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Convo
KOPIJ voor de CONVO van Sept/Okt inleveren vóór 20 augustus 2012.
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 2 e woensdag van de maand in "Clubhois De
HAM", Noordsterweg 4, 1521 JS in Wormerveer (tel. 075-6286479).
Tegenover de ingang van zwembad de Watering.

Lezing
Op de verenigingsavond op 13 juni a.s. zal Peter Smit PE1CQS een lezing
geven voor het maken van App’s op iPhone iPad en Android.
(zie elders in de Convo een korte introductie van Peter).
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Van de voorzitter
Dit is alweer de laatste Convo van voor de Zomervakantie. De eerstvolgende
verschijnt eind augustus pas weer voor de verenigingsavond in september. Ik
hoop dat we dan weer leuke ervaringen kunnen gaan uitwisselen over wat er
zoal in de vakantieperiode is gebeurd.
Maar goed. Het is nu net mei en het weer verbetert zich schoorvoetend. Dan
weer mooi, dan weer koud en treurig. Gelukkig zit er verbetering in de
zonnevlekken activiteit (http://spaceweather.com/).
Er is ook veel activiteit op de 4m band, tenminste je hoort van ombouw
apparatuur, transverters, antenne experimenten en misschien zijn er
openingen gedurende het Zaans Vakantienet en kunnen er skeds gemaakt
worden voor wat leuke experimenten.
Deze maand is er van alles te doen, met name op het gebied van
Radiokampen en -markten. Zo is er natuurlijk tijdens de Pinkster de 47e
editie van het overbekende VPK, het VERON Pinksterkamp. Tijdens dit
radiokamp, dat plaatsvindt op de geheel vernieuwde boscamping 't
Vlintenholt in Odoorn, zijn er vele radioamateurs met hun VERON afdelingen
aanwezig en wordt er flink uitgepakt met antennes en radioapparatuur. Ook
zijn er vele vossenjachten voor elk wat wils en zal ook de VERON Zaanstreek
weer van de partij zijn. Er is voldoende energievoorziening aanwezig!!!
U bent van harte welkom met tent, camper en/of caravan.
(website van het VPK is http://veronpinksterkamp.nl)
Ook is er de Jutberg in de week van Hemelvaart en tijdens het
Pinksterweekeinde is er ook nog het Zuidelijk Radiotreffen in Gemert-Bakel.
In juni helaas geen velddagen, al is er natuurlijk altijd ruimte voor uw initiatief
om een groepje contesters te verzamelen en onder de clubcall PI4ZAZ deel
te nemen aan de IARU CW Fielddays op HF die op 2 en 3 juni gehouden
worden. Laat dit dan even weten aan het bestuur.
Verder ben ik naar de 73e VERON Verenigingsraad geweest in Apeldoorn,
hierover meer verderop in deze Convo.
Tot zover. Ik zie jullie graag op 9 mei in De Ham te
Wormerveer en bij de lezing op 13 juni.
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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VERON Verenigingsraad 2012
Op 21 april heeft de 73e VERON Verenigingraad plaatsgevonden op een
nieuwe locatie te Apeldoorn, in cultureel centrum “dok ZUID”. Ik ben daar als
enige afgevaardigde vanuit A46 heengegaan, omdat de andere
bestuursleden verhinderd waren en er verder geen gegadigden zich
aanmeldden. Op zich kwam dit verder wel goed uit, want ik had de volgende
dag een vossenjacht in Assen en bleef dus ter plaatse.
Vanuit de afdeling is er als volgt gestemd over de voorstellen op de
verenigingsavond van april jl. (onze kiesdeler voor 5 stemmen in de Raad is
hierin verwerkt):
A46 stemming
VOOR TEGEN ONTH. VR Stemming
VOORSTEL 1: A-01: ALKMAAR
VOORSTEL 2: A-01: ALKMAAR
VOORSTEL 3: A-04: AMSTERDAM
VOORSTEL 4: A-12: DORDRECHT
VOORSTEL 5: A-54: ETTEN-LEUR
VOORSTEL 6: A-40:TWENTE
VOORSTEL 7: A-03: AMERSFOORT

1
0
1
1
5
4
4

0
0
0
3
0
0
0

4
5
4
1
0
1
1

TEGEN
TEGEN
Ingetrokken
Ingetrokken
VOOR
TEGEN
VOOR

Verder waren er interessante discussies over bepaalde voorstellen die voor
meerdere interpretaties vatbaar waren of meerdere vragen in één hadden. In
een aantal gevallen leidde dit tot intrekking van het voorstel. Tijdens de VR
zijn Peter de Bruijn (PA3CWS) en Paul Sterk (PA0STE) benoemd tot Lid van
Verdienste. Ook was er een oproep aan de leden om een helpende hand uit
te steken en het operatorsbestand van de PI9ADL uit te breiden (zie het
artikel hierna), dus voelt u zich geroepen en heeft u tijd en zin, neem dan
contact op met PI9ADL. De VR verliep in goede sfeer en er werden zowel
inhoudelijke als discussies met een kwinkslag gevoerd.
Er was een presentatie van de werkgroep Praktijkboek, die zich tot doel stelt
om bij de theoretische N- en F-cursussen in een praktisch leertraject te
voorzien. De eerste resultaten zagen er goed uit en hier zal zeker in het
Electron nog aandacht aan worden besteedt.
Een uitvoerig verslag zal in de loop van het jaar vanuit het HB secretariaat
worden aangeleverd en worden verspreid onder de leden van onze afdeling.
73,
Edwin PE5EDW (vz A46)
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Lezing: het maken van App’s op iPhone, iPad en Android
13 juni a.s. In Clubhois “De Ham” te Wormerveer, aanvang 20:00
(voor exacte locatie, zie elders in deze Convo onder “Verenigingsavonden”)

In de lezing van ongeveer 45 minuten laat ik zien hoe eenvoudig we een App
maken. Als voorbeeld maak ik de App die de data van qrz.com gebruikt en
eigen gps positie. Voor het berekenen van de afstand tussen het station en je
positie. Tevens maken we een kaartje met een lijn tussen onze positie en de
opgevraagde call.
Diverse voorbeelden van App’s zoals spelletjes kalender en het Braille
toetsenbord op de iPad.
De lezing is bedoeld om te laten zien hoe eenvoudig je met de juiste software
een App schrijft die je zowel op iPhone, iPad, iPod en Android, linux,
windows en iMac werkt.
Peter PE1CQS

PI9ADL in het Schiphol 1928 gebouw bij het Aviodrome
De radiokamer heeft een prominente plaats in de collectie van Museumpark
Aviodrome. Daar wordt de destijds in vliegtuigen gebruikte apparatuur
getoond en gedemonstreerd door een aantal zendamateurs. Zij leggen aan
het publiek uit hoe door de resultaten van experimenterende radio amateurs
Fokker, KLM en Schiphol al in de 30-er jaren van de vorige eeuw konden
uitgroeien tot wereldleiders op het gebied van veilige lange afstand vluchten.
Hiertoe beschikken we over een drietal operationele antieke vliegtuig
installaties en ook enkele modernere transceivers. Een 2x18 m. dipool op 15
m. hoogte kan via een antennetuner gebruikt worden. Alle HF banden zijn
hiermee beschikbaar. De werking en (eigen)aardigheden van Morse worden
hier gedemonstreerd waarbij ook het publiek zelf de sleutel mag bedienen.
Met uitgeschakelde zender natuurlijk !
Omdat na het faillissement van de Stichting Aviodrome vorig jaar nu onder
een nieuwe eigenaar door gestart kan worden zoeken we kandidaten
zendamateurs die willen meedoen. De nieuwe eigenaar biedt kansen om
onze activiteiten uit te breiden met ook modernere apparatuur. En misschien
zelfs in een royalere ruimte. De door ons daarbij te waarborgen continuïteit
van radiokamer gedurende openingstijden is echter essentieel. Nu worden
deze taken verricht door PA0AAJ, PB4TUG, PA0LAS, PA3CCG, PA3FYE,
PA3EYF en PA0JEB. Dat is echter net even te weinig. We zullen ook af en
toe bij uitval door ziekte en vakanties elkaar moeten kunnen vervangen.
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Ik kan u uit eigen ervaring meedelen dat dit een uitgelezen kans is om
nieuwsgierigheid naar techniek bij de jeugd te stimuleren. De vragen die
daarbij aan ons gesteld worden zijn zo verschillend dat vrijwel iedere
presentatie weer anders is. Bij de jongeren is de belangstelling voor Morse
echter zo groot dat we soundertjes zijn gaan maken die grif verkocht worden.
Kortom iedere dag is weer anders. Net zoals de condities op de
amateurbanden waar we toch ook regelmatig tijd voor hebben.
Mocht u er voor voelen om onze gelederen te versterken neem dan contact
met ons op. We regelen een dagje bezoek aan onze radiokamer. Alle vragen
kunnen dan beantwoord worden. Wij zijn bereikbaar op pa3fye @ veron.nl en
pa0jeb @ veron.nl. En op deze link kunt u alvast een kijkje nemen.
(bron: VERON website, april 2012)

Molenweekend

In het weekend van 12 en 13 mei wordt het
Nationale Molenweekend gehouden. Tal van molens in Nederland worden
opengesteld voor een bezichtiging. Dit jaar worden de molens De Star in
Balkbrug en De Zwaluw in Hoogeveen wereldwijd gepromoot door
verbindingen te maken op de korte- en ultrakortegolf met andere molens en
radiozendamateurs.
Tijdens het weekend in mei doet de afdeling A-26 Hoogeveen van de
VERON mee met deze Nationale Molendag, waarbij het de bedoeling is om
met zoveel mogelijk andere radio zendamateurs in de wereld in contact te
komen. Er worden speciale roepnamen, PA6STAR en PA1834MILL
gehanteerd, welke herkenbaar zijn op internet en bij zendamateurs in
Nederland en daarbuiten. Tijdens deze verbindingen wordt gebruik gemaakt
van moderne, soms computergestuurde, radiozendapparatuur met
geavanceerde antennes. Niet alleen met de microfoon, maar ook het
overbekende morse behoort tot de mogelijkheden. Voor de bevestiging van
de verbindingen met de zendamateurs in andere molens wordt een zgn.
QSL-kaart gebruikt. Hierop is aan de voorkant een foto van de molen
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zichtbaar en aan de achterkant worden technische gegevens beschreven.
Een QSL kaart moet men zich voorstellen als een soort ansichtkaart.

In het weekend van 12/13 mei worden op
zaterdagmorgen 12 mei de zendstations opgebouwd op het terrein aan de
Molenweg in Balkbrug en in Hoogeveen aan de van Echtenstraat. De
besturen van molen De STAR en molen De Zwaluw en de afdeling
Hoogeveen nodigt u van harte uit om deze zaterdag een bezoek te brengen
aan deze molens. (bron: VERON Website)
Heeft u informatie over het activeren van molens in de Zaanstreek? Stuur
dan even een email naar het secretariaat van de VERON Zaanstreek
(a46@veron.nl), zodat we daar via de website aandacht aan kunnen
besteden. (red.)

Wereldomroep: Afscheid van de Nederlandse luisteraar
De Wereldomroep neemt met een historische 24-uurs uitzending afscheid
van zijn Nederlandse luisteraars. Op 10 en 11 mei staan de redactie,
correspondenten, oud-medewerkers en de luisteraars stil bij het einde van
een tijdperk.

Tijdens het programma komen vele mooie herinneringen en bijzondere
nieuwsmomenten uit 65 jaar radiogeschiedenis samen. Nog één keer brengt
de Wereldomroep in alle windstreken dat bijzondere gevoel van thuis, het
gevoel van de radio als vriend in den vreemde.
Centrale radiopresentatie: Karin van den Boogaert, Anouk Tijssen en Wim
Vriezen
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We blikken terug naar hoe het ooit begon met Radio Oranje en muziek van
Jetty Paerl. Natuurlijk is er aandacht voor de vele nieuwsuitzendingen, want
we hebben u jarenlang bijgepraat over wat er gebeurde in Nederland. Zo was
er de watersnoodramp in 1953, maar ook de moord op Pim Fortuyn waar de
Wereldomroep op geheel eigen wijze aandacht aan besteedde.
Natuurlijk is er ook veel ruimte voor onze speciale programma's over cultuur,
taal, voor expats, zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs. De muziek die de
Wereldomroep maakte komt aan bod en ook úw herinneringen aan de
Wereldomroep krijgen ruim baan.
Jarenlang hebben we met veel passie en plezier voor u gewerkt. In deze
marathonuitzending nemen we samen met u afscheid van de Nederlandse
uitzendingen, maar ook vertellen we u hoe het na dit jaar verder gaat met de
Wereldomroep. In de toekomst brengt de omroep het vrije woord in delen van
de wereld waar de persvrijheid onder druk staat. Voor mensen die verstoken
zijn van onafhankelijke informatie.

http://www.rnw.nl/nederlands/article/afscheid-van-de-nederlandse-luisteraar
(bron: Radio Nederland Wereldomroep website)

Radio Nederland Wereldomroep QRV op HF?
Radio Nederland wereldomroep is mogelijk in de nacht van 10 op 11 mei
tussen 02.00 en 03.00 uur lokale tijd bezig met een aantal skeds op 40 of 80
meter. Misschien leuk om mee te luisteren. Frequenties zijn niet bekend.
Zie ook Facebook:
http://www.facebook.com/Wereldomroep
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Zaans Vakantienet 2012
Dit jaar wordt het alweer het 25e Zaans Vakantienet. Wederom verwachten
wij weer vele inmelders in dit net. Het vakantienet begint in mei en duurt tot
eind augustus.
Zendschema: (lokale tijd- MET Middle European Time)
• Om 19.30 uur op 3.724 MHz
• Om 20.00 uur op 7.070 MHz of 7.098 MHz.
• Om 10.00 uur en 16.30 op 14.250 MHz
(Voor alle frequenties geldt bij QRM tot + 10 kHz (omhoog dus)

Bij openingen op de 10 meterband kan het vakantienet worden verplaatst
naar 28.650 MHz
Ook dit jaar hebben we weer het Zaans Vakantienet met een daarbij
behorend mooi Vakantie Award. Hoe kunt U dit Award bemachtigen?
Dit is vrij eenvoudig:

•
•

Probeer zo veel mogelijk deelnemers van het Zaans
vakantienet te werken of voor de luisteramateurs te horen.
Stuur aan het eind van de periode (dus na 31 augustus) uw log
in aan het bestuur (a46@veron.nl)

U krijgt het Award op de eerst volgende verenigingsavond (onder
voorbehoud, red.)
Met Vriendelijke groet,
Het Bestuur (en met dank aan Willem PD5WVE voor het verzorgen van de
webpagina)

Oproep voor Vakantienet fotomateriaal
Heeft u nog een mooie foto die u het “Vakantienet gevoel” geeft?
Stuur die dan naar a46@veron.nl, want er behoefte aan een nieuw plaatje
op de vakantienetpagina van onze afdelingssite.
De webmaster zal dan uit de inzendingen een mooie kiezen. Bij voorbaat
dank! (red.)
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2012
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)

elke dinsdag 20 uur

Hobbyclub te Westzaan (begeleiding aanwezig om de week *)

8 mei

Hobbyclub te Westzaan

9 mei

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur

10-11 mei

Historische slotuitzending Radio Wereldomroep Nederland

12-20 mei

49e Radiokampweek Jutberg

15 mei

Hobbyclub te Westzaan

17 mei

Radiomarkt Jutberg

22 mei

Hobbyclub te Westzaan

25-28 mei

47e VERON Pinksterkamp te Odoorn

25-28 mei

Zuidelijk Radiotreffen te Gemert-Bakel

26 mei

34e Friese Radiomarkt te Beetsterzwaag

29 mei

Hobbyclub te Westzaan

2-3 juni

IARU CW HF velddagen

5 juni

Hobbyclub te Westzaan

12 juni

Hobbyclub te Westzaan

13 juni

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
LEZING Peter Smit PE1CQS over het maken van App’s op iPhone,
iPad en Android

19 juni

Hobbyclub te Westzaan (onder voorbehoud)

22-24 juni

Internationale HAM RADIO beurs te Friedrichshafen

26 juni

Hobbyclub te Westzaan (onder voorbehoud)

juli/augustus

Geen Verenigingsavonden en geen Convo

juli/augustus

Geen hobbyclub (onder voorbehoud)

23-26 augustus

44e DNAT (het Duits-Nederlandse Amateur treffen) te Bad Bentheim

1-2 september

IARU SSB HF velddagen

4 september

Hobbyclub te Westzaan

11 september

Hobbyclub te Westzaan

12 september

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur (de eerste na
de zomervakantie)
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18 september

Hobbyclub te Westzaan

22 september

31e Radio Onderdelen Markt bij "de Lichtmis"

25 september

Hobbyclub te Westzaan

2 oktober

Hobbyclub te Westzaan

9 oktober

Hobbyclub te Westzaan

10 oktober

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur

16 oktober

Hobbyclub te Westzaan

23 oktober

Hobbyclub te Westzaan

30 oktober

Hobbyclub te Westzaan

3 november

52e Dag voor de Radioamateur - Americahal Apeldoorn

6 november

Hobbyclub te Westzaan

13 november

Hobbyclub te Westzaan

14 november

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur

20-11-12

Hobbyclub te Westzaan

27 november

Hobbyclub te Westzaan

4 december

Hobbyclub te Westzaan (onder voorbehoud)

11 december

Hobbyclub te Westzaan

12 december

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Eindejaars avond met een hapje en drankje.

18 december

Hobbyclub te Westzaan (onder voorbehoud)

25 december

Geen Knutselclub

1 januari 2013

Geen Knutselclub

8 januari 2013

Hobbyclub te Westzaan

9 januari 2013

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Huishoudelijke jaarverg. voor de leden van VERON Zaanstreek A46

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

VERGEET NIET KOPIJ AAN TE LEVEREN VOOR DE CONVO
VAN SEPTEMBER/OKTOBER 2012 ! ! !
Heeft u opgelet? Een grapje van de redactie...hi
Een oplettende lezer heeft mogelijk iets speciaals opgemerkt in deze Convo
in vergelijking met andere Convo's. Heeft u het opgemerkt? Stuur dan tot 1
juni a.s. een email naar a46@veron.nl o.v.v. “Speciale convo” en wat u
heeft opgemerkt. Onder de goede inzendingen verloten we een kleine
verrassing op de verenigingsavond in juni. (red.)
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