
2 december 2008 - Eindejaarsavond  

Written by Mans Jansen, PA0MBJ     

Traditioneel was dit de gezellige eindejaarsavond die met een goede 

opkomst en in een ongedwongen sfeer verliep. Er was door onze 

penningmeester Roelof (PA4RW) weer goed gezorgd voor de inwendige 

mens en de stukken taart plus koffie gingen gretig van de hand. Fred 

(PA0FVH) vertelde één en ander over de PACC 

contest in februari 2009 van onze VRZA 

zustervereniging waarvoor onze VERON leden van 

harte worden uitgenodigd om mee te draaien. Een geanimeerd onderling QSO 

werd afgewisseld door een korte presentatie van Mans (PA0MBJ) over zijn 

antenne experiment voor de 40-meter band. Hierin werd duidelijk dat met 

eenvoudige middelen een inverted-V antenne gemaakt kan worden die 

uitstekend presteert, zelfs met maar 5 Watt QRP vermogen. Dat was af te leiden aan het log met de 

gemaakte verbindingen met DL, GB, HA, MM en US4 stations. Hierna waren er nog lekkere hapjes, 

uitstekend verzorgd door Toine (PD0MHS) waarna men weer verzadigd en verkwikt huiswaarts ging na 

een geslaagde avond. 

   

2 september 2008 - Spoelkernmaterialen en hun toepassingen, ON9CVD  

Written by Ron Pennders, PA2ION     

Spoelkernmaterialen en hun toepassingen. Voordracht door OM Bob, ON9CVD 

In de radiotechniek worden spoelen toegepast op diverse plaatsen in de keten van microfoon tot 

antenne. Ter beperking van de ruimte die deze spoelen kunnen innemen wordt hierbij vaak een 

spoelkern toegepast waardoor met een beperkt aantal windingen toch een grote zelfinductie kan 

worden bereikt. Tevens zorgt zo'n spoelkern er voor dat het veld van de spoel wordt geconcentreerd 

binnen zo'n kern, waardoor de invloed van en naar de omgeving van dat veld zal worden verminderd. 

In de presentatie werden een aantal spoelkern materialen behandeld, samen met de eigenschappen 

die deze materialen vertonen op diverse frequenties. Ook het toepasbare vermogen kwam aan de orde 

en een methode om zelf de eigenschappen te achterhalen van onbekend spoelkern materiaal. 

Op internet is veel informatie te vinden over spoelkernmaterialen en hun toepassingen. 

Voor wie zich wil oriënteren, zie "Ferriet in HF toepassingen" 

   

1 juli 2008 - Vakantieantennes testen op de Ginkelse hei in Ede  

Written by Ron Pennders, PA2ION     

Vakantieantennes testen op de Ginkelse hei in Ede bij de schaapskooi 

http://sharon.esrac.ele.tue.nl/~on9cvd/Ferriet.html


Op een prachtige zonnige zomeravond zijn in een proefopstelling de signalen van diverse 2m en één 

15m antenne vergeleken met die afkomstig van referentie antennes. De resultaten van de metingen 

zijn opgetekend door Mans, PA0MBJ en zullen in september worden gepubliceerd. Het prikkelt in elk 

geval naar meer. 

Enkele plaatjes voor een indruk van het gebeuren en het gevoel daarbij. 

 

Meer foto's 

   

3 juni 2008 - Zelfbouwtentoonstelling & Verkoping  

Written by Ron Pennders, PA2ION     

Voor knutselaars een goede gelegenheid om de voorraad aan te vullen met waardevolle onderdelen en 

bij overschot van de hand te doen. 

   

6 mei 2008 - Software voor radio amateurs, door PA0FVH  

Written by Ron Pennders, PA2ION     

I2R: Software voor radio amateurs, door PA0FVH 

OM Fred heeft op deze bijeenkomst laten zien welke software hij gebruikt voor de 

radiohobby. Demonstratie en/of toelichting waren er van eigen antenne ontwerp voor 

een specifiek doel en zijn faveure computer programma’s voor antenneberekeningen 

(mag. loop: KI6GD, algemeen: MMANA van JJ3HHT), voor propagatie voorspelling, 

voor digimodes en set besturing en combinaties diverse applicaties voor zeer efficiënte logboek 

administratie voor DXCC en andere awards ("Logbook of the World" van de ARRL en "Hamradio de Luxe 

& Digital Master 780") 

   

http://www.pi4wag.nl/index.php/foto-album/view/1
http://www.arrl.org/lotw/
http://www.ham-radio-deluxe.com/
http://www.ham-radio-deluxe.com/


1 april 2008 - De Schematheek van PD0MHS, VR  

Written by Ron Pennders, PA2ION     

Voorbespreking VR 

I2R: De Schematheek van PD0MHS 

Om Toine heeft verteld hoe hij eigenlijk min of meer  bij toeval begonnen is met het verzamelen van 

schema’s, handleidingen  etc. van elektronische apparaten. Zoek je bijv. info over één of ander Philips 

apparaat dan heb je grote kans dat hij je daaraan kan helpen want zijn verzameling omvat vele 

duizenden verschillende exemplaren. Bij verzoek gaat hij aan de slag om te spitten in zijn goed 

gedocumenteerde verzameling. Kortom een specialiteit die op zijn tijd eenieder heel goed van pas kan 

komen. 

 

Voor meer informatie: info@schematheek.eu  of  www.schematheek.eu 

   

4 maart 2008 - Experimenteren met microprocessors(II) door PA4RW  

Written by Ron Pennders, PA2ION     

Voordracht: "Experimenteren met microprocessors(II)" door OM Roelof, PA4RW 

   

5 februari 2008 - Huishoudelijke vergadering  

Written by Ron Pennders, PA2ION     

Huishoudelijke vergadering waarbij: 

 Jaarverslag van de secretaris 

 Jaarverslag en financiële overzichten 2007 en begroting 2008 van de penningmeester 

 Verslag van de kascontrolecommissie 

 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

 Verkiezing bestuursleden i.v.m. drie vacatures: mutatie van voorzitter en twee leden (zie 

'Organisatie') 

 Stemmen over afvaardiging "VR" (twee afdelingsleden gaan daar naar toe) 

 Activiteiten 2008 

 Rondvraag 

 Sluiting om 22:00u 

mailto:info@schematheek.eu
http://www.schematheek.eu/
http://www.pi4wag.nl/index.php/bestuur


   

8 januari 2008 - Nieuwjaarbijeenkomst  

Written by Ron Pennders, PA2ION     

Traditionele Nieuwjaarbijeenkomst met: 

 Nieuwjaarswensen met verwarmende drankjes 

 VR voorstellen 2008: met 2 bijdragen vanuit onze afdeling (gepubliceerd op www.veron.nl) 

 Vooruitblik op de Jaarvergadering in februari. Alle leden krijgen een convocatie toegestuurd 

 Mini excursie naar een mogelijk alternatief clublokaal, tevens meer geschikt voor zelfbouw in 

verenigingsverband. Wordt vervolgd en de mening/bijdrage van de leden is daarbij belangrijk! 

 

http://www.veron.nl/

