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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, te-
genover het station. 

 

 De eerstvolgende bijeenkomst is: 

 Dinsdagavond 7 november 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 7 november houden we onze eerstvolgende bijeenkomst in het Arbeidslokaal 
van gebouw de Hanzeborg in Lelystad. 
We beginnen om 20.00 uur. 
 

Bijeenkomst in december. 
Op dinsdagavond 5 december hebben we geen bijeenkomst maar we schuiven op naar dins-
dagavond 12 december. 
 

PA50LELY. 
Het bestuur heeft de special event call PA50LELY aangevraagd en verkregen. 
PA50LELY staat voor de 50ste verjaardag van Lelystad in september. 
Verderop een bijdrage van Marcel PA3HEB. 
 

Afdelingsagenda (in de Hanzeborg). 
 

  

3 oktober Onderling QSO 

7 november Onderling QSO en wat er op tafel komtLees verderop een bijdrage  

12 december  

 
We zitten ook op Facebook. 
www.facebook.com/Afdeling41 
 

Nieuws en artikelen. 
 
 

 
 

http://www.facebook.com/Afdeling41
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Lelystad 50 jaar.  
Lelystad bestaat dit jaar 50 jaar, dar hebben we tot nu toe aardig laten horen  
Onze pagina op QRZ.Com is al meer dan 10000 keer bekeken. 

 

PA50LELY Netherlands 

Login is required for additional detail. 

QSL: PA3HEB/BURO 

Email: Login required to view 

Ham Member Lookups: 10854    op 30-10-2017 

 
En we hebben al meer dan 3000 verbindingen gemaakt. 
En als ik het over “we” heb, dan bedoel ik Ronald PA0RHA en ondergetekende, Marcel 
PA3HEB.  
Dit zijn ook de mensen die de toestemming hebben aangevraagd voor dit Special Event sta-
tion . 
De verbindingen worden vooral in CW gemaakt. 
Ik heb het wel geprobeerd op 2 meter FM maar daar kwamen maar 12 verbindingen uit . 
En in Phone op 40 meter , daar kreeg ik regelmatig te horen dat men het fijn vond dat we 
ook in Phone te horen waren . 
Later heb ik het nog een keer geactiveerd op 40m in Phone. 
Omdat de condities niet echt mee werken hebben we nog een maand extra aangevraagd 
namelijk december. 
Mocht het zo zijn dat de QSL kaarten nog niet op zijn dan kunnen we  nog een maand aan-
vragen ? 
Log programma dat gebruikt wordt is N1MM. 
Graag tot werkens. 
Ronald PA0RHA en Marcel PA3HEB 

 
JOTA-JOTI  2017 PE1RBR/J 
zie volgende blad 
 
 
 
 
 

https://www.qrz.com/login/?refr=/db/PA50LELY
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JOTA-JOTI  2017 PE1RBR/J 
Mede mogelijk gemaakt door Marc PE1RBR, Tom PD0TB, Randall PE1SDE  en 
Marcel PA3HEB. 
  
Dit jaar waren de plannen vel belovend wat antenne opstelling betreft . 
Maar door omstandigheden werd het helaas anders . 
En zijn we terug gevallen op de alom bekende steiger. 
 
Vrijdag om een uur of 18:00 ben ik naar het scouting terrein gereden met een 
aanhanger vol rolsteiger materiaal. 
Helaas was het niet droog maar regende het heel hard. 
Iik had gelukkig een regenoveral van m’n werk aan. 
De steiger is uiteindelijk 12 meter hoog geworden. 
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Omdat die avond om 22:00 uur de opening was, besloten we de 2 meter an-
tenne met 2x een klaverblad boven op de steiger te plaatsen. 
De 5 bands antenne van Randall ging op zijn aanhanger. 
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Sfeerfoto’s. 
 
Op zaterdag was het gelukkig droog en konden we ons verder bezig houden 
met de HF antennes. 
De G5RV werd hoog in de steiger vast gebonden en uitgespannen. 
De antenne heeft prima werk geleverd. 
 
Omdat de scouts zelf niet aanwezig waren op de dag zel , waren wij in de gele-
genheid eens wat aandacht te schenken aan de rotor die ons dit jaar geschon-
ken is door Henk  PA0LEY. 
En ook aan de 3 banden beam die we van zijn dak hebben gehaald. 
. 
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De rotor gaf zijn positie niet goed de richting door aan de rotorklok. 
 

 
 
Het was gelukkig en klein mankement. 
Daarna de rotorkogels smeren en de boel testen: hij werkt weer prima. 
 
Voor 2 meter had ik al jaren een antenne liggen maar deze was niet goed  in re-
sonantie volgens de kenners. 
Randall heeft een nieuwe antenne-analyzer en deze maar eens aan de antenne 
gehangen. 
De SWR was prima dus gewoon verder gaan bouwen, de rotor en antenne op 
de steiger gehesen en vast gemaakt en zo konden we ook wat meer doen op 2 
meter. 
De HF beam werd in de vlaggenmast geknoopt en handmatig gedraaid. 
 
Zaterdagavond werd chinees gegeten en daarna werden er activiteiten met de 
scouts gedaan. 
Onder meer het solderen van de MORSE PHONE. 
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Morse Phone (lees ook het artikel in de Electron van november). 
 
Ik weet niet hoeveel verbindingen er precies gemaakt zijn maar we kijken te-
rug op een leuke JOTA. 
Zondag om een uur of 11 zijn we gestopt en hebben alles weer afgebouwd en 
werd er door Randall al ideeën gemaakt voor 2018. 
 
73’Marcel PA3HEB 

0-0-0-0-0-0-0-0 


