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COLOFON 

 
 

VERON-afdeling A41 Flevoland 
 

Voorzitter Dick van Vulpen PA0DVV                   pa0dvv@veron.nl  

Vicevoorzitter vacant                        

Secretaris/ PR Alex van de Pas  PA1SBM                   pa1sbm@veron.nl  

Penningmeester Albert Buitenhuis PD1AJM  

Bestuurslid Randal Tamminga PE1SDE 

Bestuurslid Marcel Moerenhout PA3HEB                    pa3heb@veron.nl  

 

QSL-manager Ronald Hellenthal. PA0RHA                   pa0rha@veron.nl    

Sub QSL-manager Johan Jongbloed PA3JEM                    pa3jem@veron.nl  

 

Secretariaat mailadres bestuur a41@veron.nl  

    

 Facebook  www.facebook.com/Afdeling41 

 

   

  

 

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 5 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.a41.veron.nl of anders via 

www.veron.nl en dan via “afdelingen” naar afdeling A41 Flevoland. 
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Van het bestuur. 
 

Eerstvolgende bijeenkomst. 
Op dinsdag 5 september houden we onze eerstvolgende bijeenkomst in het Arbeidslokaal 
van gebouw de Hanzeborg in Lelystad. 
We beginnen om 20.00 uur. 
 

Lezingen. 
Na de zomer hebben we een aantal lezingen kunnen vastleggen. We zullen u vertellen 
welke lezingen eraan komen. 
 

Bouwpakketten. 
De bouwpakketten zijn aangekomen en liggen op de tafel (zie verderop). 
 

PA50LELY. 
Het bestuur heeft de special event call PA50LELY aangevraagd en verkregen. 
PA50LELY staat voor de 50ste verjaardag van Lelystad in september. 
We vieren dit met deze call. 
Meer informatie bij Marcel PA3HEB op de  bijeenkomst en in de volgende Rondstraler. 
 

We zijn A41 Flevoland. 
Onze afdeling werd opgericht toen er nog geen provincie Flevoland was. 
We waren “De IJsselmeerpolders”. 
Nu hebben we onze naam aangepast passen aan de huidige situatie en heten we dus A41 
Flevoland. 
 
 

Afdelingsagenda (in de Hanzeborg). 
 

  

5 september Knutselavond/ soldeeravond/ onderling QSO 

3 oktober  

7 november  

12 december  

 
We zitten ook op Facebook. 
www.facebook.com/Afdeling41 
 
 
Hebt u wat te verkopen of iets te melden? 
Of hebt u een artikel of boodschap die in de Rondstraler mag? 
De Rondstraler heeft een hoop ruimte voor een bericht, een melding of een mening. 
Bel of mail naar Dick, pa0dvv@veron.nl . 
 
 

http://www.facebook.com/Afdeling41
mailto:pa0dvv@veron.nl
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Techniek forum. 
Hebt u al een kijkje genomen? 
 

We gaan knutselen! 
De bouwpakketten zijn er, u kunt ze afhalen, betalen en meenemen. 
Maar u kunt ze ook ter plekke in elkaar zetten en uitproberen. 
Er is genoeg gereedschap (soldeerbout en soldeer en zo) om ze in elkaar te zetten en uit te 
proberen. 
En er zijn genoeg mede-amateurs om u bij het bouwen van de wal in de sloot te duwen en 
daarna u wel een handje willen helpen. 
U kunt natuurlijk ook gewoon kijken hoe een ander het doet….. 
 
 

PA6URK 2017. 
Na wat problemen van mijn kant (een cijfer verkeerd in het telefoonnummer) heb ik de con-
tactpersoon van RWS kunnen bereiken. 
Omdat het de laatste week was voor het ILLW moest er nog wat besproken worden over de 
sleutel enz. 
Ik had afgesproken om de sleutel op donderdag op te komen halen maar was plotseling he-
laas was ik verhinderd door mijn servicedienst. 
Gelukkig was Randall PE1SDE bereid om de sleutel op te gaan halen. 
Zodat we op zaterdagmorgen lekker vroeg konden beginnen met opbouwen van de anten-
nes. 
Op zaterdagochtend was het bij aankomst slecht weer veel regen en wind maar daardoor 
was de VERON-vlag wel mooi te zien. 
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Randall kwam op het heldere idee om in de aanhanger van het QRL te gaan zit-

ten om de overlast in de vuurtoren zo veel mogelijk te beperken. 

 
 
We hadden 2 antennes opgehangen en Randall had nog een rondstraler meegenomen. 
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Om een uur of 7 konden we de antennes testen en proberen de eerste verbindingen te ma-
ken . 
Ik (PA3HEB) heb voornamelijk in CW wat verbindingen gemaakt 
Zodra er Nederlandse vuurtorens in het dx-cluster gemeld werden, ging ik even kijken of ik 
ze kon horen? 
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Maar helaas, in de meeste gevallen kon ik ze niet horen en dus ook niet werken. 
Randall kwam uit met de nieuwe mode FT8 en gelukkig hadden we weinig last van elkaar. 
Als de digimode maar onder 50 watt bleef… 
 
Ondanks de condities hebben we ongeveer 70 verbindingen kunnen maken. 
Dat zijn er niet erg veel maar al met al ging de dag toch voor ons gevoel erg snel voorbij. 
We hebben een paar verbindingen op 2 meter gemaakt. 
 
We kijken terug op een leuke hobby dag en we hopen dat er volgend jaar betere condities 
zijn. 
 
73, Marcel PA3HEB, Randall PE1SDE, PA6URK/LH. 
 

 
 
PA6URK/LH. 
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Wist u dat…… 
Wist u dat wij als VERON A41 een verenigings-transceiver hebben? 
Deze wordt niet alleen ingezet bij evenementen maar is ook beschikbaar voor onze leden 
van A41 die even zonder set zitten.  
Bijvoorbeeld als jouw set in reparatie is en je wilt toch uit komen of als je nog niets doet op 
HF en je wilt hier eens aan proeven of misschien wel SSB op 2/70 proberen, dan kan deze set 
geleend worden van de afdeling.  
Per situatie wordt afgesproken hoe lang je de set kan lenen.  
 
Maar wat kan je dan lenen? 
Onze afdeling bezit een Yaesu FT-879D met bijbehorende tuner (en voeding als nodig). 
De FT-897D is een all-band all-mode set. 
Er kan dus van 160m t/m 70cm in alle modes op gewerkt worden. 
 
Als je gebruik wilt maken van deze faciliteit, neem dan contact op met het bestuur. 
Bijvoorbeeld via email aan a41@veron.nl 
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