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VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945. 
 

CONVO – SEPTEMBER & OKTOBER 2017 
 
 

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) 
(Repeater info) 

http://a46.veron.nl/  
http://a46.veron.nl/repeaters/repeaters-overzicht/  

Verenigings repeater 
(70 cm) 

PI2ZAZ In: 431.675 / Uit: 430.0375 
(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 de PI3ZAZ repeater 
Rondeleiders (PI4ZAZ) PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP 
Regionaal QSL-Manager Hella Wessels, PD0HWE  

Afdeling   
bankrekeningnr.: 

Penningmeester VERON Zaanstreek 

NL66 INGB 0003387333 
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 oktober 2017. 
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, 
 
Bij het schrijven van deze Convo heb ik net met het ARDF Team Nederland de IARU 
Region 1 vossenjacht kampioenschappen er op zitten in de bossen van het mooie 
Druskininkai te Litouwen. Ons team bestaande uit Jan Hoek PA0JNH, Dick Fijlstra 
PA0DFN, Jenny Fijlstra NL12125 en ondergetekende PE5EDW zijn zondag 
teruggevlogen uit Druskininkai (Litouwen). We hebben als ARDF Team Nederland de 
Nederlandse eer verdedigd met een Zilveren medaille als resultaat door Jenny Fijlstra 
NL12125. Vandaar dat de Convo wat later dan normaal verschijnt. 
Volgende maand of de maand daarna kunt u alles teruglezen over wat er gebeurd is 
in Litouwen, want dan staat het verslag afgedrukt in het Electron. 
 
Verder hoop ik dat u allen de zomermaanden nuttig heeft besteed aan radio 
activiteiten (en natuurlijk aan de familie…hi). 
Ikzelf was op 2 september op Texel met mijn familie op bezoek en ik kwam de 
radioshack tegen van PC5T die met zij crew de VHF contest aan het voorbereiden 
was. Ik heb wat mooie foto’s gemaakt en heb deze verderop in de Convo geplaatst. 
 
Ik heb helaas geen verdere kopij gehad van u voor deze Convo, dus zal het verder 
een magere uitgave worden. Hiermee wil ik u op het hart drukken dat als er geen 
kopij binnenkomt de Convo straks een jaarlijkse uitgave gaat worden en dat u verder 
alles zelf via de website zult moeten vernemen. Dus klim eens in de maand eens in 
de pen en stuur een verhaaltje in over wat u heeft gedaan in de afgelopen tijd. 
 
Deze maanden heb ik mijn energie gestoken om onze afdelingswebsite naar de 
VERON  huisstijl te brengen. Ik denk dat ik, samen met Ivo PA1IVO (Repeater 
pagina), er in zijn geslaagd om onze oude VERON Zaanstreek website te migreren 
naar een frisse website in de VERON huisstijl. Zie a46.veron.nl en verderop in deze 
Convo. 
 
Op de verenigingsavond van 13 september a.s. kunt genieten van een lezing van Aris 
PA3AQU over de “Radioactiviteiten van de Duitsers in WWII rond Schagen”. 
 
Graag tot ziens op de verenigingsavond! 
 
73, Edwin Verburg, PE5EDW 
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)  
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Nieuws(brieven) uit andere afdelingen/verenigingen 
 
• Den Helder A23 – Nieuws webpage:  https://a23.veron.nl/nieuws-2/  
• Schagen A57 – SRA Bulletins: https://a57.veron.nl/sra-bulletin/ 
• West Friesland A45 – Nieuwsbrieven: https://a45.veron.nl/nieuwsbrieven/ 
• Alkmaar A01 – Ham Nieuws:  https://a01.veron.nl/hamnieuws/ 
• Waterland A56 – Convocaties: http://www.veronwaterland.nl/convocatie.htm 
• Kennemerland A20 – Nieuws webpage: http://pi4kml.nl/news.php 
• Amsterdam A04 – Convo: http://a04.veron.nl/convo.html   
• Amstelveen A02 – Nieuws webpage: http://www.pi4asv.nl/nieuws/index.html 
• 't Gooi A15 – Homepage: http://www.pi4rcg.nl/ 
• IJsselmeerpolders A41 – Nieuws webpage: https://a41.veron.nl/nieuws-2/ 
• Nederlandse vossenjachtkalender: http://ardf.veron.nl/kalender.htm  
• andere VERON afdelingen vindt u via: https://www.veron.nl/afdelingen/  
• DKARS Magazine: http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine 
• ARDF Team Nederland: http://ardf.veron.nl  

 
 

Lezing “Duitse Radioactiviteiten in Schagen tijdens WO II” 
Door Aris Homan PA3AQU. 
 
Op 13 september a.s., de eerste verenigingsavond na de zomervakantie, zal er door 
Aris Homan PA3AQU een lezing worden gegeven over “Duitse ‘radioactiviteiten’ rond 
Schagen tijdens WW2”. 
 
De zaal is open om 20:00 uur en wij hopen u allen te mogen begroeten op deze 
eerste verenigingsavond na de zomervakantie. 
 
 
 
 

  



5 

Nieuwe Website VERON Zaanstreek (A46) 
 
Zoals u wellicht reeds hebt gezien of heeft vernomen via de email heeft onze afdeling 
de stap gemaakt om met de afdelings website over te gaan naar de VERON huisstijl. 
 
Het ontwerp en invulling van de website is gedaan in WordPress en in zeer korte tijd 
ontwikkeld, getest en live gezet. Hiermee is de oude website vervangen en de laatste 
wordt dan ook niet meer onderhouden. 
 

De nieuwe URL van de website is http://a46.veron.nl/  
 
Heeft u nog suggesties en/of inhoud voor op de website, dan kunt u dit via de contact 
pagina op de website aan ons laten weten. 
 
Via de menustructuur rechtsboven op de Homepage kunt u diverse rubrieken en 
informatie vinden. Ook de QSL-informatie heeft een facelift gehad. 
 
Ook de repeaters zijn goed vertegenwoordigd en Ivo PA1IVO heeft hiervoor mooi 
werk geleverd om de repeater pagina up-to-date te brengen. 
 
Wij hopen dat u het nieuwe gezicht van de afdeling Zaanstreek kunt waarderen. 
 
Namens Het Bestuur van de VERON Zaanstreek, 
Edwin PE5EDW 
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21e IARU ARDF Championships in Druskininkai (LT) 
 
Van 4 tot en met 10 september is het ARDF Team Nederland, bestaande uit 
Jan Hoek PA0JNH, Dick Fijlstra PA0DFN, Jenny Fijlstra NL12125 en 
Teamcaptain Edwin Verburg PE5EDW, naar het Litouwse Druskininkai 
geweest om ons land te vertegenwoordigen tijdens de IARU region 1 ARDF 
Kampioenschappen. ARDF staat voor Amateur Radio Direction Finding. 
 
Via de onderstaande link vindt u de resultaten. 
https://dbsportas.lt/en/varz/2017187/rezpar/16?diena=1  
 
Er is door Jenny (W60 categorie) een Zilveren medaille behaald bij de 2m 
ARDF Classic. 
 

 
 
Een uitvoerig verslag van de kampioenschappen kunt u weldra vinden in het 
Electron. 
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PC5T VHF-contest groep op Texel 
 
Ik was op Texel op 2 september op familiebezoek en tijdens een rondritje 
over het eiland kwam ik een flinke cluster 2m antennes tegen en uiteraard 
moest ik daar even stoppen om poolshoogte te nemen. Het bleek de PC5T 
contest groep te zijn die al vele jaren tijdens het VHF-contest QRV zijn vanuit 
het Noorden van het Waddeneiland Texel, nabij het Vuurtorenstrand. 
 
Hieronder een foto van de opstelling van de antennes. Maar omdat ik op 
doorreis was ben ik niet blijven hangen en heb alleen even binnengekeken 
en wat foto’s gemaakt. 
 

 
 
73,  
Edwin Verburg PE5EDW 
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 (advertentie) 
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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 
→ via PI3ZAZ repeater 

Woe. 13 sept. 2017 
Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur 
Aris Homan PA3AQU een lezing worden gegeven over “Duitse 
‘radioactiviteiten’ rond Schagen tijdens WW2”. 

Woe. 11 okt. 2017 Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur 

Woe. 8 nov. 2017 Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur 

Woe. 13 dec. 2017 
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 
 

Zie ook http://a46.veron.nl/agenda/  
 

(wijzigingen voorbehouden) 


