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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.
Heeft u een leuk artikel dat u geplaatst wilt hebben, mail dit dan naar ons!

Verenigingsavond

Gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van
gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.
De eerstvolgende bijeenkomst is:
Dinsdag 5 Maart 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
verenigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139.

Homepage

De website van de afdeling is http://a41.veron.nl of anders via www.veron.nl
en dan naar afdeling Flevoland (A41).
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Van het bestuur
Van het bestuur.
Bij deze weer een stukje van de secretaris….
Afgelopen 9 februari tot 10 februari was er weer de PACC. Ook A41 Flevoland heeft hier weer aan
meegedaan en het was weer reuze gezellig! Later meer daar over.
Voor de komende verenigings avond hadden we het behandelen van de VR-voorstellen behandelen.
Daar de planning van het HB en A41 niet net zo mooi synchroon loopt als de vorige jaren, lukt het niet
om dit Dinsdag de 5e al te doen. We zullen dit dus door schuiven naar de avond van April.
Een van de items die het bestuur bezig houd is het zelfbouw project. De afgelopen keren heeft het
bestuur wat bedacht om te gaan bouwen. Helaas raakt bij ons de ideeën pot een beetje leeg, en zou het
leuk zijn als leden die een leuk idee hebben dit kenbaar maken. Dit hoeft niet uitgewerkt te zijn, dat
kunnen wij wel doen, als we maar weten wat mensen willen.
Dit laatste geld trouwens niet alleen voor het zelfbouw project, maar ook voor b.v. lezingen. Weet jij een
leuk onderwerp waar je graag iets meer van wil weten, geef dat dan bij ons aan, dan kunnen wij op zoek
naar invulling daar op.
Velddag 2019…..
Hebben jullie ook zo’n zin hier in? Één van de dingen die ik het leukst vind van de hobby is buiten gaan
staan met apparatuur! Het liefst niet zo erg in de buurt van publiek, want af en toe vertellen wat ik doe is
niet zo erg, maar ik wil toch het liefst verbindingen maken. De echte geïnteresseerde uitleggen wat alles
is daarentegen vind ik wel erg leuk.
Ergens in Juni gaan we onze velddag weer doen, en ik vroeg me af of mensen daar bepaalde ideeën over
hadden, of er iets anders moet, of dat hoe we het regelen op de Knardijk juist goed bevalt…..
Als jullie ideeën hebben, laat het dan weten bij het bestuur. Slechte ideeën zijn er niet!
Mail ons op A41@VERON.NL
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To do lijstje voor het bestuur.
De volgende zaken parkeren we even omdat we er nog mee bezig zijn:
 zelfbouw project
 Organiseren Velddag 2019

Agenda
5-Mrt-2019

Eyeball QSO

2-Apr-2019

VR Voorstellen.

7-Mei-2019 Lezing Harold PA0QRB - "Eigenschappen van eenvoudige antenne-ontwerpen en
transmissielijnen"
4-Jun-2019

Eyeball QSO

xx-Jun-2019 Velddag 2019!

Belangrijke mededeling!!
De VR-voorstellen schuiven door van 5-Maart naar 2-April!
Voor de komende verenigings avond hadden we het behandelen van de VR-voorstellen behandelen.
Daar de planning van het HB en A41 niet net zo mooi synchroon loopt als de vorige jaren, lukt het niet
om dit Dinsdag de 5e al te doen. We zullen dit dus door schuiven naar de avond van April.
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Ontmoetingen in Oostenrijk met zendamateurs
Door Randall, PE1SDE
Ik ben net terug van ski vakantie zie ik op de WhatsApp dat onze redacteur van de rondstaler
nog wat items nodig had, nou bij deze.
Op een dag in Tirol had ik de porto met aprs aan staan, en zat wat over de banden rond te draaien.
Op een bankje kwam een Oosterijker naast mij zitten en vroeg of ik een zendamateur was
Ik zij ja. Ik vroeg hoe hij daar van wist. Toen vertelde hij mij dat hij zelf ook een ham was,
OE1KBC, een digitale man naar mijn hard, dmr, aprs, digi-links, etc.
Hij vertelde mij dat hij bezig is om de webcams die wij op de tv zien op brt1 allemaal te linken via het
subnet van hamnet.
Hij keek op zijn telefoon om mij alle links te laten zien welke verbindingen goed en welke minder zijn. Alle
links zijn op 4.2GHz geen zendamateur frequentie, maar 90% van alle links worden door zendamateurs
gerund of ondersteund.
Ik vertelde over een bekende die ik in oosterijk had, OE7DBH, en hij vertelde dat alle schakelpunten door
hem gestroomlijnd werden. En ook dat zendamateurs daar niet zo afgunstig zijn naar elkaar. Daar kunnen
wij als nederlanders veel van leren.

5

Flevo Rondstraler Maart 2019

PI4FL in de PACC 2019
Door Alex PA1SBM

Op vrijdag middag, zo net voor 17:00, begon alles weer……. De PACC…..
Rustig aan verzamelde we bij Van Wijnen , al diverse jaren onze thuis basis voor de PACC.
Het team: PD1AJM, PE1SDE, PE1RBR, PA3HEB, PA1SBM
Apparatuur:
– Icom IC-7600
– Fritzel FB33
– Meerdere beverage antennes
– ZS6BKW (full size)
– 40m Vertical
– Multiband cobweb
– 160m Dipole
– WD-330 (full size)
– 1 computer om te loggen
– Berg laptops voor band contole/propogatie checks/ Dxcluster monitoring
We begonnen met alles naar binnen te slepen en rustig de eerste dingen al te installeren.
En toen ging de hoogwerker omhoog…. 17 hele meters… en even worden we stil, dat is toch wel heel
hoog! We waren zo onder de indruk dat we vergeten zijn om daar een foto van te nemen.
Helaas konden we hem niet zo hoog laten staan, de harde wind zaterdag zorgde er voor dat we pas
zondag de beam op volle hoogte hebben gezet. De overige tijd stond hij op een meter of 12.
Vrijdag hebben we zo veel mogelijk al gedaan en zijn tot 22:00 aan de gang geweest.
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Zaterdag ochtend begon vroeg! Om 08:00 bij de supermarkt en inkopen doen voor het weekend wat er
aan kwam. Eten en drinken zijn geen overbodige luxe!
Om 09:00 was iedereen wel weer aanwezig en hard aan het werk!
Heel hard aan het werk, want er moest veel opgehangen en neergezet worden.
Gebruikelijk aan vorige jaren waren we precies op tijd klaar! Even snel een broodje eten en wat drinken
en dan knallen!!
Marcel en ik waren de eerste die aan de slag gingen.
We begonnen meteen met CW en dat ging erg goed.
Dit jaar hadden we geleerd dat het handig was om de
kabels goed te labelen. Dat valt te zien aan de stukje
ducktape wat er aan de kabels zit.
Albert had een grote antenne switch meegenomen en
die schakelde de meeste antennes voor ons.

Ook kregen we zaterdag bezoek, Arno PA5W en Ans PD5W, kwamen gezellig even langs en Ans heeft
zelfs nog even een aantal QSO’s gemaakt. Een vrouwenstem doet wonderen!
Toen we de nacht in gingen is het nog vrij lang goed gegaan met QSO’s maken. Toen het echt heel
mager werd, hebben we een paar uurtjes onze ogen dicht gedaan en zijn rond een uur of 6 weer vrolijk
verder gegaan.
Al snel kwam het aantal QSO’s/Multipliers van vorig jaar in zicht…. Dit motiveerde ons nog meer om er
tegen aan te gaan. En we zijn ruim over deze punten heen gegaan!!
De Score was uiteindelijk:
QSO’s
Multipliers
Punten

417
120
49080

Graag willen we Van Wijnen bedanken voor het belangeloos ter beschikking stellen van de lokatie!
Ook willen we Boels voor de korting op de hoogwerker
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Er zijn QSL kaarten voor!
Door Ronald PA0RHA
De actuele lijst van QSL kaarten voor Regio-41, die op de clubavonden zijn op te halen.
NL-10451, NL-13679
PA0CWS, PA0JMY, PA0KST, PA0MRS, PA0TBR, PA1DRE, PA2HK, PA2JM, PA2RO, PA2TSL, PA3BHC, PA3DDN,
PA3DED, PA3EBH, PA3EOU, PA3HAH, PA3MRO, PA3RK, PA4N, PA7JM
PD0JDF, PD0PWZ, PD0RX, PD0TB, PD1AIQ, PD2DM, PD2J, PD2ODR, PD2THF, PD3AL, PD3LKN, PD3MP,
PD3TC, PD4JST, PD4PB, PD7MNO
PE1AB, PE1HVS, PE1JNT, PE1LJS, PE1PLO, PE1ROX, PE3ES, PE5MIT
PF4T/PJ2DD
PH0PPL, PH1RB
Ronald PA0RHA RQM-41 Flevoland
Info: E-MAIL: pa0rha@veron.nl

Contestkalender van Maart
Bron: PG7V https://www.contestkalender.nl
Zaterdag 2 / Zondag 3 Maart
Zaterdag 2 / Zondag 3 Maart
Zondag 3 Maart
Maandag 4 Maart
Zaterdag 9 Maart
Zaterdag 9 / Zondag 10 Maart
Zaterdag 9 Maart
Zaterdag 9 / Zondag 10 Maart
Zaterdag 9 / Zondag 10 Maart
Woensdag 13 Maart
Zaterdag 16 / Maandag 18 Maart
Zaterdag 16 Maart
Zaterdag 16 / Zondag 17 Maart
Zondag 17 Maart
Zaterdag 23 Maart
Zaterdag 23 / Zondag 24 Maart
Maandag 25 Maart
Donderdag 28 Maart
Vrijdag 29 Maart
Zaterdag 30 / Zondag 31 Maart

ARRL International DX Contest
Open Ukraine RTTY Championship
UBA Spring Contest
RSGB 80m Club Championship
YB DX RTTY Contest
DIG-QSO Party
AGCW QRP Contest
Stew Perry Topband Distance Challange
EA PSK63 Contest
RSGB 80m Club Championship
BARTG HF RTTY Contest
Mecklenburg-Vorpommern Contest
Russian DX Contest
UBA Spring Contest
FOC QSO Party
UK/EI DX contest
DIG-PA Contest
RSGB 80m Club Championship
R3A-CUP-DIGI
CQ WW WPX Contest
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