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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 2 oktober 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 2 oktober houden we onze eerstvolgende bijeenkomst in gebouw de Hanze-
borg in Lelystad. 
We beginnen om 20.00 uur. 
De koffie in het lokaal is gratis. 
 

Afdelingsagenda (in de Hanzeborg). 
 

  

2 oktober Show&Tell 

6 november In de maak 

4 december  

8 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 

 
We zitten ook op Facebook. 
www.facebook.com/Afdeling41 
 
 
Van de voorzitter. 
 
Beste mensen, 
Ik heb steeds meer last van problemen met mijn ogen. 
Hierdoor kan ik me niet meer goed inzetten voor de vereniging en leg ik per direct het voor-
zitterschap van de afdeling neer. 
 
Dit betekent helaas ook dat ik de Rondstraler niet meer kan doen. 
Het is niet anders. 
 

 
Henk van der Leij 
 
Henk woont weer in Lelystad, nu in woonzorgcentrum "de UITERTON". 
Het adres is Marktstraat 1, 8224 MA Lelystad. 
Henk woont op kamer 130. 

 
 
 
 
 
  

http://www.facebook.com/Afdeling41
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Nieuws en artikelen. 
 
Show&Tell: Laat wat zien en vertel er eens wat over………….. 
 
Onze hobby is breed….. Heel breed…… 
Onze hobby is zo breed dat velen van ons diverse delen van de hobby nooit (zullen) beoefe-
nen,,,, 
Zo heeft iedereen dus zijn eigen passie in deze mooie hobby…. 
En toch terwijl het jouw passie is, is het misschien een onbekend facet van de hobby voor 
een ander! 
Voor de Show&Tell avond zoeken we dus amateurs met een passie in de hobby… 
De bedoeling is dus dat je iets meeneemt en daarover iets vertelt…. 
Nee, dat hoeft niet lang, sterker nog, dat kan en mag niet…. 15 minuten max! 
Heb jij een leuk onderwerp, kom dan 2 oktober naar onze afdelingsavond en laat het zien!!! 
Uiteraard zijn niet leden ook welkom en als je als niet lid wat wilt laten zien, dan mag dat 
ook. 
Laat bij het bestuur weten als je wat wilt vertellen, je kan hier meteen aangeven als je b.v. 
de beamer wilt gebruiken. 
Doe dit door een mail te sturen naar a41@veron.nl. 
 
 

PI4AA (VERON verenigingszender) 
 
Geluisterd naar PI4AA? 
Uitzending elke eerste vrijdag van de maand om 21.00 uur plaatselijke tijd. 
Frequenties: 

• 7073 kHz (40 meter) plus of min QRM in mode LSB 

• 145,325 MHz (2 meter) in mode FM 

• 430,125 MHz (70 cm) = repeater PI2NOS. 
Na elke uitzending luisteren ze naar inmelders op 40 meter en 70 cm. 
Zie ook de website www.pi4aa.nl . 
 
 

Dag voor de Radio Amateur 
 
Op 3 november wordt voor de 58e keer de VERON Dag voor de Radio Amateur georgani-
seerd. Deze keer voor het eerst in de IJsselhallen in Zwolle. De organisatie heeft besloten 
om de entreeprijzen in 2018, t.o.v. 2017 hetzelfde te houden. 
Ook handhaven we de regel van het afgelopen jaren om alle kinderen onder de 16 jaar gratis 
toegang te geven, in geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. 
 
Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 8,00 op vertoon van hun geldige 
VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 9,00. Bezoekende 
bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang (voorwaarde de speld moet 
men wel zichtbaar dragen). 
 

mailto:a41@veron.nl
http://www.pi4aa.nl/
https://www.veron.nl/vereniging/onderscheidingen/gouden-speld-dragers/
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De IJsselhallen heffen ook parkeerkosten op hun terrein. Houdt u rekening met € 5,00 per 
voertuig. Bedenk dat de opbrengt hiervan niet ten goede komt aan onze vereniging. De par-
keerkosten worden voldaan door een uitrijkaart te kopen in de entree. 
 
Voorverkoop entreebewijzen 
Evenals voorgaande jaren bestaat uitsluitend voor VERON-leden de mogelijkheid om 
‘vooraf’ tegen gereduceerd tarief entreebewijzen te bestellen voor de Dag voor de Radio-
Amateur.  
Hieraan zitten voor u twee voordelen: u hebt uw entreebewijs tegen de laagst mogelijke 
prijs en u hoeft op 3 november niet in de rij voor de kassa te wachten om een kaartje te ko-
pen. VERON-leden betalen in de voorverkoop € 7,00 voor een entreebewijs. 
 
Entreebewijzen tegen gereduceerd tarief voor VERON-leden (€ 7,00) kunnen uitsluitend via 
uw afdelingssecretaris worden besteld. De afdelingssecretaris controleert of u lid van de 
VERON bent en u betaalt de kosten voor het entreebewijs aan uw afdelingssecretaris. 
 
De procedure voor het bestellen is identiek aan die van het afgelopen jaar. Alle afdelingsse-
cretarissen zijn hiervan op de hoogte gesteld. Belangrijk voor u: het minimum aantal te be-
stellen kaartjes (per secretaris) is vier stuks. Terugsturen van te veel bestelde kaartjes is niet 
mogelijk. Bestellen moet via geld overmaken door uw secretaris voor entreebewijzen tegen 
gereduceerd tarief voor VERON-leden.  
Deze bestelling moet uiterlijk 1 oktober 2018 in ons bezit zijn. Zorg dus dat u zich ruim-
schoots voor die tijd bij uw afdelingssecretaris hebt opgegeven. Alle bestelde entreebewij-
zen zullen na ontvangst van de bestelling aan uw afdelingssecretaris worden gestuurd, ten-
zij aan ondergetekende door de secretaris een ander adres is opgegeven. Voor niet-leden is 
het niet mogelijk om vooraf entreebewijzen te bestellen. 
 
 

JOTA-JOTI 19-21 oktober 2018 
 
Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend van oktober wereldwijd de JOTA-JOTI ge-
houden.  
Hierbij staat JOTA voor "Jamboree On The Air".  
En JOTI is eigenlijk hetzelfde maar dan "On The Internet".  
Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar in dit weekeinde.  
En dat kan via amateurradio en via het internet.  
Dus zet 19 tot en met 21 oktober 2018 even in de agenda. 
 
 

PA-Beker contest 
 
Elk jaar vindt de PA-Beker contest plaats in de tweede volle weekend van november.  
Dit jaar wordt de PA-Beker gehouden op 10 en 11 november.  
De ideale contest voor de beginnende contester.  
De contesten duren maar tweeënhalf uur, u bent dus niet het hele weekend kwijt. 
 
 

https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/538961ecef28d26f674115c6b079351e/0faec86d5203665b30f461bd931bde5a
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Evenementen in Oktober 
 

• 35e Radio Onderdelen Markt Assen (6 oktober) 
• ON-Contest 80 m SSB (7 oktober) 
• Scandinavische Activiteiten Contesten in CW (13-14 oktober) 
• Weak Signal dag Dwingeloo (13 oktober) 
• ON-Contest 80 m CW (14 oktober) 
• ON-Contest 6 m Fone en CW (14 oktober) 
• JOTA-JOTI 2018 (19-21 oktober) 
• VP6D Ducie Island DXpeditie (20 oktober-3 november) 
• ON-Contest 2 m Fone en CW (21 oktober) 

 
 
 

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

https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/455a890d4f9c0f89bcab92882babba5e/0faec86d5203665b30f461bd931bde5a
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/5d11746790a7920192e18abc1f09ecce/0faec86d5203665b30f461bd931bde5a
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/d5f95ecd9332b81ef5ab6b4dc675f963/0faec86d5203665b30f461bd931bde5a
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/3af8585a7c59c687c6afb87fd76aafa8/0faec86d5203665b30f461bd931bde5a
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/2708d88d7c2c0425ca2af3f9175edcb6/0faec86d5203665b30f461bd931bde5a
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/0367d042a1aafc7814561fa5cd481946/0faec86d5203665b30f461bd931bde5a
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/d25a4a39997ca78f5d419e7907bdc012/0faec86d5203665b30f461bd931bde5a
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/597ecc3227b45b68eff157832f66c2c2/0faec86d5203665b30f461bd931bde5a
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/1bdc83a7be706f1e63955a4b7e943b99/0faec86d5203665b30f461bd931bde5a

