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https://  www.facebook.com/afdeling41  
https://twitter.com/Veron_A41

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. 

Heeft u een leuk artikel dat u geplaast wilt hebben, mail dit dan naar ons!

Verenigingsavond Gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van 
gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.

De eerstvolgende bijeenkomst is: 
dinsdag 5 februari 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 http://a41.veron.nl of anders via www.veron.nl 
en dan naar afdeling Flevoland (A41). 
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Van het bestuur
Deze week van onze nieuwe voorzitter Marc, PE1RBR

Voornemens

Afgelopen maand was het de maand waarin veel voornemens waarschijnlijk vol energie opgepakt 
werden en mogelijk een (te) groot deel van dezelfde voornemens intussen al weer gestrand zijn. Soms 
stranden voornemens omdat ze te ambitieus zijn maar soms ook omdat ze misschien samen met 
anderen meer kans op slagen hebben, samen sta je nu eenmaal sterker. 

Ik heb me eind vorig jaar bij het afdelingsbestuur aangemeld als voorzitter. Niet omdat ik vond dat ik het 
beter zou doen dan een ander (of de vorige voorzitter) en ik vond ook niet dat er grote aanpassingen 
nodig waren. Mijn reden om eind vorig jaar mijzelf kandidaat te stellen als voorzitter van de veron 
afdeling 41 was om persoonlijk een grotere bijdrage te gaan leveren aan de inspanningen van het 
bestuur. Intussen heb ik al voor de eerste keer rond de salontafel gezeten met de rest van het bestuur en 
hebben we gesproken over het verdelen van de activiteiten, verantwoordelijkheden en misschien nog 
wel belangrijker elkaars verwachtingen.

Mijn voornemen is dus dat ik graag samen met de andere (vele) leden van deze afdeling activiteiten wil 
gaan plannen waar we samen kunnen genieten van de vele facetten van onze gezamenlijke hobby. Een 
voorbeeld hiervan is al de aankomende PACC 2019, hiervoor zoeken we overigens nog amateurs die 
willen assisteren en vooral op het gebied van CW kunnen we wel wat extra hulp gebruiken. Onder onze 
afdelings call gaan we in ieder geval weer proberen om een mooie score te realiseren. Om een mooie lijst
van activiteiten te hebben die ingepland kunnen worden ben ik ook afhankelijk van jullie ideeën, 
voorstellen en misschien ook voornemens! Jullie voornemens en plannen/ideeën kunnen dus een 
belangrijke bijdrage leveren voor de afdelingsagenda na de zomer van 2019 (en verder), tot de zomer is 
er al een aantal zaken ingepland maar misschien zijn er ook ideeën die tussen de bijeenkomsten 
gerealiseerd zouden kunnen worden. Ik wil jullie dus vragen om deze ideeën en voornemens met ons te 
delen en misschien kunnen we elkaar dan bij het realiseren hiervan helpen.

Het kan overigens ook zo zijn dat er andere zaken zijn die je graag ziet gebeuren. Of misschien zijn er 
activiteiten die je graag weer terug wilt zien komen of heb je zelfs een idee dat om welke reden dan ook 
nog niet eerder opgepakt is. Ik wil jullie vragen om deze ideeën en voornemens met ons te delen.

Marc,
PE1RBR
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To do lijstje voor het bestuur. 
De volgende zaken parkeren we even omdat we er nog mee bezig zijn: 

 zelfbouw project 

 Velddag 2019 bepalen.

Agenda

5-feb-2019 Lezing over propogatie door PA4UNX

5-Mrt-2019 VR Voorstellen.

2-Apr-2019 Lezing Casper, PA1CJ - “Niet Storen A.U.B.”

7-Mei-2019 Lezing Harold PA0QRB - "Eigenschappen van eenvoudige antenne-ontwerpen en 
transmissielijnen"

4-Jun-2019 Eyeball QSO

xx-Jun-2019 Velddag 2019!

4
Flevo Rondstraler februari 2019



PACC 2019, 12:00 UTC, 9 Feb – 12:00 UTC, 10 Feb 2019
Bron: Veron.nl

De PACC is dé contest voor de Nederlandse zendamateur. Stations buiten Nederland willen dan graag 
een verbinding maken met Nederlandse stations. Dus met een PA, PB, PC, PD, PE, PF PG, PH en PI prefix. 
De PACC wordt elke jaar in het tweede volle weekend van februari gehouden. Van zaterdag 12:00 UTC tot
zondag 12:00 UTC. In de band van 160 tot en met 10 meter. Wel exclusief de WARC banden en 
contestvrije segmenten.

Er is voor ieders wat wils. Want er zijn veel verschillende klassen waarin je kunt deelnemen. Alleen of in 
een groep. Met één of meerdere radio’s. In CW of SSB. Met laag vermogen of hoog vermogen. Misschien 
zelfs wel in QRP. Et cetera…

Voor deze PACC wedstrijd behoort een log in Cabrillo formaat te worden ingestuurd. Daarvoor heb je 
geschikte software nodig. Nu is op internet hier en daar wel contest software te vinden. Maar specifiek 
voor de PACC contest is alleen op deze pagina de juiste contest log software te vinden.

Kijk voor meer informatie op de PACC website.
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https://pacc.veron.nl/
https://www.veron.nl/activiteiten/contesten/veron-contest-log-programma/


Lezing over HF propagatie door PA4UNX
Door Alex, PA1SBM

Foto: © Veron A43 Wageningen

Komende bijeenkomst (5-feb-2019)  gaat Rudi,  PA4UNX ons  een presentatie geven  over propagatie.
Marcel, PA3HEB had de websites van de andere verenigingen in de gaten gehouden en kwam deze 
lezing tegen en na wat mailtjes heen en weer was de afspraak gemaakt.
Omdat we in de vereniging veel mensen hebben die op de HF actief zijn, is deze lezing voor vele 
interessant! Behandelde items zijn o.a. al de lagen in onze atmosfeer en hoe dat reflecteert, maar ook 
software zoals VOAprop krijgt aandacht! 

Uiteraard is deze lezing voor zowel  leden als niet leden toegankelijk. Koffie is, tot deze op is, gratis
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PI4FL in de PACC 2019
Door Alex, PA1SBM

12:00 UTC, 9 February – 12:00 UTC, 10 February 2019
Ook dit jaar gaat de verenigings call weer meedoen met de PACC.
Ons nu bijna vaste DX lokatie, van Wijnen b.v., zal ook dit jaar onze lokatie zijn.

Gewapend met een nieuwe afdelings set(Icom ic-7600), en 
een nieuwe afdelings beam (Fritzel FB-33) gaan we 
proberen de score van vorig jaar te verbeteren.

De condities zien er niet goed uit…  En het weer ook nog niet echt. Gelukkig kan het weer nog 
veranderen, maar de condities zullen dit jaar zeker alles behalve goed zijn.

Om te zorgen dat we toch nog genoeg QSO’s kunnen maken, zijn we nog op zoek naar CW opperators.
Wil je meedoen, stuur dan even een mail naar A41@VERON.NL

Als je wilt langskomen, dan kan dat. Wel zitten we te gast in het kantoor van een bedrijf en kunnen we 
niet een open deur hebben. De deur is letterlijk dicht. Als je wilt langs komen, is dat geen enkel probleem
maar meld dat even van te voren. Een mail naar A41@VERON.NL is ook hier het makkelijkst.

7
Flevo Rondstraler februari 2019

mailto:A41@VERON.NL
mailto:A41@VERON.NL


Er zijn QSL kaarten voor!
Door Ronald PA0RHA

De actuele lijst  van QSL kaarten voor Regio-41, die op de clubavonden zijn op te halen. 

NL-10451, NL-13679

PA0CWS, PA0JMY, PA0KST, PA0MRS, PA0TBR, PA0WVW,
PA1DRE,
PA2HK, PA2JM, PA2RO, PA2TSL,
PA3BHC,PA3DDN, PA3DED, PA3EBH, PA3EOU, PA3HAH, PA3HEB,.... PA3MRO, PA3RK,
PA4N,
PA7JM,

PD0JDF, PD0PWZ, PD0RX, PD0TB,
PD1ABC, PD1ABY, PD1AIQ,
PD2DM, PD2J, PD2ODR, PD2THF,
PD3LKN, PD3MP, PD3TC,
PD4JST, PD4PB,
PD7MNO,

PE1AB, PE1HVS, PE1JNT, PE1LJS, PE1PLO, PE1RF, PE1ROX, PE1SDE,
PE3ES,
PE5MIT,
PE7URK

PF4T/PJ2DD

PH0PPL,
PH1RB 

Ronald PA0RHA RQM-41 Flevoland
Info: E-MAIL:  pa0rha@veron.nl 
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Contestkalender van februari
Bron: PG7V https://www.contestkalender.nl

Zaterdag 2 / Zondag 3 Februari Black Sea Cup International
Zaterdag 2 Februari AGCW Handtasten party
Zaterdag 2 / Zondag 3 Februari Mexico International RTTY Contest
Zondag 3 Februari Februar QSO Party
Maandag 4 Februari RSGB 80m Club Championship
Zaterdag 9 / Zondag 10 Februari CQ WW RTTY WPX Contest
Zaterdag 9 Februari VFDB Kontest
Zaterdag 9 Februari Asia Pacific Sprint Contest
Zaterdag 9 / Zondag 10 Februari PACC Contest
Zaterdag 9 Februari RSGB 1,8 MHz Contest
Woensdag 13 Februari AGCW Schlackertastenabend
Woensdag 13 Februari RSGB 80m Club Championship
Zaterdag 16 / zondag 17 Februari ARRL International DX Contest
Zaterdag 16 / zondag 17 Februari Russian PSK Contest
Donderdag 21 Februari RSGB 80m Club Championship
Vrijdag 22/ Zondag 24 Februari CQ 160 Meter Contest
Zaterdag 23 / Zondag 24 Februari REF Contest
Zaterdag 23 / Zondag 24 Februari UBA DX Contest
Zondag 24 Februari HSC Contest
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