


VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – MEI & JUNI 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 (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 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
Afdeling  bankrekeningnr.:
NL66 INGB 0003387333

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 Sept./Okt. inleveren vóór 20 Augustus 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 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,

Deze Convo mag dan wel iets aan de late kant gepubliceerd zijn, maar het 
bevat  wel  heugelijke  informatie!  De  Velddag  van  de  VERON Zaanstreek 
GAAT DOOR!!! Met name door de inzet van het bestuur en de medewerking 
van Scouting Jungle Pimpernel gaan we op zaterdag 14 juni  een velddag 
organiseren (uiteraard met BBQ!!!). Meer hierover in deze Convo. Daar leest 
u  tijd,  locatie,  benodigdheden,  kosten en hoe u zich  kunt  aanmelden.  De 
Velddag valt samen met de Internationale “Kids Day”, dus kids zijn van harte 
welkom!

Verder nodig ik u graag uit om op de verenigingsavond in juni een lezing bij 
te wonen van Aris PA3AQU (VERON Schagen) over wat je allemaal wel (en 
waarschijnlijk ook niet) met een RTL-dongle kunt doen, m.a.w. “Spelen met 
de RTL Dongle”. Dus kom in juni naar de laatste verenigingsavond voor de 
zomervakantie.  Zie  ook onze activiteitenkalender achterin  deze Convo  (of 
online op http://www.veron-zaanstreek.nl/activiteiten.htm )

A.s. Woensdag kunnen we het hebben over de Velddag en wat er nog te 
doen valt.

Tot ziens op de verenigingsavond!

73,

Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)

Nieuw lid

Sinds 6 mei 2014:

• Dhr. M. Kwant, PD3KWA, te Krommenie

Namens de afdeling Zaanstreek heten wij  u van harte welkom!
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VELDDAG - VERON Zaanstreek – 14 juni 2014

De velddag – zaterdag 14 juni (10:30u. – 18:00u.).  
Tijdens de velddag is het ideaal om uw apparatuur en antennes ongestoord 
uit te testen. 
Een mooi weekend om te experimenteren!
U bent vanaf 10:30u. welkom op het terrein van de scouting groep de Jungle 
Pimpernel (ten Noorden van de Zaanse Schans).
Via Wormer en Engewormerdijk te bereiken met de auto.
Maar u kunt natuurlijk ook lopend of met de fiets komen.
Ook is het een prima dag om onze hobby te promoten aan kennissen en 
geïnteresseerden.

Ook is het op 14 juni Kids Day (http://www.arrl.org/kids-day), dus laten we 
hier gebruik van maken!

Barbecue -   zaterdag 14 juni (18:00u. – 22:00u.).      
Aan het eind van de velddag van 14 juni, houden we een barbecue.
We starten om ongeveer 18:00u. 
De kosten van de barbecue zijn voor afdelingsleden van Zaanstreek 17,50 
Euro. Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis.

Gaarne opgeven voor de barbecue vóór 7 juni bij Kees Koopmans, PA3HCA. 
(Email: pa3hca@veron.nl)

Ook speciale wensen met betrekking tot het eten / drinken kunt u vóór deze 
datum kenbaar maken. 
Vooruitbetalen vóór 7 juni op het ING banknummer van de afdeling:
(IBAN): NL66 INGB 0003387333.
t.n.v. Penningmeester VERON Zaanstreek te Zaandam.

Hulp voor de velddag en de barbecue van andere amateurs uit de afdeling is 
welkom! 

U kunt dit aangeven aan Kees, PA3HCA.

Rest mij nog te zeggen tot ziens op 14 juni!

--->>>HOE TE BEREIKEN?<<<---
Het terrein ligt aan het eind (ten noorden) van de Zaanse Schans. 
Met de fiets te bereiken via de Zaanse Schans of via Wormer / Wijdewormer.
Met de auto is het uitsluitend via Wormer / Wijdewormer bereikbaar.
B.v. vanaf de A7 afslag Zaandijk gaat U de Leeghwaterweg op. Daarna 
rechts af bij de verkeerslichten de Noorderweg op (U rijdt dan langs de grote 
Amerikaanse watermolen). Dan gaat u links de ophaalbrug over en meteen 
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links de Engewormer Ringdijk op. Na een scherpe bocht naar rechts en een 
lang recht stuk weg gaat U bijna aan het eind (voor Claasen jachtbouw) links 
de Kalverringdijk op. De weg volgen (een bocht naar rechts en een bocht 
naar links en voor U ligt het clubhuis van de Jungle Pimpernel. De weg houdt 
hier op en wordt een fietspad.

Parkeergelegenheid is aanwezig vóór het Jungle Pimpernel terrein aan U 
rechterhand (net voordat de weg ophoud) en er zijn een aantal 
parkeerplaatsen op het terrein zelf. Echter mag er niet over het gras worden 
gelopen / gereden!

Vanuit Wormer als U over de oude zaanbrug komt; bij de T-splitsing rechts 
af; rechtdoor bij de rotonde, uitrijden tot net voor waar de weg een bocht naar 
links gaat. U gaat echter rechts de Eendrachtstraat in. Aan het eind neemt u 
(na het verkeerslicht) een zeer scherpe bocht naar links (bijna 180 graden), 
op een stukje weg langs het water waar maar 1 auto tegelijk in dezelfde 
richting kan rijden, daarna rechts het bartelsluisje over en meteen weer 
rechts. Aan het eind met de bocht mee naar links en de eerste weg (is na 
Claasen Jachtbouw) rechts af. U rijdt dan na wat bochten recht op het 
clubhuis af.

Ook zijn wij QRV op de zaanse repeater op 2 meter (145.7125 MHz)

GoogleMaps coordinaten:  52.479677,4.813357
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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)

06-01-13 Kidsday 2014 http://www.arrl.org/kids-day 

09-01-13
Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Huishoudelijke jaarvergadering voor de leden van VERON Zaanstreek 
A46

8/9 februari 2014 Dutch PACC contest (12.00 UTC tot 12.00 UTC) http://pacc.veron.nl/ 

13-02-13 Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
laatste gelegenheid om Rosmalen kaarten te bestellen.

26-01-13 Radiomarkt 't Harde

13-03-13 Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur

23-03-13 39ste Landelijke Radio Vlooienmarkt (Rosmalen) 

05 april 2014 37e Noordelijk Amateur Treffen (NAT)

13-03-13 Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur

13-04-13 75ste vergadering VERON VerenigingsRaad (VR)

12 april 2014 29e Radiovlooienmarkt Tytsjerk (Frl) door VERON A14

10 mei 2014 Antennemeten bij de Lichtmis (VERON Meppel A32)

13-03-13 Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur

24 mei t/m 01 juni 2014 51e Radiokampweek op de Jutberg

06 t/m 09 juni 2014 49e VERON Pinksterkamp (VPK) te Odoorn

07/08 juni 2014 IARU CW HF velddagen

11 juni 2014
Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Lezing door Aris PA3AQU (uit afd. Schagen) "Spelen met de RTL 
Dongle"

14 juni 2014 Kids Day (http://www.arrl.org/kids-day)

14 juni 2014 Velddag VERON Zaanstreek (zie deze Convo voor info)

15 t/m 22 juli 2014 Youngsters On The Air te Finland (http://www.ham-yota.eu/)

16/17 augustus 2014 International Lighthouse & Lightship Weekend (ILLW)

28 t/m 31 augustus 2014 DNAT - Duits Nederlandse Amateur Treffen (Bad Bentheim)

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