk welkom geheten.
Tenslotte werd Jacob, PA3GNE bij acclamatie opnieuw tot voorzitter van de afdeling gekozen.
Na de pauze heeft onze QSL-manager, PA0LEY, een lezing over de QSL-post gehouden.
Een leerzame en interessante lezing.
Maart 2005.
Een smeuïg verhaal over vossenjachten.
De voorzitter van de vossenjachtcommissie PA0DFN, Dick Fijlstra uit Nieuwleusen, kwam
een enthousiasmerend verhaal over vossenjachten houden: wat is het, wat kan je ermee, wat is
de lol er aan, maar ook vooral: hoeveel kilogrammen raak er je per jacht mee kwijt.
April 2005.
Dinsdag 5 april 2005 worden de VR-voorstellen behandeld.
Behandeling van de VR-voorstellen die in Electron van april staan.
De voorstellen zijn eerder door de diverse afdelingen naar het HB gestuurd, waar ze – zo nodig – van commentaar worden voorzien, om dan tenslotte in de Electron te worden gezet.
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Alle VR-voorstellen zijn tenslotte door de leden behandeld.
Hierna de verkiezing van de afgevaardigden die naar Arnhem gaan voor de VR, dit zijn
André, PD5URK en Jacob de Borst, PA3GNE geworden.
Mei 2005.
Henk Vrolijk, PA0HPV heeft op 10 mei 2005 een lezing en presentatie over PLC (power
line communication) gehouden (internet via het stopcontact).
Hij heeft een goed verhaal verteld over de gevolgen van PLC voor het ruisniveau op de korte
golf. De metingen aan het pilot-project in Arnhem logen er niet om: S8 ruisniveau over vrijwel het gehele korte golfgebied.
PLC is in Nederland voorlopig afgeblazen.
Juni 2005.
We moesten deze keer om 19.00 uur komen naar de Gildepenningdreef 1 te Dronten.
Wat experimenten met antennes zou best eens leuk zijn. En dat kan prima op het terrein van
de scouts.
Verschillende antennes zijn uitgeprobeerd, maar een eenvoudige groundplane antennne gaf
de beste resultaten op de kortegolf.
Randall had de antenne van de Norderney nagemaakt (Radio Veronica in de jaren zestig).
Ook Johan, PA3JEM had een eigen ontwerp antenne voor de 80 meter meegenomen en die is
ook getest.
Voor de inwendige mens werd goed gezorgd d.m.v. de catering van Roel.
Juli 2005.
In deze maand geen activiteiten, vakantie.
Augustus 2005.
In augustus was er geen verenigingsavond, maar we waren wel weer in de lucht met PA6URK
vanaf de Urker vuurtoren (lighthouse weekend).
Er zijn ongeveer 400 verbindingen gemaakt.
September 2005.
Opening van de vergadering door Jacob de Borst.
Jacob kondigt zijn aftreden als voorzitter van de afdeling aan (wegens studie aan de universiteit van Eindhoven).
Bij het afscheid vertelt Jacob over de periode dat hij voorzitter was bij de afdeling.
Dit was van 1997 t/m 2005. Hij bedankt voor de samenwerking en bedankt Randall, PE1SDE
nog speciaal voor zijn inzet.
PA3GNE bedankt tenslotte iedereen – inclusief echtgenote – voor de prettige tijd.
Oktober 2005.
Dinsdag 4 oktober wordt begonnen met een korte toespraak van de Algemeen voorzitter van
de Veron – Dick Harms, PA2DW. Tot slot van zijn toespraak krijgt Jacob de Borst De Gouden Spelt van de Veron uit handen van Dick Harms wegens waardering van de leden van de
afdeling voor zijn optreden als voorzitter.
Leo Leisink, PA0LSK gaf hierna een uiteenzetting over DARES.
DARES = Dutch Amateur Radio Emergency Service, in het novembernummer van Electron
staat een verslag.
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November 2005.
Op dinsdag 1 november 2005 heeft Arie Kleingeld, PA3A uit Barendrecht een
lezing gehouden over bandfilters. Met deze filters is het mogelijk om met meerdere sets gelijktijdig uit te komen, zonder dat de ene set de anders stoort.
Arie liet ook beeldmateriaal zien via power point. De beamer mochten we lenen van Bert Ruben, PE1ALX waarvoor dank.
December 2005.
Op dinsdag 13 december 2005 zijn de leden praktisch bezig geweest.
Randall heeft een stel printen op de kop getikt, bij de welbekende elektronica-winkel aan de
Plantage in Harderwijk (14 stuks). Op die print twee trafo’s voor galvanische scheiding!
Na wat ombouwwerk krijg je zo een interface tussen de set en de PC. Via de geluidskaart van
de pc gaan we naar de microfooningang en de luidsprekeruitgang van de set.
Er kunnen nu verschillende modes gebruikt worden: telex, cw, sstv, psk31 enz. Hiervoor is
software nodig voor de PC. Randall heeft er een CD met verschillende software bijgedaan.
Bij een aantal mensen werkt e.a. naar behoren, heb ik vernomen.
Iedereen krijgt tenslotte nog de beste wensen mee voor het nieuwe jaar.
En zo eindigt een bewogen verenigingsjaar 2005.
Jan Zaaijer, PE1ANL
secretaris afdeling 41
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Eindstand Veron afdelingscompetitie 2005.
Via Ronald PA0RHA kregen we de totale eindstand VERON afd. Competitie en van A-41
IJsselmeerpolders in het rood.
Ronald zegt:
misschien kun je er bij zetten/vragen of er nog meer stations zijn die mee willen doen
voor de afdeling.A-41.
ik weet dat er mensen met de PACC meedoen: als die ook de score in sturen dan gaat
de score ook omhoog.
reglementen staan in Electron of zijn op te vragen bij Jan Visser PG2AA,
pg2aa@amsat.org.
groeten van Ronald PA0RHA.

Eindstand Veron afdeling competitie 2005
Hierbij de eindstand die ter publicatie is ingezonden voor het feb. nr. van
Electron. In 2006 wordt weer gestart met een nieuwe lijst deelnemers. Indien U op de verzendlijst wil komen te staan hoor ik het graag, daar ik de
2005 lijst niet meer gebruik.
Alle deelnemers die insturen komen automatische in de verzendlijst, tenzij
men bekendmaakt geen tussenstanden te willen ontvangen.
Veron Afdelingcompetitie 2005
De Veron afdelingcompetitie 2005 is gewonnen door de afdeling Nijmegen! Het
gehele jaar heeft afdeling Waterland de contestgroep Nijmegen op de hielen
gezeten. Deze inzet heeft Waterland een zeer verdiende tweede plaats
opgeleverd.
Het zoet der overwinning gaat letterlijk en figuurlijk in de vorm van de
jaarlijkse contesttaart naar de afdeling NIJMEGEN.
Dit jaar waren weer een groot aantal afdelingen actief in de competitie. In
meerdere afdelingen is er sprake van een toename van contestdeelnemers.
Het gehele jaar leverden vele amateurs een bijdrage in het ondersteunen van
de competitie door geregeld een log per post in te sturen of via e-mail
door te sturen. Ik wil deze amateurs dan ook bedanken voor deze inzet en
tevens voor het stimuleren van het contesten.
Voor de beginnende contester is het belangrijk om te zien wie er binnen de
afdeling bekend is met het contesten. Op deze manier weet men waar men meer
informatie over het contesten kan verkrijgen.
Ik hoop dat U in 2006 wederom tijd weet te vinden om Uw score in te sturen.
In meerdere afdelingen zijn amateurs actief, die voor hun eigen afdeling
als organisator optreden en mij maandelijks een overzicht van de afdelingsresultaten toestuurden.
Dit nam mij veel werk uit handen en ik bedankt deze amateurs voor hun enorme inzet het afgelopen jaar!
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De eindstand van de Veron afdeling competitie 2005 is als volgt:
A01

Alkmaar

47

A02

Amstelveen

409

A04
A05
A06
A07
A08

Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Breda
Centrum

378
181
87
11
53

A13
A17
A20
A26
A28
A29
A31
A32
A33
A34
A35

Eindhoven
201
Gouda
40
Kennermerland
126
Hoogeveen
215
Leiden
01
Nieuwegein
49
Mid.-Noord Limburg 136
Meppel
55
N.Zuid Beveland
110
N-Oost Veluwe
293
Nijmegen
1234

A39
A40
A41
A42
A43
A46
A49
A51
A54

Tilburg
Twente
IJsselmeerpolders
Voorne Putten
Wageningen
Zaanstreek
Zwolle
Bergen op Zoom
Etten-Leur

A56

Waterland

A59
A63

Nieuwe Waterweg
Friese Wouden

145
14
99
53
55
209
66
103
838

1177

12
20

PA0XAW PA1VW PA3CVY PA3EQC PA5JD PI4ALK
PI60ALK
PA1TO PA2W PA1KW PA3ALG PA3BFH PA3EOT PB2BN
PI4ASV
PA0LRK PA0OI PA0RDY PA0ASD PA3DRZ PA3EMN PA4T
PA1DV PA7HPH PE2KP PI4APD
PA0WKI PA0FAW PI4ANH
PA9CW
PA0AA PA2DB PA3CNX PA3EDN PA4M PA7DF PD3UX
PE2SV PE2KY PE2MC PE9PE PG4I PH7WIM NL4167
PA0R PA1W PA3AFF PA3EWG PA3HGF PE1FTV
PA0DVM PA0POS PA1FJ PA3FGM PA5PR PA5XM PE1IKN
PA1OZU PA3GVI PA5WT PI4KML
PA0IJM
PA0CJN
PA0WJG PA9DX PA1B PC2C PI60NWG
PA0SIM PA0SAN PA3ARM PE1NCP PE1NYZ
PA0KDM PC2T PE2T
PA5GU PA5TT
PA3AM PA5LV PE1LTY PE1BSI PG7V
PA0ADP PA0AWH PA0DIN PA0DUO PA0LSK PA0KHS
PA0MJK
PA0HOP PA1EZN PA1TON PA1PAT PA2P PA2000N
PA3ADJ
PA3CDN PA3CWQ PA3DHZ PA3DRE PA3GGW PA3HHO
PA4A
PE0GRD PE0VT PE2GER PE8ROB PG3N PI4NYM
PI60NYM
PH0IPV
PA0W PA1CC PE1OYB PF0R
PA0HRM PA1TX
PA0RHA PA4N PA5CC PE1HIS PE1MRN PE1RBG PI4FVL
PA3AQL PA3GQF PI4VPO
PA5O
PA0CGB PA0JNH PI60AZL
PA8KW PE2JU PH0AS PI60AZL
PA3BDS
PA0ATG PA0LOU PA1BR PA1KO PA1LS PA1WLB PA3CNH
PA3EBP PA3GBI PA5JSB PA7A PA9DD PI4ETL/P
PI60ETL
NL12339
PA0MIR PA1FR PA1XA PA1JB PA2SWL PA3HAA PA3HGP
PA3AAV PA3HEQ PA4EM PA5BM PA5CM PC7CW PE1DHN
PE1ER PF9A PH3BDJ
PA2AM PA7FL PA7PTT PA7AM PI4VNW
PG2D

0-0-0-0-0-0
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