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Met de VERON kom je verder

Als iedereen auto zou rijden zonder rijbewijs dan wordt 
het een rommeltje, mensen rijden door rood en tegen 
het verkeer in. Dat willen we niet. Eigenlijk is het net zo 
als met het maken van radio verbindingen. Wordt dit 
niet goed geregeld dan wordt het een rommeltje, ook 
dat willen we niet. Hiervoor moet je een vergunning 
hebben, deze krijg je door examen te doen. Je doet een 
examen over allerlei onderwerpen, zoals de techniek 
en regelgeving. Geen zorgen, ook jij kan dit leren! De 
VERON helpt je graag met het leren en het behalen van 
je zendexamen. Heb je die vergunning eenmaal in je 
zak, dan is hij geldig voor de rest van je leven en kan je 
beginnen met je nieuwe hobby.

Word ook lid!
Lijkt het je wat? Kom op dan en word lid van de VERON. 
Ga eens een keer op bezoek bij de VERON afdeling bij 
jou in de buurt en neem contact op met de secretaris, hij 
helpt je graag verder.  
Kijk eens op de website www.veron.nl. 
Wat kost het je? Als jeugdlid (onder de 18 jaar) kost het 
je nog minder dan 43 cent per week. Daarvoor hoef 
je het dus echt niet te laten, want er gaat ook nog een 
wereld voor je open!

Wel biedt de VERON je er van alles leuks voor terug, zoals:
 ● Maandelijks het tijdschrift Electron met daarin allerlei 

leuke en interessante artikelen over onze hobby.
 ● Het gratis versturen van je QSL kaarten, dit zijn de 

kaarten die amateurs elkaar sturen na het maken van 
een verbinding.

 ● Een jeugdcommissie die allerlei activiteiten lokaal en 
landelijk organiseert waaraan je deel kunt nemen.

 ● Toegang tot de gezellige afdelingsbijeenkomsten waar je 
aan allerlei activiteiten kunt meedoen.

Eenmaal per jaar is er ook een speciale dag voor radio 
zendamateurs, georganiseerd door de VERON: De Dag 
voor de RadioAmateur. Deze vindt plaats op een zaterdag 
ergens eind oktober, begin november. En weet je wat, 
onder de 18 jaar mag jij gratis naar binnen! 
Hier vind je allerlei leuke spullen die je misschien wel voor 
je hobby kan gebruiken en vaak zijn ze nog goedkoper 
dan in de winkel. 
Ook is er het jeugdplein, speciaal voor jou! Hier kan je de 
andere jongeren ontmoeten die, net zoals jij, interesse 
hebben in radio en alles er omheen. 
Kijk eens op www.veron.nl/activiteiten, en kom eens 
langs! We zien je graag!

Het jeugdplein op de 
D v.d. RA te Apeldoorn
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Waarom heb ik een 
vergunning nodig? Je bent nooit klaar

http://www.veron.nl/activiteiten


Een fascinerende, uitdagende en vooral veelzijdige hobby. 
Eentje waarvan je absoluut een kick krijgt! Een hobby waar 
miljoenen mensen over de hele wereld dag in dag uit actief 
mee bezig zijn. Van jong tot zeer oud. Een hobby waar je 
leuke, interessante en nieuwe dingen kunt ontdekken en die 
je handig van pas kan komen bij onder andere je studie, het 
sleutelen aan je auto of brommer.

Welke hobby is dat dan?
Dit is het radiozendamateurisme, een groep mensen van 
jong tot oud die zich bezighoudt met communicatie op 
allerlei manieren. Zij maken radiocontact met andere 
amateurs. Misschien ken je dit al van bijvoorbeeld de JOTA 
bij de scouting? Het draait niet alleen om communicatie of 
praten met elkaar... er kan nog veel meer.

Interesse?
Spreekt dit verhaal je wel aan en wil je er wat meer over 
weten, dat kan! Kijk eens op deze website:  
www.veron.nl, hierop staat een hele berg informatie 
over deze hobby. Deze website is van de Nederlandse 
vereniging voor radio zendamateurs, de VERON.

Over het hele land verspreid zijn er meer dan 
60  afdelingen, dus ook een bij jou in de buurt!  
Regelmatig komen daar de zendamateurs uit jouw 
omgeving bij elkaar, zij kunnen je nog veel meer 
vertellen en laten zien over de hobby. Zij helpen 
je met veel plezier verder met je vragen zoals: Wat 
heb ik nodig? Kunnen jullie mij er bij helpen? Wat 
kan ik allemaal doen met deze hobby? Hoe word ik 
ook  zendamateur?

Wil je ook zendamateur worden?
Als je ook verbindingen wil gaan maken (gaan zenden) 
dan moet je een vergunning hebben, net zoals je 
voor het rijden van een brommer een rijbewijs moet 
hebben. Heb je een vergunning behaald, dan kun je 
verbindingen gaan maken met al die andere miljoenen 
zendamateurs over de hele wereld. 
Ook bij ATV is het digitale tijdperk aangebroken. Niet 
alleen digitaal geluid maar ook digitaal beeld. Volop 
ontwikkelingen, zelfs astronauten in ISS bedienen al 
een ATV zender! Aangezien die signalen zwak zijn en 
ISS over vliegt, is de uitdaging om dat te ontvangen des 
te groter!

Je kunt bijvoorbeeld mee doen aan wedstrijden, 
deze kunnen net zo spannend zijn als een goed 
potje voetballen. 
Zo kan het net zoals bij voetballen draaien om het 
maken van de meeste verbindingen (punten) of 
zoals bij speerwerpen het maken van de verste 
verbinding (afstand).

Je hebt het vast al druk met je studie, 
bijbaantje, sport en hobby’s. 
Lees toch nog even verder en maak kennis met 
iets wat je misschien zal interesseren...

Plezier beleven 
aan de  hobby

Vossenjagen met jongeren

Maar wacht, dit is nog lang niet alles... je kan ook gaan 
‘vossenjagen’ en nee dit is niet zoals een jager op pad gaan 
met een geweer om een hert te schieten. Je gaat op pad 
met een ontvanger en probeert zo snel mogelijk de vos 
(radio) te vinden.

Wat je misschien ook wel leuk vindt is met de computer en 
een radio, foto’s of plaatjes versturen. Of wat denk je van 
het maken van amateur tv (ATV) verbindingen, dan kan je 
elkaar zien en bijvoorbeeld je laatste project aan elkaar 
laten zien terwijl je kilometers van elkaar  verwijderd bent.

Wie weet vind jij het wel leuk om zelf dingen te bouwen, 
en bouw jij je eigen zendertje waarmee je contact maakt 
met Japan! Dat is iets om trots op te wezen!

Je ziet het, er kan een hele hoop en niks hoeft.

Wat doe jij allemaal? Wat kan er dan allemaal? Interesse?


