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VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945. 
 

CONVO – NOVEMBER & DECEMBER 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 jan/feb 2018 inleveren vóór 20 december 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, 
 
Komende periode wordt het naast gezellig ook erg bedrijvig op de 
verenigingsavonden. Met name in november, want dan hebben we een verkoping van 
zeer veel mooie artikelen uit een tweetal nalatenschappen van Jan Willem 
Warmerdam en Cees Weeland  en uit nog wat andere inventaris. 
Nu we onze nieuwe website van de VERON Zaanstreek online hebben kunnen we 
alle artikelen makkelijk aan u in een soort catalogus ter beschikking stellen. We 
proberen nog wat fotomateriaal van een aantal artikelen erbij te doen, maar dat is wat 
meer werk dan gedacht en we hopen dat we het voor de verkoping voor elkaar te 
krijgen. Zie verder in deze Convo voor onder meer wat spelregels en de link naar de 
website. 
 
We lopen ook weer tegen het einde aan van het jaar en dat betekent dat we op de 
verenigingsavond in december weer een gezellige avond met het vertrouwde hapje 
en drankje zullen hebben. Ook uw partner is van harte uitgenodigd! 
 
Met het schrijven van deze Convo staat de Dag voor de Radio Amateur voor de deur 
en ik hoop dat de VERON Zaanstreek net als voorgaande jaren weer sterk is 
vertegenwoordigd. Rondlopend op deze dag kom ik altijd vele afdelingsleden tegen 
en is het altijd gezellig en interessant. Meestal zal ik zelf regelmatig te vinden zijn 
rond het Jeugdplein en daarin de stand van de VERON Vossenjacht Commissie waar 
ik als lid deel van uit maak. Kom gerust eens kijken wat we allemaal doen in het jaar 
om deze sportieve kant van de radiohobby uit te dragen. Welgeteld zullen er tot aan 
de jaarwisseling zo’n 53 (!) vossenjachten in Nederland zijn georganiseerd door 
VERON, VRZA en niet-gebonden vossenjagers. Daarnaast zijn in de grensstreken in 
Duitsland en België ook de nodige evenementen georganiseerd en zijn we dus lekker 
bezig. Ook technisch is het een uitdagende zaak, met 23cm als noviteit in het 
vossenjacht spectrum. Je zou mijn HB9CV voor 23cm eens moeten zien!!! 
 
Verder in deze Convo nog artikel over de voorbereiding van de veiling van 
vergunningen voor frequentiegebruik in de 700- , 1400- en 2100-MHz banden. 
 
Kijk ook nog even naar de nieuwe advertentie van Rens Electronics in deze Convo. 
 
Graag tot ziens op de verenigingsavond! 
(En kijk ook naar https://a46.veron.nl/nieuws/) 
 
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  

 
 

Reactiemogelijkheid op studie veilingopzet multiband 2019 

Het ministerie werkt aan de voorbereiding van de veiling van vergunningen voor 
frequentiegebruik in de 700- , 1400- en 2100-MHz banden. Deze veiling is voorzien 
voor het najaar van 2019. De betreffende vergunningen treden in werking vanaf 2020 
(700- en 1400 MHz) cq 2021 (2100 MHz). Het beleidskader voor deze veiling wordt 
gevormd door de Nota Mobiele Communicatie. Die is eerder dit jaar geconsulteerd en 
wordt naar verwachting nog voor het eind van het jaar gepubliceerd. De concrete 
regelgeving voor de veiling zal volgens de huidige planning aan het eind van Q1 2018 
worden geconsulteerd en zo spoedig mogelijk daarna worden gefinaliseerd. 

Er zijn/worden diverse onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de Nota Mobiele 
Communicatie en de veilingregeling. Zo heeft Strict onderzoek uitgevoerd naar de 
wenselijkheid van het vergunningvrij maken van 2x10 MHz in de 2100 MHz band. Op 
basis van de aanbevelingen uit dat onderzoek heeft de Minister geconcludeerd dat in 
de 2100 MHz band geen vergunningvrij spectrum beschikbaar zal worden gesteld en 
dat –daarmee- 2x60 MHz zal worden geveild 
(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/09/20/voorbereiding-landelijke-
veiling-mobiele-communicatienetten-gestart). ACM heeft zeer recent een concept-
advies gepubliceerd waarin zij de concurrentiesituatie heeft bekeken en adviseert 
over het eventueel treffen van markt ordenende maatregelen bij de veiling 
(https://www.acm.nl/nl/publicaties/conceptadvies-multibandveiling-2019). Over dat 
advies loopt op dit moment een consultatie. In haar advies stelt ACM zogenaamde 
spectrumcaps voor. Dit zijn beperkingen aan het maximum aantal vergunningen die 
partijen mogen kopen in de aanstaande veiling. 

Naast deze adviezen is CREED door EZ gevraagd om te adviseren over het meest 
geschikte veilingmodel. Dit tegen de achtergrond van de hoofddoelstelling van een 
efficiënte allocatie en de daarvan afgeleide subdoelstellingen voor de veiling 
( realistische kansen voor álle deelnemers, realistische opbrengst, eenvoud, 
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transparantie en keuzevrijheid). Inmiddels is er een concept van dat advies. CREED 
heeft daarbij ook rekening gehouden met het concept-advies van de ACM. Wat is 
bijvoorbeeld de invloed van spectrumcaps op het veilingmodel? CREED stelt nu alle 
geïnteresseerden in de gelegenheid om tot en met dinsdag 7 november op haar 
concept-advies te reageren. Zo kunt u aandachtspunten, opmerkingen over 
eventuele onvolkomenheden en suggesties met de onderzoekers delen. Indien u 
hierin geïnteresseerd bent kunt u een mail sturen naar CREED en het concept-advies 
opvragen bij Sander Onderstal (A.M.Onderstal@uva.nl). Dat wordt dan aan u 
toegestuurd onder de voorwaarde dat u het vertrouwelijk behandelt.  Vervolgens kunt 
u naar datzelfde adres uw reactie sturen, waarna CREED zo nodig het rapport 
aanpast. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat uw reactie niet met derden zal 
worden gedeeld maar wel met het Ministerie. EZ wijst er tot slot op dat de 
veilingregeling – waarin het uiteindelijk gekozen veilingmodel wordt vastgelegd - op 
een later moment nog formeel wordt geconsulteerd. 
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VERKOPING bij VERON Zaanstreek op 8 november 2017 

Als er een verkoping is gepland op een verenigingsavond, dan vindt u de artikelen die 
verkocht zullen gaan worden in de catalogus/lijst via de navolgende link: 

https://a46.veron.nl/activiteiten/verkopingen/  

Let op de beschikbaarheid in de laatste kolom, waarin staat wanneer het artikel 
aangeboden wordt en of het nog beschikbaar is. 

De lijst(en) zijn zo zorgvuldig als mogelijk opgesteld, maar het is altijd mogelijk dat er 
incorrecte of onvolledige informatie in staat. De afdeling Zaanstreek behoudt zich het 
recht voor om zonder aankondiging en/of opgaaf van redenen de lijst(en) inhoudelijk 
te wijzigen. 

Tijdens de verenigingsavond in november van de afdeling Zaanstreek te Wormerveer 
zal er een verkoping plaatsvinden van een flink aantal artikelen uit de 
nalatenschappen van Jan-Willem Warmerdam PA1JWZ (sk), Cees Weeland (sk) en 
nog andere inventaris. 

Vanwege het grote aantal artikelen zal de verkoping mogelijk voor een deel nog op 
een tweede datum geschieden (nader te bepalen en onder voorbehoud), maar in 
principe hopen we alles op 8 november te doen. 

• Mogelijk zullen er nog een aantal artikelen worden voorzien van een foto 
en/of minimale biedprijs. 

• Er kan alleen tijdens de verkoping(en) worden geboden op de artikelen 
in de lijst. 

• Er zal geen voorinschrijving zijn op artikelen uit de lijst. 

• Betaling dient cash te geschieden op de verenigingsavond van de ver-
koping. 

• Bij twijfel en/of dispuut beslist het bestuur van de VERON afdeling Zaan-
streek. Deze beslissingen zijn bindend en kan niet over worden gedis-
cussieerd. 

• De opbrengsten komen ten goede aan de VERON afdeling Zaanstreek. 

We doen er alles aan om zo snel mogelijk eventuele foto’s online te zetten, maar 
voorlopig nodigen we u uit om zelf via internet wat visuele informatie te zoeken. 
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(advertentie) 
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VERON Zaanstreek agenda 
 
Indien u aanvullingen heeft op de agenda, dan kunt u deze via het contactformulier 
indienen met als onderwerp “Agenda activiteit”. 

 

Datum Activiteit 

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) 

Wo. 11 okt. 2017 
Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur 
(de geplande mini-lezing over de nieuwe 23cm repeater PI6ZAZ 
wordt veschoven naar een later tijdstip) 

20...22 okt. 2017 JOTA/JOTI, ook weer in de Zaanstreek! 

Za. 4 nov. 2017 Dag van de RadioAmateur 2017 te Apeldoorn. 

Wo. 8 nov. 2017 
Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur 
VERKOPING van artikelen uit o.m. de nalatenschap van PA1JWZ 

Woe. 13 dec. 2017 
Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur 
Eindejaarsavond met hapje en drankje 

Woe. 10 jan. 2018 
Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur 
Huishoudelijke Jaarvergadering 

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

 
(wijzigingen voorbehouden) 


