


VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – DECEMBER 2013

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

Redactie CONVO: Kees v/d Laak Tel. 0251-313975 (PA3CYE)
(email: pa3cye@amsat.org )
Edwin Verburg Tel. 075-6285459 (PE5EDW)
(email: pe5edw@veron.nl )

Samenstelling van het afdelingsbestuur:  .  
Voorzitter Edwin Verburg PE5EDW 075-6285459
Penningmeester Chris Blouw PA0CGB 075-6167967
Secretaris (a.i.) Kees Koopmans PA3HCA Email: a46@veron.nl 

Algemene informatie:
Internet (Home Page) http://www.veron-zaanstreek.nl
Verenigings repeater
(70 cm)

PI2ZAZ In: 431.925 / Uit: 430.325
(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 PI3ZAZ (145,7125 repeater)
Rondeleiders (PI4ZAZ) PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP
Regionaal QSL-Manager Jan Numan, PA0VSS Tel. 0251-230954
Afd. Giro nr. 3387333 Penningmeester VERON Zaanstreek
Leesmap coördinator Kees Koopmans PA3HCA Tel. 075-6426520
Webmaster A46 Edwin Verburg PE5EDW pe5edw@veron.nl 

 (* Wijzigingen voorbehouden)
Convo
KOPIJ voor de CONVO van December inleveren vóór 20 December 2013.
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,

Een  tweede  Convo  in  deze  laatste  maanden  van  het  jaar.  In  november 
hebben we een Convo-Special gehad over het opheffen en de aansluitende 
leegverkoop van de knutselclub te Westzaan. Dit is allemaal goed verlopen 
en de knutselclub is nu een goede herinnering in het geschiedenisboek van 
de afdeling Zaanstreek. Mijn speciale dank aan allen die de afgelopen jaren 
zich  hebben  ingezet  om  de  knutselclub  te  maken  tot  een  mooie,  goed 
uitgeruste  werkplaats  en  shack.  Tevens  natuurlijk  dank  aan  de 
schietvereniging  die  ons  al  die  jaren  gebruik  heeft  laten  maken  van  hun 
faciliteiten.  Het  was  altijd  een  gezellige  boel  en  er  zijn  vele  ideeën  en 
initiatieven ontsproten aan de verzamelde technische breinen aldaar.
De leegverkoop kwam langzaam op gang, maar uiteindelijk is er toch flink 
wat van eigenaar veranderd en is op zaterdag 30 november de sleutel voor 
de (voor)laatste maal omgedraaid en lieten we een leeg “hok” achter.
Met dank aan hen die hebben meegeholpen om de titanenklus van het 
leegmaken van de knutselclub te klaren!!! Zonder jullie hadden we dit 
nooit op tijd gered!

Tevens  wil  ik  u  langs  deze  weg  uitnodigen  voor  de  eindejaarsavond  op 
woensdag 11 december a.s. met een hapje en een drankje. Dan kunnen we 
in  alle  rust  de  gebeurtenissen  van  het  jaar  dat  achter  ons  ligt  nog  eens 
overpeinzen en frisse ideeën bespreken voor het nieuwe jaar.

Let even speciaal op het stukje over de PACC 2014 elders  in deze Convo, 
waarbij het van belang is dat er snel op wordt gereageerd. Bespreek dit ook 
even met elkaar aankomende woensdag. Chris PA0CGB en Kees PA3HCA 
coördineren de inschrijving.

Tot ziens op de verenigingsavond!
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Huishoudelijke Jaarvergadering op 8 Januari 2014

Bij deze alvast de vooraankondiging dat er op 8 januari 2014 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

VERON Afdelingscompetitie nieuws

De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:

  TARA RTTY Melee              RTTY   7 Dec 0000-2400 UTC
  INORC Contest                CW     7/8 Dec 1200-1200 UTC
  TOPS Activity Contest        CW     7/8 Dec 1600-1800 UTC
  EPC Ukraine DX Contest       PSK63  7/8 Dec 2000-1959 UTC
  International Naval Contest  CW/SSB 8/9 Dec 1600-1559 UTC
  10 meter RTTY Contest        RTTY   8 Dec 0000-2359 UTC
  RNARS CW Activity Contest    CW     8/9 Nov 1200-1200 UTC
  ARRL 10m Contest             CW/SSB 14/15 Dec 0000-2400 UTC
  UFT Contest                  CW     14/15 Dec 1400-1000 UTC (3 pauze)
  UBA Low Band Winter Contest  CW/SSB/14/15 Dec 1700-1000 UTC (1 pauze)

Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken,
dan horen we dat graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl).

73 es gd contesting.
Webmaster Afdelingscompetitie 
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Oproep tot deelneming aan de PACC contest 8 en 9 februari 2014

Al een aantal jaren doet de afdeling Zaanstreek mee aan de PACC contest 
onder de roepnaam PI4ZAZ.

De PACC 2014 is van 1200 UTC, 08 Februari - 1200 UTC, 9 Februari 2014

Tot nog toe konden we terecht in onze hobbyruimte bij de molen Het 
Prinsenhof in Westzaan. Ondanks het gesleep door de modder over een heel 
smal paadje met apparatuur en antennes hebben we altijd veel plezier gehad 
met het opzetten van de antennes en het meedoen aan de contest. 

In het komende jaar 2014 leek het feest niet door te kunnen gaan. We 
moeten uit de historische schuur. De schuur is verkocht aan een andere 
eigenaar en die vraagt een door ons onmogelijk te voldoen huurbedrag per 
maand.

Maar gelukkig kunnen we de komende PACC terecht in het gebouw van de 
scouting Claes Compaen – Elfregi 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 beam voor 20m , 15m 
en 10m. Een dipool en wellicht een vertical voor 80m en 40m.

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.

We werken volgens een rooster op de twee contestdagen. ’s Nachts rusten 
we thuis uit, maar zijn er fanatiekelingen die ook ‘snachts willen contesten 
dan kan dat.

Je ziet voor elk wat wils. Gezien de bezetting tot nu toe van het aantal 
deelnemers werkten we met een station, maar 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 Kees Koopmans, PA3HCA of Chris Blouw, PA0CGB

Gaarne per email: pi4zaz@hotmail.com
Pa0cgb@amsat.org
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2013/2014
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 december Laatste Hobbyclub te Westzaan

10 december Geen hobbyclubavond te Westzaan meer!!!

11 december Verenigingsavond Clubhois De Ham te Wormerveer 20:00
Eindejaarsavond met hapje en drankje

17 december Geen hobbyclubavond te Westzaan meer!!!

8 januari 2014 Huishoudelijke Jaarvergadering VERON Zaanstreek 20:00

8-9 februari 2014 PACC contest 2014

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

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
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