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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 12 december 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 12 december houden we onze eerstvolgende bijeenkomst in het Arbeidslokaal 
van gebouw de Hanzeborg in Lelystad. 
We beginnen om 20.00 uur. 
 

PA50LELY. 
PA50LELY staat voor de 50ste verjaardag van Lelystad in september. 
Nog alleen deze maand is de call actief. 
Meer info bij Marcel PA3HEB. 
 

Afdelingsagenda (in de Hanzeborg). 
 

  

12 december Lezing van Remco PA3FYM over low-band DXing 

  

2 januari  

6 februari  

6 maart  

3 april  

1 mei  

5 juni  

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

http://www.facebook.com/Afdeling41
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Nieuws en artikelen. 
 

Lezing. 
Op dinsdag 12 december komt Remco den Besten PA3FYM een lezing geven bij onze afde-
ling. 
De lezing heet 'Low Band DXing. 
Hoe kan je zo effectief en efficiënt mogelijk op onze lagere korte golf banden (160 m, 80 m 
en 40 m) DXen en contesten.  
Bij de lezing zijn er leuke filmpjes. 
Zij laten op een laagdrempelige wijze zien waarop je moet letten zoals (antenne)theorie, 
propagatie en andere zaken die ook belangrijk zijn. 
Daarmee kun je echt successen behalen op de lage(re) korte golf banden.  
 
Remco draait als Nederlands Single-OP 160m-station ('Top Band') in de wereld top 5 mee. 
Hij bezet de plaatsen 1, 2, 3 en 4  van de alltime 160m-records tijdens CQWW-contesten.  
Hoe dat hij dat? 
Wij zijn benieuwd welke geheimen Remco openbaart, u ook? 
 
 
 

Bericht van Wayne Wilson ZL2WL 
Hi .Kia ora ,(hello) 
To ALL my Logbook contacts over the Last 7 years. 
I am collecting Web Contacts,by clicking MY web Tab in the Blue Line up top of my QRZ 
page will allow you to leave your call sign there. 
Click here www.qrz.com/db/zl2wl I will also add mine to your page for you. 
Thank you for your time & like to wish you all a very safe journey into 2018.  
Find me still on SSB HF & Dstar REF001 C  
 
God Bless  
from New Zealand  
 
ZL2WL Wayne 73 
 
 

Redactie heeft last van writersblock. 
Voor deze Rondstraler hebben we helaas weinig spannende of interessante verhalen voor u. 
We gaan daarom een paar weken rustig aan doen, dat helpt altijd. 
 
Dick 
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