VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – JANUARI-FEBRUARI 2014
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
(email: pa3cye@amsat.org )
Edwin Verburg
Tel. 075-6285459
(email: pe5edw@veron.nl )

(PA3CYE)
(PE5EDW)

Samenstelling van het afdelingsbestuur:.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris (a.i.)

Edwin Verburg
Chris Blouw
Kees Koopmans

PE5EDW
PA0CGB
PA3HCA

075-6285459
075-6167967
Email: a46@veron.nl

Algemene informatie:
Internet (Home Page)
Verenigings repeater
(70 cm)
Verenigings repeater
(2 mtr.)
Verenigingszender
Zaanse Ronde
Rondeleiders (PI4ZAZ)
Regionaal QSL-Manager
Afd. Giro nr. 3387333
Leesmap coördinator
Webmaster A46

http://www.veron-zaanstreek.nl
PI2ZAZ

In: 431.925 / Uit: 430.325
(1750 Hz / CTCSS 88.5)
PI3ZAZ
In: 145,1125 / Uit 145,7125
(1750 Hz) / CTCSS 88.5)
PI4ZAZ
Email: a46@veron.nl
Zondagmorgen 11:30u
via PI3ZAZ (145,7125 repeater)
PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP
Jan Numan, PA0VSS
Tel. 0251-230954
Penningmeester VERON Zaanstreek
Kees Koopmans PA3HCA Tel. 075-6426520
Edwin Verburg PE5EDW
pe5edw@veron.nl
(* Wijzigingen voorbehouden)

Convo
KOPIJ voor de CONVO van Maart inleveren vóór 20 Februari 2014.
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.
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Van de voorzitter
Beste OM’s en (X)YL’s,
Namens het bestuur wens ik u allen een voorspoedig 2014 toe met veel
nieuwe- en verre contacten via ons eigen radio medium. We gaan weer een
jaar tegemoed met kans op een zonnevlek maximum, al zou het daarna wel
weer eens erg slecht kunnen worden, maar dat is van later zorg (hi). Gelukkig
is er al weer een flinke zonnevlam geweest op 1 januari (zie het artikel elders
in deze Convo) en dat is een goed begin!
Het afgelopen jaar hebben we onze knutselclub zien verdwijnen na vele jaren
goed te hebben gedraaid op de drijfkracht van de vele vrijwilligers en
deelnemers. Hiervoor dank ik allen die dit mogelijk hebben gemaakt en ik
hoop dat er in de toekomst weer een knutselclub zal ontstaan binnen onze
afdeling indien we daarvoor een geschikte ruimte kunnen vinden. Laten we
met zijn allen onze antenne's rondgaan en als iemand informatie over een
mogelijke locatie opvangt, dan horen wij dat graag via a46@veron.nl of op
een verenigingsavond.
Deze Convo staat in het teken van de huishoudelijke jaarvergadering die
gewoontegetrouw op de eerste verenigingsavond in het nieuwe jaar wordt
gehouden. De agenda staat op de volgende pagina, met graag uw aandacht
voor het indienen van voorstellen voor de VERON Verenigingsraad 2014.
Heeft u nog ideeën, ook voor eigen afdelingsactiviteiten, dan nodigt het
bestuur u uit om deze in te brengen in de vergadering. De notulen van de
voorgaande huishoudelijke jaarvergadering in 2013 vindt u op de afdelings
website in de Convo van Maart 2013.
(http://www.veron-zaanstreek.nl/convo/Convo_mrt13.pdf).
Ik heb de oproep voor de PACC 2014 nogmaals even in deze Convo gezet.
Er is reeds een organisatie gaande, dus voor wie het wil kan daarbij
aanhaken.
Rest mij nog u, namens het bestuur, uit te nodigen op de huishoudelijke
jaarvergadering 2014 in het “Clubhois De Ham” te Wormerveer. Aanvang is
om 20:00 uur.
Tot ziens op de verenigingsavond!
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Agenda huishoudelijke jaarvergadering
VERON Afdeling Zaanstreek op 8 januari 2014
1. Opening (20:00 uur)
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen van de notulen vorige jaarvergadering van 9 januari
2013 (zie Convo maart 2013 - deze is ook via de home-page van onze
afdeling van internet te halen!).
http://www.veron-zaanstreek.nl/convo/Convo_mrt13.pdf
5. Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole
commissie en de QSL-manager
---- PAUZE ---6. Verkiezing afdelingsbestuur
Huidige situatie:
Voorzitter Edwin Verburg PE5EDW → niet aftredend
Penningmeester Chris Blouw PA0CGB → niet aftredend
Secretaris (a.i.) Kees Koopmans PA3HCA → ad-interim
We zoeken nog steeds binnen het bestuur een secretaris.
Indien er zich geen leden aanmelden voor deze functie, zal Kees
voorlopig a.i. blijven.
7. Het kiezen van een nieuwe kascommissie
8. Voorstellen voor de VR vanuit onze afdeling
9. Wat gaan we doen in 2014? Voorstellen van de leden/bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting

4

(herhaling)
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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2014 - Nieuwe zonnevlek in cyclus 24
(bron: http://www.pi4rcg.nl/tag/zonnevlekken/ )
De NASA rapporteert op SpaceWeather.com over een eerste zonnevlek in
de nieuwe zonnevlekcyclus 24. De zonnevlek ontstond op de Oostelijke
horizon van de zon, welke vanaf aarde niet te zien is. NASA’s STEREO-B
ruimteschip registreerde de zonnevlek wel. Deze eerste zonnevlek is een
belangrijke omdat hij de reeks van 19 opeenvolgende vlekkenloze dagen
doorbreekt. Door het ontbreken van enige magnetische activiteit op de zon
begon er de angst te ontstaan voor een nieuwe Maunder Minimum (kleine
ijstijd 1645 – 1715) waarbij ook vrijwel geen zonneactiviteit waargenomen is.

Deze angst is enigszins geweken met het verschijnen van de nieuwe
zonnevlek. Hopelijk komt er volop activiteit op de zon, de komende jaren,
zodat de dx-ers onder ons weer vele mooie verbindingen kunnen maken!
( http://spaceweather.com/images2014/01jan14/m9.mov?
PHPSESSID=5q8o1jrb1alasjv3nvtvd3s474 )
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Eraan/Eraf rubriek
Te koop tegen elk aannemelijk bod:
1 stuks 9 element Tonna voor 2 meter en ca. 10 meter RG8U
Peter Gras / PE1DED
Burg. v.d. Stadtstraat 64, 1501 SH Zaandam
( 075 6314455 / 06-12826248
8 peter@famgras.nl
Vanwege verhuizing ter overname aangeboden:
Een MINI QUAD antenne
Een Fritzel groundplane antenne GPA 30
Het spul is gratis te verkrijgen.
Telefoon: 075-6873430
E-Mail: jwitbaard@hetnet.nl
(mogelijk zijn niet alle artikelen meer aanwezig bij het verschijnen van deze Convo, red.)

Te koop:
MFJ-1275 interface tussen PC-geluidskaart en transceiver met 8
polige ronde microfoon connector.
Vorige week gekocht en later bleek dat de “oude” interface toch niet
defect was...
Afhalen aan huis of tijdens de eerstvolgende afdelingsbijeenkomst.
Vraagprijs Euro 80,00
Jan Hoek – PA0JNH
075 641 13 02
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VERON Contest Competitie
Weekoverzicht Contest Resultaten (op 1 januari 2014)
Hierbij het overzicht van de behaalde resultaten van de afdeling
Zaanstreek in de VERON Contest Competitie over de afgelopen week en
het totaal aantal behaalde punten dit seizoen.
Mocht er in dit overzicht Uw opgave ontbreken, dan zijn de gegevens
nog niet via de website http://www.veron-afdelingscompetitie.nl ontvangen.
Tevens is er een overzicht van de contesten voor de komende 14 dagen
opgenomen. Veel QSO's toegewenst in de komende contesten !
Resultaat afdeling Zaanstreek:
-----------------------------Geen contest uitslagen ontvangen.
----------------------------------Totaal
0 QSO's en 0 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------PODXS 070 Club PSKFest Contest
PSK31
Schwaben Contest
CW/SSB
WW PMC Contest
CW/SSB
ARRL RTTY Roundup
RTTY
EUCW 160m Contest
CW
Vytautus Magnus Trophy Contest
CW/SSB
CW-Ops mini contest CWT-1300
CW
CW-Ops mini contest CWT-1900
CW
Old New Year Contest
CW/SSB
North American QSO Party CW
CW
UK DX BPSK63 Contest
PSK31
Akt Contest Distr Nordrhein 80m SSBSSB
Akt Contest Distr Nordrhein 80m CW CW
Akt Contest Distr Nordrhein 40m SSBSSB
Akt Contest Distr Nordrhein 40m CW CW
DARC 10m contest
CW/SSB
RSGB Affiliated Societies Team contCW

4 Jan 0000-2400 UTC
4 Jan 0700-1100 UTC
4/5 Jan 1200-1159 UTC
4/5 Jan Za 1800-Zo 2400 UTC
4/5 Jan 2000-0700 UTC
5 Jan 0700-0800 UTC
8 Jan 1300-1400 UTC
8 Jan 1900-2000 UTC
11 Jan 0500-0859 UTC
11/12 Jan 1800-0600 UTC
11/12 Jan 1200-1159 UTC
11 Jan 0800-0900 UTC
11 Jan 0900-1000 UTC
11 Jan 1000-1100 UTC
11 Jan 1100-1200 UTC
12 Jan 0900-1059 UTC
12 Jan 1400-1800 UTC

Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken,
dan horen we dat graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl).
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op:
WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/
SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/
VERON Contest Service : http://www.veron.nl/activiteiten/activiteiten_contesten.html

73 es gd contesting.
Webmaster Afdelingscompetitie
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Inschrijvingen Youngsters On The Air Finland
In de zomer van 2014 zal van 15-22 juli Youngsters On The Air in Finland
plaatsvinden. Dit is in opvolging van voorgaande evenementen in Roemenië,
Nederland/België en Estland. Gedurende deze week zullen 15 teams uit
verschillende Europese landen deelnemen. Een team bestaat uit 4
zendamateurs en/of luisteramateurs tussen de 15-25 jaar en een teamleider.
In de week zijn er diverse activiteiten die in het teken van radio amateurisme
staan zoals: contesten, presentaties, bezoeken van o.a. radio stations, ARDF
en nog veel meer. Locatie van het evenement is Virrat in Finland.
(http://www.marttinen.fi/en/nuorisokeskus)
De
YOTA
website
www.ham-yota.com geeft een indruk van wat je van deze week kan
verwachten.

Kosten: deelnemers betalen een deel van de reiskosten plus €50
deelnemerskosten (de vergoeding van de reiskosten is afhankelijk van de
reisafstand, te berekenen met een formule van de Europese Commissie) Het
grootste deel zal gefinancierd worden door het Erasmus+ programma van de
Europese Commissie, zoals accommodatie, activiteiten en eten.
Wil je deelnemen aan dit evenement stuur dan een mail met motivatie,
waarin je duidelijk aangeeft waarom we jou moeten meenemen, naar Lisa
Leenders, PA2LS, pa2ls@veron.nl
Teamleiders kunnen zich ook aanmelden, zij mogen ouder dan 25 jaar zijn.
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Antennemeten Afdeling Meppel
Om zaterdag 10 mei a.s. wordt er door de VERON afdeling Meppel en met
name door de “Antennemeetgroep De Lichtmis”, weer een antenne meetdag
gëorganiseerd.
De metingen vinden plaats in het weiland tegen over wegrestaurant De
Lichtmis aan de A28, afslag 22.
Er kunnen antennes gemeten worden op 5 banden en wel 4 en 2 meter, 70,
23 en 13 cm.
Om weer te gaan meten is opgave van de te meten antennes noodzakelijk,
omdat de metingen alleen doorgaan als er voldoende belangstelling is. Dit
omdat het opzetten en bemannen van de meetopstelling behoorlijk arbeids
intensief is.
We beginnen om ca 10.00 uur te meten aan antennes die voor de lage
banden zijn gemaakt. Dus wie antennes wil laten meten op de hogere
banden hoeft niet al te vroeg aanwezig te zijn. Opgave van te meten
antennes graag per e-mail naar a32@veron.nl.
De sluitingsdatum om antennes op te geven is 15 april. Diegenen die zich
hebben opgegeven ontvangen persoonlijk bericht.
Namens de leden van “Antennemeetgroep De Lichtmis”
Frits van Schubert, PA3FYS
pa3fys@veron.nl
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39ste Landelijke Radio Vlooienmarkt, 15 maart 2014
De Landelijke Radio Vlooienmarkt 2014 vindt plaats in het ExpoDome van
het Autotron complex te Rosmalen (gemeente ‘s-Hertogenbosch).
De toegangsprijs bedraagt € 7,-.
De hallen zijn geopend van 9.00 tot 15.30 uur. Toegang tot het restaurant is
reeds vanaf 8.00 uur mogelijk.
Kaarten kunt u bestellen via de afdelingssecretaris voor € 7,- per stuk.
Doe dit zo snel mogelijk, want eind februari moet de bestelling van de
kaarten de deur uit zijn! (red.)
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het parkeren is niet kosteloos (valt
buiten onze organisatie). Voor het weggaan betaalt u voor een parkeerkaart
bij de LIBÉMA kassa in de entree. Vergeet dat niet en help zo mee aan een
vlotte doorstroming bij het uitrijden.
Op onze website www.radiovlooienmarkt.nl vindt u altijd de laatste informatie.
De afdeling Den Bosch heet u weer van harte welkom en samen maken we
van deze 39e Landelijke Radio Vlooienmarkt weer een groot feest.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de secretaris: Eric Elstrodt, PA2ELS,
info@radiovlooienmarkt.nl .
Tot ziens op zaterdag 15 maart! We verheugen ons op uw komst!
Namens Stichting BRAC,
Paul Sterk, PA0STE
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Radiomarkt 't Harde op 22 februari 2014
Ook in 2014 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke
Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) op veler verzoek
al weer voor de achttiende maal haar Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt).
Nieuw dit jaar is dat de markt binnen wordt gehouden en dat de datum
verschoven is naar 22 februari, de bekende gezelligheid blijft hetzelfde.

Op deze Radiomarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door
standhouders uit Nederland, maar ook uit Duitsland en België Er is een groot
aanbod van spullen die op de een of andere manier met elektronica te maken
hebben. Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend
van antennes, kabels, meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten
transceivers, porto`s.
En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door
het grote aanbod van losse onderdelen en (sloop)apparaten. Zo zijn er voor
de computer liefhebbers diverse componenten en accessoires verkrijgbaar
maar ook DVD`s en laptop`s voor zeer gunstige prijzen
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt
u oude radio’s, oude leger apparatuur, bent u een computeraar, of wat dan
ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 22 februari 2014 naar
deze gezellige Radiomarkt.
De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo"
Stadsweg 27 't Harde.
De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 3
Euro. Er is voldoende gratis parkeerruimte .
Voor het laatste nieuws en informatie over het huren van een kraam kijk op:
www.pi4nov.nl of stuur een E mail naar: radiomarkt@pi4nov.nl
Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 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)

8 januari 2014

Huishoudelijke Jaarvergadering VERON Zaanstreek 20:00

8-9 februari 2014

PACC contest 2014

22 februari 2014

Radiomarkt 't Harde

15 maart 2014

39ste Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen
Heeft u nog activiteiten? Laat het even weten via a46@veron.nl

(herhaling)

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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