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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 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 verenigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139.

Homepage

De website van de afdeling is a41.veron.nl of anders via www.veron.nl en dan
naar afdeling Flevoland (A41).
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Van het bestuur
De van het bestuur is deze keer meer “van de secretaris”, nog niet helemaal bekomen van het besluit van
Dick om het voorzitterschap neer te leggen, is ook het maken van de Rondstraler bij ons komen te liggen.
Ook als de inhoud niet veel is, kost dit toch best veel tijd om te maken.
Daar we dit binnen het bestuur nu een plaats moeten gaan geven, is deze Rondstraler dus ook iets later.
Ook vond ik dat 1 artikel absoluut in deze Rondstraler moest, en da tis gisteravond pas behandeld.
Komende dinsdag is er een bijeenkomst met presentatie. Zie hier verder in de Rondstraler een artikel
over..
Hopelijk kunnen we ons bestuur snel weer aanvullen met een volwaardige voorzitter en kunnen we als
bestuur weer volle kracht vooruit voor de vereniging.
Alex,
PA1SBM
Secretaris Veron A41 Flevoland.

To do lijstje voor het bestuur.
De volgende zaken parkeren we even omdat we er nog mee bezig zijn:
 Herziening lokatie van onze vereniging.
 Ontplooien van activiteiten om als vereniging te doen.

Agenda
6-Nov-2018 Clubavond met lezing van PE1CMO over de Es Hail 2 satelliet
4-Dec-2018 Eyeball QSO
8-Jan-2018

Oliebollen party en eyeball QSO
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Lezing van Rene, PE1CMO over de ES Hail 2 Sateliet
Af en toe krijgen we een onverwacht mailtje dat iemand een lezing wil geven.
Rene, PE1CMO mailde ons of wij het leuk vonden om eens wat te horen over een nieuw speeltje voor de
amateurs….. En dat mailtje kwam zo binnen…..

Hallo,
De zendamateurs staan aan de vooravond van een nieuw speeltje, een geo stationaire (dus stilstaande)
satelliet met amateur transponder
Medio november knallen ze dat ding de lucht in, Es Hail 2 heet dat ding.
Bereik van Thailand tot Brazilië, zuid tot noordpool
Voor SSB is de ingang 2400 - 2400.2 MHz en de uitgang 10489.5 MHz. Hoe kom je daar, hoe maak je
vermogen, hoe ontvang je dat enz. Ik heb daar een transverter voor gemaakt. Ruisarm en nauwkeurig.
Hier ga ik ook lezingen voor geven, dus als er interesse is, laat het weten. Dan kom ik even langs.
Nu weet ik waar dit over gaat, en dit is best een leuk en interessant onderwerp en heb dus meteen een
mail terug geschreven,
Dinsdag gaat Rene hier over vertellen, en het belooft een leuke lezing te worden!

Items gezocht voor onze Rondstraler.
Iedereen leest heel veel dingen op internet, bladen of in e-mails, etc…. Vaak zijn dit dingen die heel leuk
voor de lezer zijn, maar waarschijnlijk ook voor andere mensen.
Het zou dan ook leuk zijn om dit te kunnen delen met elkaar. Onze Rondstraler leent zich hier bij uitstek
voor! Dus als je iets leuks vind , stuur dit dan op naar ons via een mailtje.
Dit hoeft niet een opgemaakt stuk text te zijn, dit regelen wij wel, een linkje is voldoende. Uiteraard
vermelden we van wie we dit gekregen hebben.
Als je zelf het leuk vind om artikelen te schrijven, en je voor de Rondstraler artikelen wilt schrijven mag
dat ook! Het is onze Rondstraler, niet exclusief van het bestuur….
Als je leuke artikelen hebt, mail die dan naar A41@VERON.NL
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Afsluiting voorzitterschap Dick PA0DVV
Na een hele lange tijd kwam er voor Dick een eind aan zijn voorzitterschap van A41.
Dick was 1 van de oprichters van onze afdeling in 1978.
Voor het bestuur komt dit hard aan. Het bestuur is een gemêleerd team waar Dick zeker zijn rol in had.
Vooral dat deze keuze door Dick zijn gezondheid komt, is verre van leuk.
Het overgebleven bestuur vond dat we Dick niet zo maar uit het bestuur konden laten gaan zonder
gepast afscheid. Als verassing hebben we Dick, namens de vereniging meegenomen naar Tasty Wok in
het centrum van Lelystad. Het was leuk om eens niet als bestuur, maar als groep vrienden eens met
elkaar te praten. We hebben het dus ook nagenoeg niet over de hobby gehad.
Het eten was uitstekend!
Dick bedankt via deze weg de vereniging.

Verkiezing voor een nieuwe voorzitter
Met het aftreden van Dick zal er een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden.
Komende Dinsdag zullen we hier wat meer over vertellen, met name de tijdslijnen.
Iedereen kan zich beschikbaar stellen en er zal op een bijeenkomst word gekozen wie de nieuwe
voorzitter zal worden.
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