VERON DAG VOOR DE RADIOAMATEUR 2018
3 NOVEMBER 2018 VAN 09.30-17.00 UUR IN DE IJSSELHALLEN IN ZW OLLE
Op 3 november 2018 vindt de 58e Dag voor de RadioAmateur plaats. Deze dag wordt
georganiseerd door VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland.
VERON is in Nederland een toonaangevende vereniging van luister en radiozendamateurs (met
een amateur zendvergunning). VERON is ook de natuurlijke schakel tussen deze hobbyisten en
de overheid, zowel nationaal als internationaal. Deze dag biedt zeker voor ”iedereen”, ook voor
niet radioamateurs, veel interessants. Vooral omdat er vele commissies en interessegroepen
via hun stand hier hun diensten en mogelijkheden aanbiedingen is het aantrekkelijk
ongedwongen rond te lopen. Naast het officiële gedeelte, met de uitreiking van de prijs
“RadioAmateur van het (vorig) jaar 2017”, door het wetenschappelijk radiofonds Veder, zijn er
diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling de AMRATO (commerciële handelaren), en
natuurlijk de VROM, de VERON Onderdelen Markt (radiovlooienmarkt). Ook zal er weer een
jeugdplein ingericht zijn. Hieronder treft u een verkort overzicht aan van wat er op 3 november
allemaal te beleven zal zijn in de IJsselhallen in Zwolle.
OPENINGSTIJDEN EN KAARTVERKOOP
De Dag voor de RadioAmateur begint om 09.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De kaartverkoop begint
echter al om 09.00 uur. VERON leden betalen uitsluitend op vertoon van hun geldige VERON
lidmaatschapskaart € 8,00. In alle andere gevallen bedraagt de entreeprijs € 9,00. Wel handhaven we
de regel van de afgelopen jaren om alle jeugdige belangstellenden onder de 16 jaar gratis toegang te
geven, in geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. Houders van de
Gouden VERON Speld hebben gratis toegang, zorg er wel voor dat deze speld dan zichtbaar
gedragen wordt. De organisatie van de IJsselhallen heft op haar terrein parkeerkosten á € 5,00 per
voertuig. De parkeerkosten worden voldaan door een uitrijkaart te kopen in de entree. De VERON is
niet verantwoordelijk voor het parkeerbeleid op het terrein van de IJsselhallen.
LEZINGEN ( onder voorb ehoud), in de Su yder seezaal)
Dit jaar weer (minimaal 3) interessante lezingen over verschillende onderwerpen die verband houden
met onze hobby, in het Nederlands.
• Resultaten van de VERON-ruismetingen op de HF banden in Nederland, door Peter Zwamborn,
PE1GEX en Koos Fockens, PA0KDF, beiden namens de EMC/EMF commissie.
• Van Arduino workshop naar ham project, door Cor struyk.PA0GTB en Bert Minderman, PA1BM.
• Low Band Dx-ing, door Remco den Besten, PA0FYM.
MORSE WEDSTRIJD (1 1.45-12.45 u ur, in de Hanzezaal )
• Morse Challenge, (morse wedstrijd) o.l.v. Hans Remeeus, PA0Q en Ad Wouterson, PA2PCH.
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AMRATO, commerciële aanbieders van amateurapparatuur.
VERON Radio Onderdelen Markt (VROM).
Diverse VERON commissies, interessegroepen en verenigingen presenteren zich.
Zelfbouwtentoonstelling, demonstraties en meetmogelijkheden.
Jeugdplein, om jeugd kennis laten maken met techniek en de vele aspecten van onze hobby.

HOE KUNT U DE IJSSEL HALLEN VINDEN?
Het exacte adres van de Americahal is: Rieteweg 4, 8011 AB, Zwolle. De IJsselhallen zijn eenvoudig
te vinden: van de A28 neemt u bij Zwolle afslag Zwolle-Zuid. Op de rotonde verder de borden
IJsselhallen volgen (u komt op de N331, afslag de Blaloweg, afslag de Rieteweg, en u bent
gearriveerd). Volg de aanwijsboden voor parkeren na het passeren van de toegangspoort. Op het
terrein van de IJsselhallen kost parkeren € 5,00 per voertuig, in de vorm van een uitrijkaart die u moet
kopen in de entreehal. Vergeet niet op tijd een uitrijkaart te kopen in de entree (deze is de gehele dag
geldig). Nadere info kunt u vinden op http://www.ijsselhallen.nl.bereikbaarheid, waar u ook details van
openbaar vervoer kunt vinden.
TOT SLOT

De kans dat u op de AMRATO of de Onderdelenmarkt wat van uw gading vindt is natuurlijk groot. In
de IJsselhallen is er een geldautomaat aanwezig. Ga daar wel zorgvuldig mee om, ervaring dwingt mij
u te waarschuwen voor mogelijke zakkenrollers, een gewaarschuwd mens telt voor twee! In het
gehele gebouw is roken verboden, ik wil u vriendelijk verzoeken zich hieraan te houden. Het kan in de
ochtend nogal druk zijn op de wegen naar de IJsselhallen. Houdt u daar rekening mee als u niets van
dit evenement wilt missen. In het kader van AVG, moeten bezoekers en deelnemers zich realiseren
dat u gefotografeerd/gefilmd kunt worden, dit materiaal kan gebuikt worden voor alle soorten
publicaties. U kunt meer informatie vinden op https://dvdra.veron.nl of op www.veron.nl, onder
evenementen, DvdRA. Veel plezier op de Dag voor de RadioAmateur op zaterdag 3 november 2018
in de IJsselhallen in Zwolle.
Paul Sterk, PA0STE
Voorzitter Evenementen Commissie.
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