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VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945. 
 

CONVO – JANUARI & FEBRUARI 2018 
 

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

 

Redactie CONVO: 
Edwin Verburg PE5EDW 
Kees v/d Laak PA3CYE 
 
(kopij inleveren via https://a46.veron.nl/contact/ of via email a46@veron.nl ) 

 

Samenstelling van het afdelingsbestuur: 
Voorzitter Edwin Verburg PE5EDW  
Penningmeester Chris Blouw PA0CGB  
Secretaris Kees Koopmans PA3HCA  

 

Algemene informatie: 
Internet (Home Page) 
 (Repeater info) 

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

Verenigings repeater 70cm PI2ZAZ In: 431.675 / Uit: 430.0375 (1750 Hz / CTSS 88.5) 
Verenigings repeater 2m PI3ZAZ In: 145.1125 / Uit 145.7125 (1750 Hz) / CTSS 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  
Afdelingsbankrekeningnr. Penningmeester VERON Zaanstreek 

NL66 INGB 0003387333 
Leesmap coördinator Kees Koopmans PA3HCA  
Webmaster A46 Edwin Verburg PE5EDW  
 
Contact opnemen met de afdeling kan via:  https://a46.veron.nl/contact/ of a46@veron.nl  

  
(* Wijzigingen voorbehouden) 

 

Convo 
KOPIJ voor de CONVO van maart 2018 inleveren vóór 20 februari 2018. 

Let op !!! Ontvangt u de Convo nog niet per email? Stuur dan een email naar 
de afdeling 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 "Kluphois 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, 
 
Het is bijna Oudejaarsdag wanneer ik dit voorwoord schrijf en terugkijk op 2017. 
Een aantal zaken vallen daarbij op, waaronder de lezingen over antenne systemen bij 
zowel één van onze afdelingsleden alsmede in en rond Schagen tijdens WO II. 
Verder de facelift van het voorblad van onze Convo en de transitie van de 
afdelingswebsite naar de VERON Huisstijl. Ook een flinke verkoping uit 
nalatenschappen en donaties hebben ons bezig gehouden. 
Maar de grootste stappen zijn wel gemaakt met de repeaters, waarbij een aantal 
radiozendamateurs uit onze afdeling zich sterk hebben ingezet, gesteund door het 
bestuur, om de PI3ZAZ, PI2ZAZ (en straks natuurlijk ook PI6ZAZ,) voor u 
beschikbaar te maken. Ook op de website staat veel actuele informatie! Op de 
eindejaarsavond heeft u de demo van de 23cm PI6ZAZ repeater door Leo PA0LEZ 
en Ivo PA1IVO kunnen meemaken.  
Wat ik graag zou zien zijn meer kleine verslagen van u allen voor in de Convo 
gedurende het jaar. Wat kopij van circa 200 woorden en een plaatje/foto van wat u 
zoals doet in en rond u shack geeft ons afdelingsblad wat meer body en kan leuke 
discussies losmaken en werkt stimulerend. Ook op de website kunt u wellicht een link 
naar uw eigen website laten plaatsen (zie https://a46.veron.nl/ledenlinks/ ). 
 
Wat mij wel zorgen baart is het afnemende ledental in de afdeling. Hadden we eind 
2016 nog 101 leden, hebben we er nu nog maar 92. Gelukkig zijn er naast een flink 
aantal opzeggingen (en/of overschrijvingen naar andere afdelingen) ook een flink 
aantal bijschrijvingen geweest van nieuwe HAM/SWL’s en dat is wel weer een goed 
teken. Maar het geeft wel de landelijk trend weer van afnemende ledenaantallen. Met 
name door ons zichtbaar te maken naar de jeugd kunnen we misschien bij enkelen 
onze vuurtje overdragen. Dit is een mooie brug naar “Kids Day” die op zaterdag 6 
januari a.s. wereldwijd plaats heeft. Een goede gelegenheid om de jeugd (die nog 
kerst vakantie heeft) te betrekken bij de hobby en wie weet zit daar wel een 
toekomstige HAM tussen! (zie https://www.veron.nl/evenementen/kids-day/ )  
 
Rest mij nog u, namens het bestuur, een geweldige jaarwisseling toe te wensen en ik 
hoop u de hand te kunnen schudden in het nieuwe jaar bij onze huishoudelijke 
jaarvergadering op 10 januari! Kijk de agenda in deze Convo door en komt allen!!! 
 
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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Agenda huishoudelijke jaarvergadering 

VERON Afdeling Zaanstreek op 10 januari 2018 
 

1. Opening (20:00 uur) 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Mededelingen 

4. Vaststellen van de notulen vorige huishoudelijke jaarvergadering van 11 

januari 2017 (zie Convo maart 2017 op https://a46.veron.nl/wp-

content/uploads/2017/07/Convo_17_mrt.pdf ) 

5. Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole commissie 

en de QSL-manager. 

6. ----  PAUZE ---- 

7. Verkiezing afdelingsbestuur 

Huidige situatie: 

 Voorzitter Edwin Verburg PE5EDW → niet aftredend 

 Penningmeester Chris Blouw PA0CGB → niet aftredend 

 Secretaris Kees Koopmans PA3HCA → niet aftredend 

 (2 x vacature Lid) 

8. Het kiezen van een nieuwe kascommissie 

9. Afvaardiging en voorstellen voor de VR 2018 vanuit onze afdeling 

(21 april 2018 te Apeldoorn) 

10. Accommodatie Verenigingsavonden vanaf april 2018 i.v.m. 

aangekondigde sloop Kluphois De Ham (discussie punt) 

11. Wat gaan we doen in 2018? Voorstellen van de leden/bestuur 

(PACC, Velddag, Kids Day, Windmills on the Air, …) 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 
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(advertentie) 
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Oproep tot deelname aan de PACC Contest  
op 10 & 11 februari 2018 
 
Al een aantal jaren doet de afdeling Zaanstreek mee aan de PACC contest 
onder de roepnaam PI4ZAZ. 
 
De PACC 2018 is van 1200 UTC, 10 Februari - 1200 UTC, 11 Februari 2018 
 
Locatie voor de PACC Contest van PI4ZAZ is het Scoutingterrein van de 
Jungle Pimpernel aan het fietspad langs de Kalverpolder. Een perfecte stek 
om antennes te plaatsen en storingsvrij verbindingen te kunnen maken. We 
zijn actief op alle banden met een dipool voor 80m en 40m en een vertical 
voor 40m t/m 10m. Wellicht heeft u nog een antenne (beam o.i.d.) die u in 
bruikleen wilt geven (als deelnemer of “antenne sponsor”). 
 
Er zijn al een aantal enthousiastelingen die mee gaan doen, maar het zou 
heel fijn zijn als er nog wat meer zendamateurs van de afdeling mee zouden 
willen doen. Je hoeft niet het hele weekend present te zijn, je opgeven voor 
een aantal uren op een of twee dagen is mogelijk. 
 
Op zaterdagavond is er een heerlijke Snertmaaltijd (hier zijn geen kosten aan 
verbonden)!!! 
 
We werken volgens een rooster op de twee contestdagen. ’s Nachts rusten 
we thuis uit, maar zijn er fanatiekelingen die ook ‘s nachts willen contesten 
dan kan dat. 
 
Je ziet voor elk wat wils. En wellicht als er voldoende animo is kunnen we 
ook met meerdere stations werken. 
 
De inwendige mens wordt niet vergeten tijdens deze dagen. 
Er is koffie, thee, frisdrank en broodjes. 
 
Je kunt je opgeven bij Chris Blouw, PA0CGB 
 
Gaarne per email: 
pa0cgb@veron.nl  (en eventueel in Cc aan a46@veron.nl  ) 

 
 

(wijzigingen voorbehouden) 
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Eraan/Eraf 

De VERON Zaanstreek heeft een partij (nog 22 stuks) overtollige, in nieuw 
staat verkerende Ni-Cd/Li-Ion/Ni-MH universele acculaders aangeboden 
gekregen van het merk Polaroid, met accessoires (adapterplates etc.). 

GRATIS en EXCLUSIEF voor de leden van de VERON Zaanstreek. 

In principe kunt u de laders ophalen op de verenigingsavond op 10 
januari 2018. 

Informatie vindt u via https://a46.veron.nl/eraan-eraf/ 

Heeft u interesse, dan kunt u 
even een email sturen naar 
ons om één of meer te 
reserveren. Bij voorkeur via 
https://a46.veron.nl/contact/ 
(onderwerp “Eraan/Eraf”) 

 
 

 
 
 
 
 
 

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  

 
(zie ook http://a46.veron.nl/ledenlinks/ ) 
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VOSSENJACHTEN (in en om Nederland) 

Wilt u eens een radio-vossenjacht doen en weet u niet waar u terecht kunt? 

Kijk dan eens op de website van de VERON Vossenjacht Commissie die 
onder de titel ARDF Team Nederland informatie aanbiedt over vossenjagen 
in de breedste zin van het woord. 
(ARDF staat voor Amateur Radio Direction Finding) 
 
Tevens is er een uitgebreide kalender beschikbaar 
waar alle vossenjachten in den lande en in het 
nabije gebied in Duitsland en België staan vermeld. 
Hier staan aankondigingen, uitslagen en andere 
bijzonderheden. 

Er worden alleen al in Nederland jaarlijks meer dan 
vijftig (!!) vossenjachten georganiseerd. Ook op evenementen als het 
VERON Pinksterkamp en het “Drie Landen Treffen” vindt u vele 
vossenjachten in alle soorten en maten, voor jong en oud. 

Hieronder vindt u de links naar onze website en indien u op de verzendlijst 
wilt komen te staan voor onze wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u een email 
sturen naar ardf@veron.nl (de nieuwsbrief wordt altijd in Bcc. verstuurd). 
 

• ARDF Team Nederland website (ardf.veron.nl) 

• Landelijke Vossenjacht kalender (via ardf.veron.nl) 

• Actuele wekelijkse “Vossenjacht info” nieuwsbrief (PDF-afdruk van de nieuwsbrief) 

• VERON website “Vossenjacht – ARDF” pagina (via www.veron.nl ) 

Wij hopen u te kunnen begroeten op één van de vele vossenjachten. En 
heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij ons via ons email adres of op de 
Dag voor de Radio Amateur bij onze Vossenjacht stand op het Jeugdplein. 

Namens de VERON Vossenjacht Cie,  

Edwin Verburg PE5EDW 
(lid VERON VJCie en webmaster ardf.veron.nl ) 
email: ardf@veron.nl  
 
 
 
P.S.: Lokale informatie over vossenjachten voor de VERON afdeling 
Zaanstreek vindt u via http://a46.veron.nl/activiteiten/vossenjachten-ardf/  
 

  



9 

VERON Zaanstreek agenda 
 
Indien u aanvullingen heeft op de agenda, dan kunt u deze via het contactformulier 
indienen met als onderwerp “Agenda activiteit”. 

 

D ATU M  AC TI V I TE I T 

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) 

Za. 6 jan. 2018 Kids Day 2018 
Bekijk de aanbevolen frequenties op de VERON website. 

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

Za/Zo. 10/11 feb. 2018 PACC Contest  

Woe. 14 feb. 2018 Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur 

Woe. 14 mrt. 2018 Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur 

Za. 21 apr. 2018 VERON Verenigings Raad 

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

(wijzigingen voorbehouden) 


