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VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – MAART 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

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
pe5edw@veron.nl
Edwin Verburg PE5EDW
(* Wijzigingen voorbehouden)

Convo

KOPIJ voor de CONVO van April inleveren vóór 20 Maart 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

e

De verenigingsavond is op de 2 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,
In deze Convo vindt u gewoontegetrouw de notulen en verslagen behorende
bij de Huishoudelijke Jaarvergadering die in januari is gehouden. Met dank
aan onze “kersverse” secretaris, Kees PA3HCA, voor het verzorgen van de
kopij hiervoor. “Kersvers”, omdat Kees sinds jaren te hebben gefunctioneerd
als ad-interim secretaris nu wederom geïnstalleerd is als secretaris. Met
andere woorden, dit jaar heeft de afdeling nu ook administratief weer een
“volwaardig” bestuur!
De resultaten van de PACC 2014 zijn nog niet bekend, maar er is flink
gestreden door onze afdeling. Zie elders in deze Convo voor enkele foto’s en
tevens zal Jan PA2JSZ op de aankomende verenigingsavond nog wat
lichtbeelden vertonen van dit evenement.
In deze Convo staat een bijgewerkte Activiteiten lijst en deze is nog niet te
vinden op de website van de afdeling. Reden hiervoor is dat de redactie
kampt met wat problemen met de computer hardware en er hierdoor wat
vertraging optreedt.
Vergeet niet uw kaarten voor de Landelijke Radio Vlooienmarkt in Rosmalen
op te halen bij de secretaris op de verenigingsavond.

Tot ziens op de verenigingsavond!
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Notulen huishoudelijke jaarvergadering VERON afdeling
Zaanstreek op 8 januari 2014.
Er zijn 3 bestuursleden en 12 leden aanwezig.
Opening.
De voorzitter Edwin (PE5EDW) opent de huishoudelijke jaarvergadering met
een hamerslag.
We zijn weer in grote getale aanwezig…....ongeveer 10% van de leden.
Op dit moment hebben we 107 leden in onze afdeling.
Edwin wenst iedereen een goed 2014.
Op de tafels liggen de agenda en de begroting.
Vaststellen van de agenda.
Samen met de leden wordt de agenda vastgesteld.
Leo had nog een opmerking dat er stond dat men op zoek was naar een
secretaris BINNEN het bestuur. We komen zo op deze woordspeling terug.
Mededelingen.
Afgelopen jaar was een rustig jaar met weinig lezingen/activiteiten en
gelukkig geen Silent Keys.
Zoals al net aangegeven hebben we 107 leden. Dit zijn 104 gewone leden, 1
verenigingslid (YRC), 1 jeugdlid en 1 erelid.
Kaarten voor Rosmalen zijn bij Kees (PA3HCA) te bestellen.
De kosten zijn 7 Euro.
Dit kan tot en met de verenigingsavond van februari.
Het uitdelen van de kaarten is op de verenigingsavond van 12 maart.
De radiomarkt is op zaterdag 15 maart.
Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 9 januari 2013.
De notulen worden goedgekeurd.
Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole commissie
en de QSL-manager.
Verslag secretaris (zie elders in deze Convo, red.)
Verslag van de penningmeester. (De cijfers van Chris.)
De penningmeester Chris, PA0CGB heeft op iedere tafel een kopie van de
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begroting 2013, werkelijke kosten 2013 en de begroting 2014 neergelegd.
(bijlage in convo).
Aan de hand van dit papier legt hij de leden uit wat de werkelijke inkomsten
en uitgaven waren in 2013 en wat de begroting is voor 2014. De jaarlijkse
bijdrage is teruggelopen, omdat het ledental nog steeds verminderd.
Leesmap inkomsten en uitgaven zijn iets verschoven. Deze wordt bijna
kostendekkend berekend. Een kleine bijdrage wordt vanuit de afdeling
bijgelegd.
Verder waren er inkomsten uit de verkoop van de spullen van de knutselclub.
We hebben het jaar financieel positief afgesloten. Dat lijkt gunstig, maar we
moeten alert blijven.
De kascontrole commissie, bestaande uit Wim, PA3DUP en Willem,
PD5WVE, hebben bij Chris de boeken gecontroleerd en alles in orde
gevonden. Men vraagt de leden het hele bestuur decharge te verlenen.
Aan het hele bestuur wordt decharge verleend. Chris wordt bedankt voor het
financiële plaatje.
Dank voor het vertrouwen.
De bezittingen (apparatuur) van de afdeling zullen later dit jaar in de Convo
worden gepubliceerd.
Ook wat er nog over is van de verkoop van de knutselclub en nog te koop is
zal in de Convo worden aangeboden.
Jaarverslag van de QSL-manager Jan, PA0VSS.
Het QSL overzicht van het jaar 2013:
Totaal verzonden en ontvangen 48,580 Kg
Dit zijn ongeveer 16193 stuks. Een kaart weegt gemiddeld 3 gram.
Het aantal kaarten in de Zaanstreek is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte
van het jaar daarvoor.
Verzonden naar Arnhem:
Zaanstreek
3694 gram
1231 stuks
Waterland
25800 gram
8600 stuks
Totaal
29494 gram
9831 stuks
Ontvangen uit Arnhem:
Zaanstreek
Waterland
Totaal

4443 gram
14643 gram
19086 gram
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1481 stuks
4881 stuks
6362 stuks

De gewichten van de kaarten zijn gewogen zonder verpakking dus netto van
en naar Arnhem.
Jan Numan,

PA0VSS

Jan wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Het wordt zeer gewaardeerd
binnen onze afdeling. (Applaus)
Pauze
Kan er nog wat vanaf?
De koffie voor de vergadering was al betaald door de afdeling en er is ook
nog één (“gratis”) consumptie die in de pauze genuttigd kan worden.
Kiezen van het afdelingsbestuur.
De verdeling van de functies wordt binnen het bestuur gekozen, met
uitzondering van de voorzitter, want die wordt door de leden gekozen.
Op dit moment zijn de voorzitter Edwin, PE5EDW en de penningmeester
Chris, PA0CGB.
We zoeken nog een secretaris en dan ook nog BINNEN (?) het bestuur.
We hebben een volwaardig secretaris gevonden BINNEN het bestuur en het
is Kees geworden.
Hij was al een aantal jaren Ad Interim en daarvoor al heel wat jaren gewoon
als secretaris werkzaam.
Zijn er nog bezwaren? Er zijn geen bezwaren van de aanwezige leden.
Op dit moment blijft het bestuur voorlopig nog even in de samenstelling zoals
die nu is.
Bedankt voor het vertrouwen.
Het kiezen van een nieuwe kascontrole commissie.
Het principe is dat de kascontrole commissie uit 2 leden bestaat en dat er
altijd een reserve lid is, die later doorgeschoven wordt. Willem, PD5WVE
treedt af en wordt bedankt voor zijn werk. Wil, PA3DUP blijft nog een jaar en
Rinus, PA2MPD schuift van de reserve bank naar de kascontrole commissie.
Jan, PA2JSZ wordt reserve lid.
Wat gaan we doen in 2014? Voorstellen van de leden.
Voorstellen VR.
Voor een voorstel voor de VR wordt een verhoging van de bijdrage
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voorgesteld. Inkomstenbijdrage loopt terug door terugval van ledenaantal.
Dit is voorgaande jaren ook al door diverse andere afdelingen aangegeven,
maar hebben het niet gered. De afdelingen bezitten te veel. Gebruik eerst de
reserves. Als de afdelingen niet meer zoveel op hun spaarrekeningen
hebben, heeft dat beter kans van slagen. Op dit moment is de kans dat het
verhoogd wordt nihil. Ook wordt aangegeven dat de afdelingen zelf wat meer
moeite moeten doen om inkomsten te werven. Hoe komen wij aan inkomsten?
Probeer donateurs te vinden. Vermeld deze dan in de Convo (maar dan wel
zonder de bedragen te noemen).
Vraag ook bij activiteiten een kleine bijdrage van de leden.
We parkeren even dit voorstel voor later.
Zijn er nog andere voorstellen? Geef ze door aan het bestuur.
De VR is dit jaar op zaterdag 12 april (Locatie DOK Zuid Apeldoorn).
Afgevaardigden voor de VR.
Kees (PA3HCA), Edwin (PE5EDW) en Leo (PA0LEZ) gaan als
afgevaardigden voor onze afdeling.
De behandeling van de voorstellen zijn op de verenigingsavond in april.
De PACC is goed bevallen in 2013. Het plan is om ook dit jaar wel weer mee
te doen met de PACC met de verenigingscall PI4ZAZ vanuit een andere
locatie (waarschijnlijk het scouting terrein aan de Zaanse Schans). De vorige
locatie bij de knutselclub is niet meer beschikbaar.
Chris, PA0CGB zal inventariseren of er weer voldoende belangstelling is.
Op dit moment hebben we Chris, PA0CGB; Jan, PA0JNH; Wim, PA3DUP;
Rinus, PA2MPD, Jan PA2JSZ, Kees (PA3HCA) en André, PA0MRD (voor afen opbouw). Afgeven kan nog bij Chris of Kees.
Als alle deelnemers bekend zijn, zal een rooster worden gemaakt.
We zijn dit jaar in ieder geval van plan een velddag te houden met een BBQ.
Waarschijnlijk op zaterdag 14 juni. We moeten nog wel een locatie vinden.
Het terrein van de Scouting aan de Zaanse Schans wordt dit jaar gesaneerd
en is daarom mogelijk niet beschikbaar.
Jan Hoek vindt dat het bestuur te weinig lezingen organiseert. Jan vindt dat
een taak van het bestuur! Mensen uitnodigen om een lezing te houden is de
hoogste prioriteit van het bestuur is zijn mening.
Er wordt een discussie gevoerd of dat nu alleen voor het bestuur is.
Het huidige bestuur vindt de hoogste prioriteit om de afdeling in leven te
houden. Het bestuur vindt dat er meer initiatief vanuit de leden moet komen.
Ook waren er vroeger excursies wordt er nog even aangegeven.
Die zijn er al een aantal jaren ook niet meer.
Kees stelt Dwingeloo voor.
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Hoe zit het met de andere afdelingen? Is er niet een fusie met een andere
afdeling mogelijk? B.v. met Waterland? Of kunnen we niet gewoon dingen
samen doen met een andere afdeling?
Samen dus kontakten aanhalen met omringende afdelingen.
Vanuit het bestuur wordt nog even aangegeven dat op de vorige
regiobijeenkomst door de afgevaardigden van het hoofdbestuur is
aangegeven dat er vacatures zijn in het hoofdbestuur en bij de diverse
commissies. Voor geïnteresseerden, let even op de mogelijke meldingen
hiervan in Electron.
Antenne metingen zouden b.v. op een velddag gehouden kunnen worden als
daar belangstelling voor is.
Houdt locaties even in de gaten voor andere experimenten.
Rondvraag.
Geen.
Er wordt nog even aangegeven dat PI9KLM in hangaar 11, actief is op
donderdag op 2 meter (144.775 MHz) en zondag op 3.705 MHz. Zie voor
meer informatie op internet. http://www.PI9KLM.nl.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn
aanwezigheid en zinvolle inbrenging.
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Jaarverslag van de secretaris (ad interim) Kees Koopmans,
PA3HCA over 2013. (VERON afd. Zaanstreek (A46)
Het bestuur bestond in 2013 uit 2 vaste leden en 1 ad interim.
Het bestuur is slechts een aantal malen bij elkaar geweest voor een
huishoudelijke bestuursvergadering.
Er waren in 2013 10 verenigingsavonden geweest. Deze worden redelijk
goed bezocht.
Gemiddeld zijn er zo’n 20 man aanwezig per avond.
We hadden in:
Januari
Februari
Maart
April
Mei

De huishoudelijke jaarvergadering.
Onderling QSO.
Onderling QSO.
Behandelen van de voorstellen voor de Verenigingsraad.
Lezing / presentatie van Joop Witbaard (PA0HWZ) over een
stukje geschiedenis van de radiotelegrafie in de luchtvaart
met lichtbeelden. De opkomst en de ondergang van de
boordradiotelegrafist.
Juni
Onderling QSO.
(In juli en augustus waren er geen verenigingsavonden.)
September
Onderling QSO.
Oktober
Onderling QSO
November
Onderling QSO – Verkoop oude leesmappen.
December
Zoals gebruikelijk een avond met een drankje en hapje.
Mocht u nog tips hebben voor lezingen of zelf een lezing kunnen geven, dan
horen wij dat graag als bestuur.
Er waren geen Silent Key’s dit jaar.
Verder een greep van alle andere activiteiten:
Op 9 en 10 februari hebben een aantal leden van de afdeling weer
meegedaan met de PACC contest met de verenigingscall PI4ZAZ bij de
knutselclub in Westzaan. Hier zijn ongeveer 224 QSO’s gemaakt.
Op 13 april 2013 is Chris Blouw (PA0CGB) samen met Wim de Vries
(PA3DUP) als afgevaardigden naar de Verenigingsraad in Arnhem geweest.
De volgende VR (de 75e) is op 12 april 2014 in Apeldoorn.
Er zijn ook weer diverse vossenjachten geweest waarbij leden meegedaan
hebben of de jacht georganiseerd hebben.
Op 20 mei hebben Edwin (PE5EDW) en Leo PA0LEZ op het VERON
Pinksterkamp een 80m FoxOring georganiseerd.
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Op 27 oktober heeft Edwin (PE5EDW) een 80m ARDF vossenjacht met 5
vossen bij Hargen aan Zee georganiseerd.
Op 24 november hebben Edwin (PE5EDW) en Leo (PA0LEZ) een FoxOring
jacht met 15 minivossen georganiseerd in Hargen aan Zee.
Tevens hebben Edwin (PE5EDW) en Leo (PA0LEZ) weer bij diverse
vossenjachten in binnen- en buitenland meegedaan. Van de RIS Paas
Autovossenjacht op 2 meter is een leuk verslag te lezen in de convo van
April 2013.
Jan Hoek (PA0JNH) en Edwin Verburg (PE5EDW) hebben in september
meegedaan met de IARU Region 1 ARDF kampioenschappen in Polen.
Zondag 15 september hebben Leo (PA0LEZ) en Edwin (PE5EDW)
e
meegedaan met de (35 ) landelijke ballonvossenjacht.
Verder hebben een aantal amateurs uit de afdeling weer meegeholpen met
de JOTA/JOTI van 18 t/m 20 oktober bij de diverse clubs in de omgeving.
Op 11 november was er weer een Regiobijeenkomst gepland. Hier komen de
omliggende afdelingen bij elkaar met afgevaardigden van het hoofdbestuur.
Om beurten organiseert een afdeling deze bijeenkomst. Edwin (PE5EDW) en
Kees (PA3HCA) zijn als afgevaardigden naar Heiloo gegaan. De afdeling
Alkmaar organiseerde deze keer de avond.
Ook was er weer veel belangstelling van de diverse Radiomarkten in binnenen buitenland. Voor sommige evenementen konden vooraf kaarten worden
besteld bij Kees (PA3HCA).
De Zaanse ronde met PI4ZAZ draait, met enkele uitzonderingen, zoals de
zomervakantie, daargelaten, elke zondag. Jan (PD0SAO), Tjacco (PA1TM),
Kees (PA3CYE) en Wim (PA3DUP) waren de rondeleiders.
In de zomermaanden was het weer tijd voor het Zaans Vakantienet.
Zaanse amateurs hielden onderling en met het thuisfront contact.
De knutselclub was er weer elke dinsdagavond. Een leuke ruimte met
voldoende mogelijkheden om te knutselen of te werken met de zenders.
Echter 2013 was het laatste jaar.
De knutselclub huurde de ruimte van de schietvereniging sinds 2004.
Helaas is de schietvereniging aan het eind van het jaar opgeheven en is het
gebouw verkocht.
Hogere kosten, teruglopend ledenaantal en scherpere regels waren o.a. de
oorzaak hiervan.
We hebben nog gezocht naar een andere locatie voor de knutselclub, maar
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op 1 november moesten we de knoop doorhakken en plan maken voor de
verkoop van de spullen en het afvoeren van het materiaal.
Op zaterdag 16 november was de verkoop en de weekenden daarna is alles
afgevoerd. Gelukkig was er genoeg hulp, anders zou het nooit gelukt zijn.
Mijn dank voor dat.
Op 3 december hebben wij afscheid genomen van de schietvereniging.
Half december was de overdracht van het gebouw van de schietvereniging
aan de nieuwe eigenaar.
We hebben vele jaren met plezier van de ruimte gebruik kunnen maken.
De Convo is afgelopen jaar weer gemaakt door Edwin (PE5EDW) en Kees
(PA3CYE).
Kopij van de leden is altijd welkom.
Het aantal deelnemers van de leesmap was in 2013 jaar 14 man.
De inhoud en bestond uit 7 bladen.
De streefdata staan op de homepage van de afdeling.
Let zelf even op de doorstroming en neem actie waar nodig.
• Ik heb 1 klacht gehad dit jaar:
Er was een mappen die NIET meer compleet was - Hier miste een
blad.
Verder waren er wel problemen met de bezorging van CQ Amateur Radio.
We hebben een aantal keren de map niet gehad. Men heeft hiervoor een link
gestuurd om de elektronische versie te lezen en ons 3 maanden gratis
lidmaatschap gegeven. Het laatste komt er op neer dat we gewoon 3
maanden later de contributie mogen betalen.
Dit waren in het kort de gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar.
Ik hoop dat ik niets of niemand vergeten ben te noemen en ik wil iedereen
bedanken voor zijn inzet.
We hopen dat er dit jaar veel afdelingsleden zich als vrijwilliger aanmelden
om in 2014 mee te willen werken en/of deel te nemen aan
afdelingsactiviteiten.
73,
Kees (PA3HCA).
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PACC 2014 - foto impressie
Op de aankomende verenigingsavond (Maart 2014) zal Jan PA2JSZ nog een
aantal lichtbeelden vertonen van de afgelopen PACC. Hier alvast een
voorproefje.

De dienstdoende crew van PI4ZAZ

In QSO…
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…met veel plezier!

Ook het high-tech SDR gebeuren was aanwezig.
Tot ziens op de verenigingsavond!
Redactie.
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VERON Contest Competitie
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:
-----------------------------PA0CGB
ARRL Intern. DX Contest
37 QSO's en
1 Pnt.
----------------------------------Week
37 QSO's en
1 Pnt.
----------------------------------Totaal
391 QSO's en
10 Pnt.
====================================

De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------SKSE - Straight Key Sprint Europe
DIG QSO Party

CW
SSB

06 Mrt
08/09 Mrt

AGCW QRP Contest
EA PSK63 Contest
RSGB 80m Club Championship
CW-Ops mini contest CWT-1300
CW-Ops mini contest CWT-1900
CW-Ops mini contest CWT-0300
BARTG Spring RTTY Contest
Mecklenburg-Vorpommern Contest
Russian DX Contest
Bucuresti Contest

CW
PSK63
CW
CW
CW
CW
RTTY
CW/SSB
CW/SSB
CW/SSB

08 Mrt
08/09 Mrt
12 Mrt
12 Mrt
12 Mrt
13 Mrt
15/16 Mrt
15 Mrt
15/16 Mrt
17 Mrt

2000-2200 UTC
1200-1700 en
0700-1100 UTC
1400-2000 UTC
1600-1600 UTC
2000-2130 UTC
1300-1400 UTC
1900-2000 UTC
0300-0400 UTC
0200-0200 UTC
1300-1630 UTC
1200-1200 UTC
1600-1900 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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39ste Landelijke Radio Vlooienmarkt, 15 maart 2014 (herhaling)
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.
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
e
van deze 39 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

Speciale roepletters PD6NUKE actief
za 1 maart t/m vr 28 maart
In verband met de NUCLEAR SECURITY SUMMIT in 2014 ben ik in de
maand maart actief als PD6NUKE.
De NSS wordt in Den Haag gehouden op 24 en 25 maart 2014. Ik vond het
een interessant idee om er dus weer een special event van te maken,
aangezien nucleaire kern energie radio actief is. Vandaar dat ik er dus een
positieve wending aan wil geven, en om dus radio actief te zijn op de
amateur banden 10-20-40 in SSB en PSK en heel misschien in RTTY.
Het wordt mijn 3e event op rij en ik heb ook 250 QSL kaarten laten drukken.
Tot horens op de band,
73 de PD6NUKE ( PD0MV )
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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

39

5 april 2014

37 Noordelijk Amateur Treffen (NAT)

12 april 2014

75 vergadering VERON VerenigingsRaad (VR)

12 april 2014

29 Radiovlooienmarkt Tytsjerk (Frl) door VERON A14

10 mei 2014

Antennemeten bij de Lichtmis (VERON Meppel A32)

6 t/m 9 juni 2014

49 VERON Pinksterkamp (VPK)

7 t/m 8 juni 2014

IARU CW HF velddagen

14 juni 2014

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

14 juni 2014

Velddag VERON Zaanstreek (onder voorbehoud)

16 t/m 17 aug 2014

International Lighthouse & Lightship Weekend (ILLW)

28 t/m 31 aug 2014

DNAT - Duits Nederlandse Amateur Treffen (Bad Bentheim)

ste

Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen

e
e
e

e

Heeft u nog activiteiten? Laat het even weten via a46@veron.nl
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VHF contesten website
(bericht via email binnengekregen, red.)
Dr OM,
De website is wederom bijgewerkt: http://www.vhfcontesten.nl .
1.
2.
3.

Komend Weekend 8/9 Maart Eerste ATV contest.
LET OP: CONTESTREGELS ZIJN GELIJK AAN 2013 ! zie voor het
reglement en voorbeeld log, wat is te downloaden, verder op de site.
Uitslag DAC Februari en Bekerstand.
Eerste Claims en Comments Maart contest.

Vy 73,
Theo Köhler PA1TK
VERON VHF Contestmanager
Web: http://www.vhfcontesten.nl
E-mail: pa1tk@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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