


VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – MEI & JUNI 2016

Verschijnt 6 keer per jaar: Jan./Feb., Maart, April, Mei/Juni, Sept./Okt. en Nov./Dec.

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

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

Verenigings repeater
(2 mtr.)

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

Verenigingszender PI4ZAZ Email: a46@veron.nl 
Zaanse Ronde Zondagmorgen 

11:30u
Op 145,325 (simplex)

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 sept/okt inleveren vóór 20 augustus 2016.
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,

Tot mijn grote spijt is de Convo van Mei/Juni niet begin mei gepubliceerd, 
maar vandaag pas.

In  mei  is  het  51ste VERON  Pinksterkamp  (http://veronpinksterkamp.nl/) 
geweest  en  was  op  De  Paasheuvel  in  het  Gelderse  Vierhouten,  op  een 
nieuwe locatie (al is het VPK daar jaren geleden ook al geweest). Zoals alle 
jaren  heb  ik  mezelf  aldaar  ingezet  t.b.v.  De  vele  vossenjachten  die  daar 
georganiseerd  werden  en  dan  doe  ik  meestal  de  tijdregistratie  van  de 
deelnemers  en  organiseer  ik  ook  zelf  op  de  maandochtend  nog  een 
vossenjacht, “De Jacht op het Vossenjong”. De uitslagen kunt u vinden via 
http://ardf.veron.nl/results/2016/VPK2016-uitslagen.htm. Ik heb zelfs één van 
de wedstrijden gewonnen, de Piet Wakkerjacht en heb er voor gezorgd dat 
die wisseltrofee in Assendelft is gebleven, want vorige jaar had Ivo PA1IVO 
de trofee gewonnen. Bij deze trofee jacht ging het om het in kaart brengen 
van  twee  80m  bakens  door  kruispeilingen  en  degene  met  de  minste 
millimeters mispeiling wint.

Op 8 juni a.s. Is het al weer de laatste verenigingsavond voor de zomer en ik  
hoop u daar te zien voor een gezellig “Eyeball-QSO”.

Tot ziens!

73,

Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Silent Key – Jan PA0OKE

Op 4 mei is Jan Ludekuize PA0OKE uit Krommenie op 81-jarige leeftijd 
overleden. Namens het bestuur en de leden van de afdeling Zaanstreek 
wensen wij zijn echtgenote en nabestaanden veel sterkte bij het dragen van 
dit verlies.
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Zelfbouw tentoonstelling op de Dag voor de RadioAmateur
(Ingezonden brief van de VERON evenementen commissie aan de afdelings 
besturen)

Geacht Afdelingsbestuur,

De deelname en de kwaliteit van de zelfbouwtentoonstelling op de Dag van voor de 
RadioAmateur loopt terug.
De  laatste  jaren  zie  je  steeds  weer  dezelfde  gezichten  maar  ook  vaak  dezelfde 
zelfbouw projecten. Bovendien dreigen het  steeds dezelfde mensen te zijn  die de 
VERON fonds zelfbouw-stimulatie-prijzen winnen. Nu gunnen wij het die mensen van 
harte, bovendien is het begrijpelijk want het is een beperkte groep mensen die met 
hun rijke fantasie de meest fantastische elektronica bouwsels bedenken, maar..…., wij 
gunnen het ook de vele andere zelfbouwers die onze vereniging rijk is, maar die te 
bescheiden zijn om hun creaties te laten zien, terwijl die vaak meer dan het aanzien 
waard zijn.
Wij, maar vooral ook de bezoekers van de DvdRA, zouden het zeer waarderen als er 
meer,  maar  ook  andere  deelnemers,  met  andere  onderwerpen,  hun  zelfbouw 
projecten zouden willen tonen op dit evenement.
Wij  willen  met  dit  schrijven  de  afdelingsbesturen  vragen  ons  te  helpen  om deze 
zelfbouw op de DvdRA een stevige push te geven, door in hun afdeling eens rond te 
kijken, en potentiele zelfbouwers aan te spreken om zich op te geven voor deelname 
aan dit  evenement (niet alleen dit  jaar).  Er staan ook enkele privileges tegenover, 
deelname is kosteloos, entree en parkeerkosten zijn vrij, deelnemers ontvangen een 
gratis  lunchpakket  en  een  herinnering  aan  deelname  van  deze  zelfbouw 
tentoonstelling op de DvdRA. De VERON fonds stimulatie prijzen, zijn dit jaar helaas 
afgeschaft,  niet omdat we de deelnemers en hun ontwerpen niet waarderen, maar 
omdat de jurering op problemen stuit. Stelt u zich maar eens voor: een ontwerp wordt  
gemaakt door A, maar B voert het prima uit en toont dit op de tentoonstelling, en B 
krijgt hiervoor een prijs, A zal dit niet op prijsstellen. Iedereen die meedoet verdient 
eigenlijk een prijs, en wordt gelijk gehonoreerd.

Voor deelname kan men zich opgeven bij :
Jos Disselhorst, PA3ACJ, E-Mail : pa3acj@veron.nl 

Vergeet  niet  aan  te  geven  met  hoeveel  personen  u  dan  komt,  en  een  korte 
beschrijving van het bouwproject dat u zult tonen. Iedere aanmelder ontvangt van Jos 
nadere informatie. Wij hopen op een enthousiaste extra deelname aan de zelfbouw 
tentoonstelling op de DvdRA. De eerst komende DvdRA zal plaatsvinden op zaterdag 
5 november 2016 in de Americahal in Apeldoorn.

Namens het VERON hoofdbestuur,
Paul Sterk, PA0STE (Voorz. VERON evenementen-commissie)
Jhr. v. Rijckevorselstraat 5
5275 AA, Den Dungen
E-Mail: pa0ste@veron.nl 
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VERON Televisie uit de Oude Doos
(met dank aan André PA0MRD voor het insturen)
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2016
Op deze pagina vindt u de activiteiten voor de komende periode.
(zie ook http://www.veron-zaanstreek.nl/activiteiten.htm )

Bekijk ook de landelijke VERON Evenementenkalender:
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/

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
→ tijdelijk op 145.325 simplex

Za. 23 april 2016 77e VERON Verenigingsraad

Woe. 11 mei 2016 Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Lezing "JOTA in de Zaanstreek door de Jaren" door PA0JNH 

13 t/m 16 mei 2016 51e VERON Pinksterkamp Paasheuvel, Vierhouten

Woe. 8 juni 2016 Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur

Zo. 12 juni 2016 Amersfoort vossenjacht, FoxMix 2m

Zo. 19 juni 2016 Hargen aan Zee NK 80m ARDF Sprint en 70cm ARDF
"10 jaar Vossenjacht in Hargen" & "Jan Hoek Trofee"

Juli en augustus 2106 Geen verenigingsavonden

Woe. 14 sept. 2016 Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur

Woe. 12 okt. 2016 Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur

Za. 5 nov. 2016 56e Dag voor de Radio Amateur te Apeldoorn

Woe. 9 nov. 2016 Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur

Woe. 14 dec. 2016 Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Eindejaarsavond met hapje en drankje

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