


VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – MEI & JUNI 2013
Verschijnt 6 keer per jaar: Jan./Feb., Maart, April, Mei/Juni, Sept./Okt. en Nov./Dec.

Redactie CONVO: Kees v/d Laak Tel. 0251-313975 (PA3CYE)
(email: pa3cye@amsat.org )
Edwin Verburg Tel. 075-6285459 (PE5EDW)
(email: pe5edw@veron.nl )

Samenstelling van het afdelingsbestuur:  .  
Voorzitter Edwin Verburg PE5EDW 075-6285459
Penningmeester Chris Blouw PA0CGB 075-6167967
Secretaris (a.i.) Kees Koopmans PA3HCA Email: a46@veron.nl 

Algemene informatie:
Internet (Home Page) http://www.veron-zaanstreek.nl
Verenigings repeater
(70 cm)

PI2ZAZ In: 431.925 / Uit: 430.325
(1750 Hz / CTCSS  88.5)

Verenigings repeater
(2 mtr.)

PI3ZAZ In: 145,1125 / Uit 145,7125
(1750 Hz) / CTCSS  88.5)

Verenigingszender PI4ZAZ Email: a46@veron.nl 
Zaanse Ronde Zondagmorgen 11:30u via PI3ZAZ (145,7125 repeater)
Rondeleiders (PI4ZAZ) PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP
Regionaal QSL-Manager Jan Numan, PA0VSS Tel. 0251-230954
Afd. Giro nr. 3387333 Penningmeester VERON Zaanstreek
Leesmap coördinator Kees Koopmans PA3HCA Tel. 075-6426520
Webmaster A46 Edwin Verburg PE5EDW pe5edw@veron.nl 

 (* Wijzigingen voorbehouden)
Convo
KOPIJ voor de CONVO van September/Oktober inleveren  vóór  20 
Augustus 2013.
Let Op !!! Ontvangt u de Convo nog niet per email? Stuur dan een 
email naar a46@veron.nl , dan zetten we u op de verzendlijst.
De Convo wordt alleen nog per email en via de VERON Zaanstreek 
website verspreid.

Verenigingsavonden
De verenigingsavond is op de 2e woensdag van de maand in "Clubhois De 
HAM", Noordsterweg 4, 1521 JS in Wormerveer (tel. 075-6286479).
Tegenover de ingang van zwembad de Watering.
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Van de voorzitter

Beste OM’s en (X)YL’s,

A.s. Woensdag 8 mei is er op de verenigingavond een lezing van Joop 
PA0HWZ over de Geschiedenis van de Radiotelegrafie in de Luchtvaart. Zie 
verderop in deze Convo voor meer info.

Op de aankomende verenigingsavond kunnen we het ook even hebben over 
hoe het staat met de animo en voorbereidingen voor de eventueel te houden 
velddag(en) dit jaar. Hopelijk heeft onze secretaris Kees PA3HCA wat 
aanmelding gehad en wellicht kunnen we weer wat gaan doen in juni.

Graag tot ziens op de verenigingsavond.

73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)

Leden mutaties VERON Zaanstreek

Nieuw lid (per 18 april 2103):

Dhr. H. Schipper te KROMMENIE
 
Namens het Bestuur van harte welkom!
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Lezing verenigingsavond van 8 mei

Geschiedenis van de Radiotelegrafie in de Luchtvaart

Een presentatie van Joop PA0HWZ over een stukje geschiedenis van de 
radiotelegrafie in de luchtvaart met lichtbeelden.

Joop zei zelf:
”Het betreft een presentatie die ik tijdens het "Morse Weekend" in het Aviodrome 
een paar maal heb gegeven. Aan onze vereniging VORKLM (Vereniging van 
Oud Radiotelegrafisten van de KLM) was door de medewerkers van het  
Amateurradiostation PI6ADL op Lelystad Airport gevraagd of wij misschien een 
bijdrage konden leveren aan het gebeuren door met een aantal oud-telegrafisten 
tijdens het weekend aanwezig te zijn om het publiek  het e.e.a. te vertellen...
Het is geen technisch verhaal maar een stukje geschiedenis van de 
radiotelegrafie in de luchtvaart.... De opkomst en de ondergang van de 
boordtelegrafist als je het zo wilt zien. Het zijn  beelden uit het verleden.”

Dus komt allen op 8 mei a.s. naar het Clubhois De Ham te Wormerveer.
Aanvang 20:00 uur.

60m band Early access afgewezen door AT

Steeds meer landen krijgen toewijzingen m.b.t. de 5 MHz - 60 meter 
amateur band.

Nederland zal nog geduld moeten hebben HI.

Op 13 maart 2013 werd het 87ste amateur overleg gehouden. De Veron en 
VRZA kwamen met een early access vezoek. Echter het Agentschap 
Telecom wees het verzoek af. Het agentschap acht de aard van het 
voorgestelde frequentiegebruik niet vernieuwend. Er is daarom geen reden 
om hiervoor een experimenteervergunning te verlenen.

Maar je kunt natuurlijk luisteren op deze band. Zelf heb ik al aardig wat qso’s 
mogen ontvangen. http://hflink.com/60meters/

(berichtgeving binnengekomen via de A46 mailbox)
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15 Juni Radiomarkt 't Harde

Op zaterdag 15 juni organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de 
landelijke Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) op 
veler verzoek al weer voor de zeventiende maal haar Radiomarkt (elektronica 
vlooienmarkt).

Op deze Radiomarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door 
standhouders uit Nederland, maar ook uit Duitsland en België.
Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met 
elektronica te maken hebben. 

Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van 
antennes, kabels, meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten 
transceivers, porto`s.

En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door 
het grote aanbod van losse onderdelen en (sloop)apparaten. 
Zo zijn er voor de computer liefhebbers diverse componenten en accessoires 
verkrijgbaar maar ook DVD`s en laptop`s voor zeer gunstige prijzen.

 Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, 
verzamelt u oude radio’s, oude leger apparatuur, bent u een computeraar, of 
wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 15 juni a.s. 
naar deze gezellige Radiomarkt. 

De markt wordt gehouden bij het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo" 
Stadsweg 27 't Harde. 

De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 2 
Euro.

Er is voldoende gratis parkeerruimte in de omgeving. 
Voor het laatste nieuws en informatie over het huren van een kraam kijk op: 
www.pi4nov.nl of stuur een E mail naar: radiomarkt@pi4nov.nl

 Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK
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Zaans Vakantienet

Zendschema: (lokale tijd- MET Middle European Time)

• Om 19.30 uur op 3.724 MHz

• Om 20.00 uur op 7.090 MHz (alleen juli, aug, en sept)
(40m in de maanden april, mei en juni geldt 7.150 MHz)

• Om 10.00 uur en 16.30 op 14.250 MHz.

(Voor alle frequenties geldt bij QRM tot + 10 kHz (omhoog dus)

Bij openingen op de 10 meterband kan het vakantienet worden verplaatst 
naar 28.650 MHz

   35e FRIESE RADIOMARKT BEETSTERZWAAG  

Zaterdag 25 mei 2013 is het voor de 35e keer dat de afdeling A63 de 
bekende Friese Radio Markt organiseert in en rondom het geheel vernieuwde 
zalencentrum: “De Buorskip” aan de Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. 

De markt is geopend van: 09.00 tot 15.30 uur. Entree prijs is: € 3,00 p.p.

(Info: http://www.veron-zaanstreek.nl/informatie/PERSBERICHT%20FRM%202013.pdf)
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2013
Op deze pagina vindt u de activiteiten voor de komende periode.
(zie ook http://www.veron-zaanstreek.nl/activiteiten.htm )

DATUM ACTIVITEITEN

het hele jaar door Denk u aan het op tijd doorgeven van de leesmap ! !

elke zondag 11:30 uur Zaanse Zondagochtend Ronde door PI4ZAZ op PI3ZAZ 
repeater (145,712.5 Mhz)

elke dinsdag 20 uur Hobbyclub te Westzaan (onder voorbehoud)

8 mei

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Presentatie Joop PA0HWZ over “De opkomst en 
Ondergang van de Boordradiotelegrafist” (een stukje 
geschiedenis van radiotelegrafie in de luchtvaart).

25 mei 35e Radiomarkt Beetsterzwaag

1/2 juni IARU CW HF velddagen
15 juni Radiomarkt 't Harde

Heeft u nog activiteiten? Laat het even weten via 
a46@veron.nl

VERGEET NIET KOPIJ AAN TE LEVEREN VOOR DE CONVO 
VAN SEPT/OKT 2013 ! ! ! 

(advertentie)

IJmond Radio Club (IJ.R.C.)
Clubstation pi4yrc 145.325 MHz
Website www.pi4yrc.tk 
Fort Veldhuis pi4yrc/a 3.705 MHz AM
(’s winters niet) op zondagen van 10 tot 17u

Gastoperator Fort Veldhuis:
Informatie: Fred PA3DLX.
Het Fort gaat in mei weer open voor bezoek.
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