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Penningmeester VERON Zaanstreek
Kees Koopmans PA3HCA Tel. 075-6426520
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pe5edw@veron.nl
(* Wijzigingen voorbehouden)

Convo
KOPIJ voor de CONVO van Jan/Feb inleveren vóór 20 december 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.
In December is de verenigingsavond op de 12e weer de traditionele
Eindejaarsavond met een hapje en een drankje. Partners zijn uiteraard van
harte welkom.
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Van de voorzitter
Beste mensen,
Het einde van het jaar nadert weer snel en u kijkt naar alweer de laatste
Convo van 2012. Voor mij een jaar waarin ik helaas erg weinig tijd aan de
radiohobby heb kunnen wijden vanwege persoonlijke omstandigheden. Maar
nog steeds vind ik wel de tijd om wat naar HF te luisteren, wat QSO's te
maken en me af en toe in te melden in de Zaanse Ronde. En ook de
verenigingsavonden sla ik niet over en het is goed te zien dat deze avonden
nog steeds goed bezocht worden, met zo nu en dat een paar nieuwe
gezichten. Toch zie ik dat het ledental van de afdeling aan het afnemen is.
De economische recessie is daar deels debet aan, maar er zijn ongetwijfeld
ook andere reden voor die mij niet bekend zijn. Toch hoop ik dat de
radioamateurs die twijfelen over het al dan niet lid blijven de balans van hun
keuze naar onze kant laten gaan en bij de afdeling Zaanstreek te blijven.
We hebben dit jaar niet veel lezingen gehad op onze verenigingsavonden,
maar de lezing die we wel hadden was zeer interessant en wellicht heeft het
u aangezet om met andere ogen te kijken naar de smartphone of er zelf al
iets in te programmeren (met dank aan Peter PE1CQS). Kent u nog mensen
die mogelijk een lezing kunnen en willen geven, dan kunt u dat via ons
secretariaat melden of op de verenigingsavond.
Enige tijd geleden is onze secrataris a.i. Kees PA3HCA in de ziekenboeg
beland en is herstellende van een beschadigde knie. We hopen hem
binnenkort weer te kunnen verwelkomen op de verenigingsavond en bij de
knutselclub. Beterschap, Kees!
Wat komt er nog aan dit jaar. Uiteraard op 12 december de Eindejaarsavond
om elkaar nog, onder het genot van een hapje en een drankje, te
onderhouden over wat er gebeurd is in het huidige- en wat er staat te
wachten in het nieuwe jaar. Verder vraag ik u om uw gedachten te laten gaan
over mogelijke voorstellen voor Verenigingsraad van 2013, want die moeten
al in januari 2013 worden ingeleverd bij het HB. Op de komende
verenigingsavond zal ik daar bij gelegenheid nog wat over zeggen.
Tot a.s. woensdag, de 14e november, op de verenigingsavond.
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Huishoudelijke Jaarvergadering op 9 Januari 2013
Bij deze alvast de vooraankondiging dat er op 9 januari 2013 weer voor de
leden van de VERON Zaanstreek de Huishoudelijke Jaarvergadering wordt
gehouden in Clubhois De Ham te Wormerveer. Deze avond begint om 20:00
en de vergadering zal tegen half negen een aanvang nemen. Wij hopen dat u
allen komt en eventuele agendapunten kunt u vanaf heden tot en met een
kwartier voor aanvang van de vergadering bij de afdelingssecretaris
inleveren.
Het Bestuur

CW Examens
(bron: HAM-Nieuws afdeling Alkmaar, nov 2012)
Beste radiovrienden,
Tijdens de recent gehouden VR is voorstel 7 van de Afd. Amersfoort
aangenomen waarin het HB wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen
naar de mogelijkheid om een andere “examen route” te organiseren dan de
huidige “België Route”, waarbij de voorkeur wordt geuit om in Nederland een
cw examen af te leggen. In dit kader heeft overleg plaatsgevonden tussen het
bestuur van de VERON, de verantwoordelijke persoon voor cw examens
binnen het BIPT en het bestuur van de UBA.
Uit dit overleg is het volgende naar voren gekomen:
• Het BIPT accepteert alleen examenuitslagen van examens die op
Belgisch grondgebied zijn afgenomen.
• De UBA is bereid om een CW examen te organiseren echter zij stelt
een minimum eis van 5 Nederlandse kandidaten. De UBA zal daar
naar alle waarschijnlijkheid nog enkele kandidaten aan toe voegen.
Het hoofdbestuur van de VERON is bereid om samen met de UBA een CW
examen te organiseren. Gelet op de eis van het BIPT kan dit examen niet in
Nederland worden afgenomen worden; echter er wordt aan gewerkt om dit
dicht bij de Nederlandse grens te laten plaats vinden.
Plaats en datum zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.
Kandidaten voor dit examen kunnen zich tot uiterlijk 1 januari 2013 opgeven
bij ondergetekende:
Remy F.G. Denker, PA3AGF (Email: PA3AGF@VERON.NL)
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Kopij Convo
We zijn altijd op zoek naar kopij voor de Convo.
Bij deze een oproep om kopij aan te leveren, zodat we onze Convo wat meer
body kunnen geven en voor de Zaanse radioamateur aantrekkelijk te houden.
Bijvoorbeeld een klein verslagje (per Scoutinggroep) over de betrokkenheid
van u bij de JOTA-JOTI met wat foto's er bij. Of een impressie van uw
radioshack (, waar u zo trots op bent, maar eigenlijk nooit hebt laten zien...).
Of iets over de perikelen rond uw “antennepark” of DX ervaringen, exotische
calls of een plaatje van een bijzondere QSL-kaart.
Misschien hebt u wel een leuke (hobby-gerelateerde) puzzel of wilt u een
technisch probleem aankaarten.
Mogelijkheden te over en het is aan u om daar iets mee te doen.
Artikelen van zo'n 200 woorden met een plaatje er bij zijn snel gemaakt, dus
aarzel niet en ga er voor!!!
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
73,
Redactie Convo

Uitslag Dag voor de Radio Amateur 2012 VERON loterij
Dit is de uitslag van de loterij die gehouden is tijdens de Dag voor de
RadioAmateur 2012 op 3 november 2012 in de Americahal te Apeldoorn:
Lotnummer

Afgehaald Locatie
(op 3 nov) v/d prijs

Prijzen

Omschrijving

1e prijs

Yaesu FT-857D Basis set HF+2m+70cm

41570

nee

CB

2e prijs

Icom ID-31e portofoon met D- star met 2GB SD
kaart

42388

nee

CB

3e prijs

Portofoon VX-6E Yaesu, 2/70-5W out max.

43098

nee

CB

4e prijs

LDG AT-200 Pro2 autom antenne tuner 250W

46507

ja

-

5e prijs

Microham USB-3 Interface met geluidskaart

43588

nee

CB

6e prijs

Diamond AZ-510+KM701 mobiele ant + grote
magneetvoet

43183

nee

CB
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7e prijs

Heil Pico-Micro headset

43123

nee

CB

8e prijs

Heil traveler single headset met hand ptt switch

43182

nee

CB

9e prijs

Fritzel FD-3 10-20-40 draadantenne

43687

nee

CB

10e prijs Drie standen coax schakelaar CX310-N

42971

nee

CB

11e prijs K-PO MP-8230 23 Ampère voeding

46072

ja

-

12e prijs Diamond SX-200 1.8-200Mhz SWR/PWR meter

42816

nee

CB

13e prijs Diamond SX-200 1.8-200Mhz SWR/PWR meter

42301

nee

CB

14e prijs LDG RBA 1:1 1 op 1 balun

43508

nee

CB

15e prijs Heil HS-2 hand-switch

42792

ja

-

16e prijs Dummyload 8GHz 6Watt

45932

nee

CB

17e prijs Reparatiekit

43539

nee

CB

18e prijs Dummyload 8GHz 6Watt

46373

ja

-

19e prijs Camping statief

44027

nee

CB

20e prijs HB9CV voor 2 meter

43704

nee

CB

21e prijs Hoofdtelefoon ED5g

43701

nee

CB

22e prijs Heil FS-3 voetpedaal

44070

nee

CB

23e prijs Hoofdtelefoon ED5g

42994

nee

CB

24e prijs Heil FS-3 voetpedaal

41379

nee

CB

25e prijs Hoofdtelefoon ED5g

45677

ja

-

26e prijs Langdraad antenne 12,50 meter LDA-12,5S

42819

nee

CB

27e prijs Hamrope 50 mtr.

43216

nee

CB

28e prijs Digitale Multimeter DT9205A

42340

nee

CB

29e prijs Easy Volt Plus

43433

nee

CB

30e prijs T-shirt life is simple maat XL

42919

nee

CB

31e prijs Jaarboek für den Funkamateur

44139

ja

-

32e prijs Experimenteerboard

41311

nee

CB

33e prijs Wereld atlas voor de amateur

45223

nee

CB

34e prijs Spreiders voor open lijn 50 stuks

45347

nee

CB

(Onder voorbehoud van typefouten)
Ophalen bij het CB (Centraal Bureau) van overgebleven prijzen is mogelijk na
een telefonische afspraak met het CB op telefoonnummer 026-442 67 60
(tijdens kantooruren). Vergeet u niet het winnende lotnummer mee te nemen
en te laten zien.
U kunt aanspraak maken op een van deze prijzen als u het winnende
lotnummer bezit, tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de DvdRA 2013.
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De datum voor de DvdRA 2013 is vastgesteld op zaterdag 2 november
2013 in de Americahal te Apeldoorn.
We adviseren de winnaars (zeker van de grote prijzen) de prijzen zelf op te
halen.
Het is echter voor de winnaars van kleinere prijzen (die op grote afstand
wonen) mogelijk, om zijn/haar prijs te laten opsturen. Hieraan is wel de
volgende regel verbonden:
Na telefonisch overleg met het Centraal Bureau (afspraak en overleg wat de
mogelijkheden zijn) moet de prijswinnaar zijn of haar winnende lot of
entreebewijs opsturen naar het Centraal Bureau te Arnhem. Daarbij
verklaren, dat hij of zij bereid is de kosten voor het opsturen te willen betalen.
Verder moet hij of zij verklaren de risico's verbonden aan opsturen, te
accepteren.
(bron: http://www.veron.nl/naslag/details/naslag_dvdra-2012.html#loterij )

3A Monaco 2012 dx-peditie 0rha
(nieuwsbrief ON5UR)
Beste OM,
3A Monaco 2012
Max ON5UR en Marc ON8AK zijn al een zeer geruime tijd bezig een trip naar
3A Monaco voor te bereiden.
Een vaste locatie vinden in Monaco voor het plaatsen van een antenne is een
zeer zware opdracht.
U moet weten dat Monaco een van de kleinste landen ter wereld is, het is
nog geen twee vierkante kilometers groot en telt meer dan 35.000 inwoners.
Dus ruimte is erg beperkt en antennes zijn sinds 1988 bij wet verboden.
Een zeer klein percentage van de radio amateurs is maar actief vanuit zijn
home QTH. En verder wordt er verteld dat de QRM er erg hoog is door het
enorm aantal flatscreen TV toestellen.

7

Na heel wat internationale telefoon gesprekken, ben ik toch een beetje fier te
kunnen melden dat ze er in geslaagd zijn een locatie te vinden in Monaco
waar ze kunnen verblijven en een basis antenne mogen plaatsen. Er word
nog even nagekeken of er mogelijkheden zijn om toelating te krijgen voor een
2e antenne.
Wij hopen daarover spoedig meer nieuws te kunnen geven.
Er is beslist om pas de webpage op het laatste ogenblik online te brengen,
om gans de operatie niet in gevaar te brengen.
Meer info over de trip kan je vinden op www.united-radio.be als er een goede
internetverbinding gemaakt kan worden. Hier kan je, als alles goed gaat, ook
volgen via een livestream.
Max en Marc zijn reeds vertrokken naar Monaco en zullen daar verblijven 9
tot en met 17 november.
Hou dus zeker het DX cluster in de gaten. Er is ook dagelijks een log update
via www.cqfriends.com
Zeg het verder daar deze info dadelijk van toepassing is.
Ook zo gek van DX pedities ?
Dan mag de DVD van de "Rockall 2011" DX Peditie zeker niet in je collectie
ontbreken.
Rockall activeren is een zeer groot avontuur, waarom dit eiland op nr 1 in
Europa genoteerd is in de IOTA Most wanted list merk je al zeer snel op de
DVD.
We kunnen alleen ons petje maar af doen voor zulke ondernemingen, niet
meer dan normaal dat het Rockall team al heel wat awards in ontvangst
mocht nemen voor deze onderneming.
De DVD kan je bestellen via max@on5ur.be en kost slechts 20 Euro
(inclusief verzendkosten)
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Nieuwe webpage: Onze nieuwe webpage www.on5ur.be is al even online,
maar er is nog werk aan de winkel.
Zo moet de webpage nog gepubliceerd worden in andere talen (Engels Frans - Duits) Verder word er later dit jaar nog werk gemaakt van een nieuwe
reeks T-shirts en stempels.
In de toekomst zullen er ook nog heel wat nieuwe foto's aan de bibliotheek
toegevoegd worden.
Deze foto's zijn van zeer goede kwaliteit en allemaal gratis ter beschikking
voor het ontwerpen van uw QSL kaarten.
Neem alvast een kijkje... comments zijn steeds welkom.
Alvast dank voor uw interesse, wij luisteren uit naar de eerste CQ calls vanuit
Monaco en wensen U nog een fijn weekend.
73', 88 Mirella ON2UR

Opendag zend en luisteramateurs Noord Oost Veluwe
Na het grote succes van voorgaande jaren organiseert de VERON (
Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland) afdeling NoordOost- Veluwe vrijdag 28 december alweer voor de vierde achtereenvolgende
maal haar traditionele open dag.
Deze dag wordt georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten maken
met de “radiohobby”.
Er worden diverse demonstraties gegeven zoals:
– De volgende NOV zelfbouw projecten worden gepresenteerd:
• Antenne analyzer van 0 – 200MHz met digitale uitlezing.
• De SDR ontvanger welke nu uitgebreid is met een zendmodule.
• Transvertor voor 70 MHz
– contacten leggen met zendamateurs over de hele wereld in spraak, morse
code, PSK (een soort SMS), SSTV (het verzenden en ontvangen van
digitale foto`s)
– demonstratie D-star (digitale spraak mode)
– het aloude maar nog steeds in gebruik zijnde packetradio
– luisteren naar luchtvaart communicatie en mogelijk ISS (International
Space Station.
– live vliegtuigen volgen op een virtueel radarscherm. (airnav)
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– Radiohobby en computer.
– Uitleg van allerlei facetten van deze fascinerende hobby.
– Presentaties van diverse software pakketten.
Diverse leden laten hun zelfbouwprojecten zien en geven er uitleg over.
Ook staat er de nodige meetapparatuur opgesteld zodat uw portofoon of
ontvanger e.d. Getest kan worden.
De opendag wordt gehouden in buurthuis het Grinthuus Morelissenstraat 1
8095PX `t Loo Oldebroek van 10.00 uur tot 17.00uur.
Voor verdere informatie en een route beschrijving zie onze website:
www.pi4nov.nl
Namens de organisatie: Erik PH4CK

VERON Fonds Zelfbouw Stimulering prijs
Op de DvdRA is elk jaar een fantastische zelfbouwtentoonstelling, ook dit
jaar geeft het VERON Fonds op de DvdRA een prijs ter stimulering van
zelfbouw.
Het VERON Fonds beloont het leukste/origineelste project met een prijs van
€150,00. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst een 2 de prijs van €100,00 en
een 3de prijs van €50,00 uitgereikt.
Als criterium voor de prijs geldt de persoonlijke mening van de VERON Fonds
bestuursleden.
Het VERON Fonds zal deze prijs de komende jaren op de DvdRA uitreiken
en hoopt zo vele zelfbouw projecten in de toekomst te mogen beoordelen.
De afdelingsbesturen wordt gevraagd dit kenbaar te maken aan de leden van
de afdeling.
Koert Wilmink, PA1KW
Voorzitter VERON Fonds
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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)

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 november

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 JANUARI/FEBRUARI 2013 ! ! !
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