


VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – NOVEMBER & DECEMBER 2014

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 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
Afdeling  bankrekeningnr.:
NL66 INGB 0003387333

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 Nov./Dec. inleveren vóór 20 December 2014.
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,

Voor u ligt alweer de laatste Convo van dit  jaar. Het is een bewogen jaar 
geweest waarin we toch mooi weer een paar clubactiviteiten hebben gedaan, 
met name de PACC-contest en een heuse velddag in juni! Met dank aan de 
drijvende krachten achter deze evenementen. En u weet dat als u een idee 
heeft  voor  een  evenement,  dan  kunt  u  dat  altijd  bespreken  op  een 
verenigingsavond  of  onderling  met  gelijkgestemde  mede-amateurs.  Het 
Bestuur  is  altijd  bereid  om  voor  afdelingsevenementen  faciliterend  op  te 
treden om initiatieven te ondersteunen.

Ook voorstellen  voor  de  VERON Verenigings  Raad in  2015 zijn  welkom. 
Deze dienen voor 31 januari ingediend te zijn bij het HB en dat betekent dat 
uw voorstellen in de periode voorafgaand (vanaf heden dus) besproken en 
goegekeurd moeten worden door de afdeling. Mijn voorstel is om hiervan een 
agendapunt te maken op de huishoudelijke jaarvergadering in januari 2015.

Verder wil ik u namens het Bestuur uitnodigen op de Eindejaarsavond op 10 
december 2014 in Clubhois De Ham. Zie hierover ook elders in deze Convo.

A.s.  Woensdag  op  de  verenigingsavond  zal  Jan  Hoek  PA0JNH  zijn 
lichtbeelden vertonen over zijn deelname in het ARDF Team Nederland aan 
de  IARU Wereldkampioenschappen  ARDF  (“vossenjagen”)  te  Kazakhstan 
afgelopen september. Komt allen!

Als laatste wil ik de radioamateurs die zin hebben in een mooie boswandeling 
geleid door radiobakens en wat kaart- en kompas navigatie uitnodigen voor 
de vossenjacht in De Schoorlse Duinen op 23 november a.s.
Met name voor Scouting is het een leuke uitdaging. Informatie vindt u elders 
in de Convo.

Tot woensdag 12 november op de verenigingsavond.

73,

Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Eindejaarsavond – 10 december 2014

De laatste verenigingsavond van het jaar is de gelegenheid om met z'n allen 
onder het genot van een natje en een drogie de gebeurtenissen door het 
afgelopen jaar heen na te lopen en de nieuwe ideeën te bespreken.

Het Bestuur nodigt de leden van de afdeling van harte uit om met ons het jaar 
uit te luiden op weg naar een mooi 2015.

Graag zien wij u in Clubhois De Ham te Wormerveer. Aanvang 20:00 uur.

Nederlandse vossenjacht kalender 2014
Zie http://ardf.veron.nl/kalender.htm#Now 

Er zijn nog een aantal vossenjachten te doen tot het einde van het jaar, maar in het biezonder graag u attentie 
voor de FoxOring op 23 november, welke georganiseerd wordt door de VERON Zaanstreek. Een mooie 
gelegenheid om uw 80m peildoos een af te stoffen en te komen vossenjagen. Er zijn ook peildozen te huur 
voor een klein bedrag (meestal 2,50 euro o.i.d.). Zie ook elders in de Convo.

vr. 14-11-2014  Emmen, Snertjacht  2m 19.30
http://www.veron-a11.nl/Vos1.html 

za. 15-11-2014  Hilden (D) ARDF Nachtjacht 2m
http://www.peilsport.de/2014/nacht.htm  2m 18:00

zo. 16-11-2014  Amersfoort, Spoetnikjacht 80m 12:30
http://ardf.veron.nl/announcements/2014/141116_Amersfoort_80m_Spoetnik_aankondiging.pdf 

za. 22-11-2014  Haltern (D) Uhlenhof Kombi-FoxO2m/80m
http://www.df7xu.de/c-2014-11.htm 

zo. 23-11-2014  Hargen aan Zee "NOORDZEE TROFEE" FoxO 80m 12:00 
http://ardf.veron.nl/announcements/2014/141123_Hargen_aan_Zee_80m_FoxO_aankondiging.htm 

zo. 30-11-2014  Heesch ARDF (2m wedstr. en 2m/80m recr.)2m/80m 12:00
http://ardf.veron.nl/announcements/2014/141130_Heesch_80m_en_2m_ARDF_aankondiging.htm 

za. 13-12-2014  Lembeke (B) FoxO 80m 
http://www.uba.be/nl/80m-fox-o-ring-lembeke-0 80m 12:00

zo. 14-12-2014  Haltern (D) Uhlenhof FoxO/ARDF en "Boerenkool" 2n/80m
http://www.df7xu.de/ardf-t.htm 

zo. 14-12-2014  Amersfoort ** 13:00
za. 20-12-2014  Bottrop (D) Dirk & Paule's Kerstjacht

http://www.df7xu.de/ardf-t.htm 
za. 27-12-2014  Waasland (B) ARDF 80m 13:00

http://www.uba.be/nl/waasland-80m-ardf 

(info: Edwin Verburg PE5EDW@veron.nl en http://ardf.veron.nl )
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JOTA 2014 bij Scouting Elfregi Zaanstreek

Ook dit jaar was er weer veel afdelingsactiviteit op de Jamboree On The Air 
2014 (JOTA). Het JOTA-station PA0JNH/J was volop actief bij Scouting 
Elfregi Zaanstreek, op de locatie waar ook de laatste PACC-contest door de 
afdeling Zaanstreek gehouden is. Maar liefst vijf radiozendamateurs uit onze 
afdeling deden mee: Jan PA0JNH, Leo PA0LEZ, Ivo PA1IVO, Rinus 
PA2MPD en André PD3AVW. En daarnaast vier vrijwilligers voor het 
jeugdsolderen en batterij aan vrijwilligers van Scouting Elfregi Zaanstreek. De 
groepsfoto hieronder geeft goed de omvang van dit weekend weer!

Foto: Menno de Haas (Facebook)

Een kleine opsomming van de aanwezig antennes:
• Voor de antennes was de hoogwerker het centrale punt.
• Een roteerbare 7-elements Wimo yagi voor 2 meter.
• Een lange VHF/UHF-rondstraler boven de yagi.
• Een draaddipool voor 80 meter.
• Een draaddipool voor 40 meter.
• Een 2.4 GHz patch antenne voor de internetverbindingen.
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Foto’s: Scouting Elfregi Zaanstreek (Facebook)

Het was een druk, leerzaam en gezellig weekend, met onder andere de 
volgende radio-, communicatie- en elektronica-activiteiten:
• Het jeugdsolderen van de Digi Dice, het landelijke JOTA-soldeerproject.
• Het maken van radioverbindingen met andere Scoutinggroepen via 2 en 80m.
• Het leren van het spellingsalfabet.
• Het chatten via een intern PSK31-netwerk van computers.
• Een doolhof doorlopen met aanwijzingen via PMR-portofoons.
• Een ‘hide-and-seek’ spel in een woonwijk met communicatie via LPD-porto's.
• Het JOTA CROSS regiospel op de zaterdagavond.

Foto’s: Scouting Elfregi Zaanstreek (Facebook)

Meer foto’s zijn te vinden op de Facebookpagina van Scouting Elfregi 
Zaanstreek: https://www.facebook.com/ScoutingElfregiZaanstreek

(ingezonden door: Ivo PA1IVO)
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80m FoxOring in Hargen aan Zee (NH)  op 23-11-2014

(Info: http://ardf.veron.nl/announcements/2014/141123_Hargen_aan_Zee_80m_FoxO_aankondiging.htm)

De VERON Zaanstreek organiseert op Zondag 23 november 2014 een 
vossenjacht op 80m in De Schoorlse Duinen bij Hargen aan Zee.

“De Noordzee Trofee 2014"

 

Voor de eerste drie plaatsen met 15 vossen zijn er bekers te winnen!!!

Wilt u een 80m peildoos huren, stuur dan een email aan ardf@veron.nl 

Bekijk dit evenement ook in Facebook:
https://www.facebook.com/events/471732259633054

>>> Actuele weersomstandigheden <<<

Waar: Schoorlse Duinen vanaf de parkeerplaats gelegen aan de 
Hargerstrandweg in Hargen aan Zee.

Moeilijkheidsgraad: Lange afstand (ca. 10 km), heuvelachtig bos- en 
duingebied met overwegend stevige zandpaden. Kortere afstand is natuurlijk 
altijd mogelijk door het overslaan van enkele vossen.

Inschrijving: tussen 11:30 en 12:00 uur
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Start: van 11:30 t/m 12:30 uur (Niet later i.v.m. het ophalen van de vossen 
en de snel invallende duisternis!!)
De zenders worden direct na 15:30 opgehaald.

Looptijd: 180 min. (3 uur) voor korte én lange route.

Frequentie: 15 mini-zenders op de 80m band (Veldvossen 3579 kHz en 
thuisvos 3541 kHz).

Vossen: De 15 vossen zijn genummerd 1 t/m 5, 1F t/m 5F en 11 t/m 15 en 
en kunnen in willekeurige volgorde worden opgezocht. Indien men een 
kortere afstand wenst te lopen kunnen bijvoorbeeld vos 11 t/m 15 worden 
overgeslagen en is de afstand ca. 6km. (Vos 6 t/m 10 zijn genummerd 1F t/m 
5F).

Controle: Er wordt met SPORTident chips  gelopen (en als backup 

OL-kniptangen ) voor post controle.Er zijn GEEN OL-vlaggen  bij de 
vossen. De SI-chips zijn voor 2 Euro te huur bij de start.

Loopkaart: beschikbaar bij de start (in kleur, zie voorbeeld)

Route beschrijving:

GPS: 52° 42' 46" NB / 004° 38' 42" OL

GoogleMaps: 52.711729,4.641745 (http://maps.google.nl/)

* * * Gratis parkeren ! ! !* * * (, want het is na 31 oktober)

Komende uit richting Alkmaar: 
N9 richting Den Helder na Burgervlotbrug rotonde rechts richting Camperduin 
(N502) (*) Bij de volgende rotonde drie kwart richting Camperduin.
Langs de grote zeewering rijden.
Bij rotonde rechtdoor richting Hargen aan Zee parkeerplaats. Start is vanaf 
de grote parkeerplaats nabij de zuid-oostelijk bos ingang bij de grote 
oranje/witte driehoekvlag (zie foto).

Komende uit richting Den Helder:
N9 richting Alkmaar voor Burgervlotbrug rotonde rechts richting Camperduin 
(N502) Verder als onder de voorgaande beschrijving vanaf (*)
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Heeft u vragen over dit evenement, stelt u deze dan op aankomende 
verenigingsavond van de VERON Zaanstreek aan ondergetekende.

Organisatie: Edwin Verburg PE5EDW (pe5edw@veron.nl)
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2014
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)

12 november 2014
Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Lichtbeelden door Jan PA0JNH over de“2014 World ARDF 
championships” in Kazakhstan 

23 november 2014 80m FoxOring vossenjacht te Hargen aan Zee – VERON Zaanstreek

14 januari 2015 Algemene Huishoudelijk Jaarvergadering in Clubhois "De Ham" aanvang 
20:00 uur

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

(herhaling)
Kopij Convo

We zijn altijd op zoek naar kopij voor de Convo.

Bij deze een oproep om kopij aan te leveren, zodat we onze Convo wat meer 
body kunnen geven en voor de Zaanse radioamateur aantrekkelijk te houden.

Bijvoorbeeld een klein verslagje (per Scoutinggroep) over de betrokkenheid 
van u bij de JOTA-JOTI met wat foto's er bij. Of een impressie van uw 
radioshack (, waar u zo trots op bent, maar eigenlijk nooit hebt laten zien...).
Of iets over de perikelen rond uw “antennepark” of DX ervaringen, exotische 
calls of een plaatje van een bijzondere QSL-kaart.

Misschien hebt u wel een leuke (hobby-gerelateerde) puzzel of wilt u een 
technisch probleem aankaarten.
Mogelijkheden te over en het is aan u om daar iets mee te doen.

Artikelen van zo'n 200 woorden met een plaatje er bij zijn snel gemaakt, dus 
aarzel niet en ga er voor!!!

Bij voorbaat dank voor uw hulp.

73,
Redactie Convo

10

http://ardf.veron.nl/announcements/2014/141123_Hargen_aan_Zee_80m_FoxO_aankondiging.htm
mailto:a46@veron.nl
http://www.veron-zaanstreek.nl/activiteiten.htm

	Convo
	KOPIJ voor de CONVO van Nov./Dec. inleveren vóór 20 December 2014.
	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.
	Verenigingsavonden
	Van de voorzitter
	Eindejaarsavond – 10 december 2014
	Nederlandse vossenjacht kalender 2014
	80m FoxOring in Hargen aan Zee (NH)  op 23-11-2014
	Voor de eerste drie plaatsen met 15 vossen zijn er bekers te winnen!!!
	


