VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – SEPTEMBER & OKTOBER 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
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

Afdeling bankrekeningnr.:
NL66 INGB 0003387333
Leesmap coördinator
Webmaster A46

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

In: 431.925 / Uit: 430.325
(1750 Hz / CTCSS 88.5)
In: 145,1125 / Uit 145,7125
(1750 Hz) / CTCSS 88.5)
Email: a46@veron.nl
via PI3ZAZ (145,7125 repeater)

PI3ZAZ

PI4ZAZ
Zondagmorgen
11:30u
PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP
Jan Numan, PA0VSS
Tel. 0251-230954
Penningmeester VERON Zaanstreek
Kees Koopmans PA3HCA
Edwin Verburg PE5EDW

Tel. 075-6426520
pe5edw@veron.nl
(* Wijzigingen voorbehouden)

Convo
KOPIJ voor de CONVO van Nov./Dec. inleveren vóór 20 Oktober 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,
Eindelijk, daar is ie dan. De Convo van september & oktober. Door
problemen met de automatisering geplaagd, maar uiteindelijk toch gereed
gekomen.
Belangrijk is het feit dat u elders in deze Convo info vindt over de
voorverkoop van DvdRA kaarten. Bestel deze snel bij onze secretaris!!!
De repeaters zijn tijdens de vakantieperiode getroffen door blikseminslag en
door doortastend handelen van diverse OM's en sponsoren zijn beide
repeaters PI2/3ZAZ weer in de lucht. Namens het bestuur en de leden
hartelijk dank hiervoor. Ook bereikte onze nog per email dankbetuiging en die
vindt u hierna.
Tot ziens op de verenigingsavond van oktober!
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)

Dankbetuiging - reparatie crew PI2/3ZAZ repeaters en sponsoren
Dr OM,
Bij deze wil ik mijn erkentelijkheid betuigen voor de inspanningen van
al diegenen die hun best hebben gedaan om de beide Zaanse repeaters na
de blikseminslag weer zo snel in de lucht te krijgen.
Grote klasse mannen!!
Inmiddels maak ik alweer regelmatig gebruik van de 2 meter repeater rijdend
tussen Wognum en Heerhugowaard. Ter hoogte van de plaats Opmeer zit
een flinke dip in de ontvangst maar daar zal vanaf de repeaterzijde
waarschijnlijk niet veel aan te doen zijn behalve het verhogen van het
vermogen, maar dat zal wel een probleem met de machtiging opleveren.
73, Joop PE1BRV
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Dag voor de Radio Amateur 2014
1 november in de Americahal te Apeldoorn
Voorverkoop entreebewijzen DvdRA (zaterdag 1 november 2014)
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om
“vooraf” tegen het gereduceerde tarief van € 6,00 per persoon
entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA.
Dit kan uitsluitend via de afdelingssecretaris Kees Koopmans (PA3HCA).
>>> Dit is mogelijk t/m 29 september <<<
U kunt dit aangeven in de zaanse ronde of per email aan Kees PA3HCA
(PA3HCA@veron.nl)
Parkeren
Helaas heeft de organisatie van de Americahal besloten op hun terrein
parkeerkosten á € 3,00 te heffen.
U kunt ook kiezen voor gratis parkeren, maar dan moet u een stukje lopen.
Wij hopen dat u zich hierdoor niet laat afschrikken. Reduceer de kosten door
met elkaar mee te rijden.
De parkeerkosten kunnen worden voldaan door een uitrijkaart te kopen in de
entree.

Lezing over de “Homemade Buddistick”
Verenigingsavond 8 oktober 2014
Op de verenigingsavond van 8 oktober a.s. Zal Chris Blouw PA0CGB een
lezing geven over de “Homemade Buddistick”. Dit is een multi-band vertical
antenne en uitermate geschikt voor veldwerk. Maar daar gaat Chris ons alles
over vertellen! Tot ziens op 8 oktober. Aanvang 20:00 uur.
De Redactie
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36e Landelijke Ballonvossenjacht 2014
De VERON Zaanstreek heeft de eer hoog gehouden bij de 36e Landelijke
Ballonvossenjacht, want Leo PA0LEZ en Edwin PE5EDW hebben de derde
plaats behaald!
De heliumballon werd om 13:02:48 gelanceerd vanuit het KNMI terrein in De
Bilt (N 52.099650000, E 5.176233333), bereikte een hoogte van 28km op
14:27:28 (N 51.870733333, E 5.358250000) en kwam toen aan een
remparachute naar beneden om op 15:15:28 te landen iets noordelijk van de
A59 tussen Oss en Heesch (N 51.737983333, E 5.547366667).

Edwin PE5EDW en Leo PA0LEZ nemen de beker in ontvangst voor de derde plaats.

U kunt de complete uitslagen vinden op
http://ardf.veron.nl/results/2014/140914_Ballonvossenjacht_2m.htm
Indien u geïnteresseerd bent in vossenjagen, dan kunt u zich aanmelden
voor de wekelijkse “Vossenjacht Info 80m/2m/70cm” nieuwsbrief van ARDF
Team Nederland, waarin de vossenjachten voor het komende weekeinde met
routebeschrijving staan vermeld en tevens de jachten in de komende maand.
Ook uitslagen en andere weetjes staan er in vermeld. De nieuwsbrief wordt
anoniem verzonden en heeft reeds zo'n 150 abonnees!
De meest recente nieuwsbrief vindt u altijd op
http://ardf.veron.nl/vossenjachtinfo/ en de kalender vindt u via
http://ardf.veron.nl/kalender.htm
73, Edwin PE5EDW
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31e radio Onderdelen Markt te Assen – 11 oktober 2014
Jaren hebben we onze Radio onderdelenmarkt georganiseerd in november
maar hebben dit jaar weer besloten de datum naar oktober te halen en wel
nu op 11 oktober 2014. We hopen met deze verschuiving wederom
tegemoet te komen aan de wensen van zowel de bezoekers als de
standhouders. We rekenen weer op een grote opkomst. Tevens zal er weer
voldoende ruimte zijn voor onderling QSO onder genot van een hapje en
drankje.
De samenwerking met Vitalisvlooienmarkten.nl is gecontinueerd , waardoor
we de toegangsprijs hebben kunnen houden op € 3,50 en biedt tevens
toegang voor zowel onze Radiomarkt als ook de grootste Vlooienmarkt van
het Noorden. Kinderen t/m 13 jaar gratis. De markt worden weer gehouden in
de veilinghallen van Flowerdome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime
gratis parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang met Vitalis is. De hal
heeft een oppervlakte van 2500 - 3000 m2 is uitstekend verlicht / verwarmd
en bevindt zich op ca. 12 km. ten noorden van Assen, en is direct aan de A28
gelegen.
Onze Radio markt is voor het publiek geopend van 9.30 tot maximaal 16.00
H. Adres; Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761 TD, EELDE.
Standruimte voor ca. 4 meter a € 30,-- en ook een halve kraam is mogelijk
voor shack opruiming enz. Voor de standhouders is het mogelijk om al op de
vrijdagmiddag op te bouwen.
De organisatie is in handen van de st. Radio Contest Groep Assen. Voor
informatie en standhuur:
Eene de Weerd, PA3CEG.
tel: 0592-613557
E-mail: eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl
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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)

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)

10 september 2014

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur

08 oktober 2014

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Lezing door Chris PA0CGB over de “Homemade Buddistick”

11 oktober 2014

31e RADIO ONDERDELEN MARKT ASSEN (Flowerdome)

12 november 2014

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur

10 december 2014

Eindejaarsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
met hapje en drankje

14 januari 2015

Algemene Huishoudelijk Jaarvergadering in Clubhois "De Ham" aanvang
20:00 uur

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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