VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – NOVEMBER & DECEMBER 2015
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 Januari inleveren vóór 20 december 2015.
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,
Kijkend naar de voorpagina van de Convo, dan zie ik daar dat vertrouwde
plaatje van verfmolen “De Kat”. Toch wel een soort icoon of boegbeeld van
de Convo van de VERON Zaanstreek. Vaak ben ik daar in die molen
geweest als kind en nog later als lid van de Zaanse Molen. Maar het plaatje
behoeft wat onderhoud en mogelijk een facelift. Ik wil u bij deze uitdagen om
een nieuw “boegbeeld” te bedenken of ideeën aan te dragen, zodat we in het
nieuwe jaar de Convo een nieuwe jas kunnen geven. Natuurlijk gaat dit niet
zomaar en wellicht moeten we tijdens de huishoudelijke jaarvergadering in
2016 over een nieuwe voorplaat stemmen, wie zal het zeggen. Maar ik geef
het jullie even mee. Stuur uw suggesties naar a46@veron.nl en wellicht
kunnen we het nieuwe jaar ingaan met een frisse nieuwe look.
Verder wil ik u namens het bestuur van harte uitnodigen op woensdag 9
december a.s. op de laatste verenigingsavond van 2015 om met z'n allen
onder het genot van een natje en een droogje het jaar af te sluiten. Aanvang
20:00 uur in het clubhois “De Ham” te Wormerveer.
Aangezien het alweer bijna tijd is voor de huishoudelijke jaarvergadering, op
13 januari 2016, wil ik alvast vragen om uw gedachten te laten gaan over
ideeën voor activiteiten in 2016 en of voorstellen voor de VERON
Verenigingsraad die op 23 april 2016 wordt gehouden.

73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Verslag excursie - De Dwingeloo Radiotelescoop CAMRAS
(door Wim de Vries PA0DUP)
Na eerst de Lichtmis bezocht te hebben, waar voor velen wel wat van hun
gading te vinden was en niet te vergeten het mooie weer. Na ruggespraak
met de gene die ook aan de excursie deel gingen nemen gingen we richting
Dwingeloo. Wat een eitje was met de route beschrijving van Kees PA3HCA.
Op de afgesproken tijd op de pakeerplaats, ging het laatste stuk wandelend
naar de telescoop.Daar aangekomen, is het toch wel een indrukwekkende
constructie om dat van dichtbij te aanschouwen.

CQ Jupiter, CQ Jupiter...
Henk Peek PA0HZP gaf nader uitleg tijdens rondje lopen om de schotel.
Hij vertelde dat de krans waar de schotel op rond draait niet meer geheel vlak
is, dat wordt ook gevoeld in de bedienings ruimte als de schotel draait .
Ook wees hij de lift aan die in een put opgesteld is, de ontvangst- en
zendantennes in de schotel worden boven de lift gepositioneerd en kan men
onderhoud plegen. Statische ontladingen en onweer slaan vaak toe en voor
experimenten natuurlijk.
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Dat er met uitlees apparatuur geconstateerd en nagemeten is dat er
afwijkingen in loopbaan (krans) zijn, ja ja de moderne middellen.
Henk wees ons ook de borgingen aan als de schotel niet in gebruik is om
omwaaien te voorkomen, met een diameter van 25 meter en bouw hoogte zal
het veel wind zal vangen en natuurlijk de bliksemafleider.
Als de schotel constuctie niet zuiver horizontaal blijft bij een bepaalde
stand,kunt u wel begrijpen dat met een kleine openingshoek en de grote
afstanden die overbrugd moeten worden men er behoorlijk naast kan zitten.
Tijdens bezoek bedieningsruimte werd er een poging gedaan om signalen
van Jupiter te ontvangen.

In de bedieningsruimte (2e van rechts is Henk Peek PA0HZP)
Het is ook wel leuk om mee te maken als je binnen bent , en als de schotel
begint te draaien er toch heel wat gebeurd.
Dan de richting en elevatie instelling, dat gaat met de gegevens die via een
programma opgegeven wordt, dat gebeurd door middel van een
stappenmotor, in nood situaties kan het ook handmatig. Er is een groep,
waarvan er een rooster is, die de schotel bij veranderende
weersomstandigheden in dan gunstige positie zet.
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Op een signaal sterkte meter werd een twijfelachtige uitlezing gezien,volgens
Henk Peek is dat bij deze proef de niet beste manier.
Achtergrond ruis en meerdere factoren spelen een rol, daar moeten dan
wiskundige berekeningen op los gelaten worden.
Maar sommige amatuers die daar bezig waren zijn niet zo vertrouwd met het
systeem, zo waren ook uit Californië gebruikers aanwezig.
Ikzelf was er ook al geweest toen de schotel nog in de oude staat was, het
toch wel een prestatie die geleverd is door vrijwilligers, buiten de
professionenele dingen die gedaan zijn, zoals de schotel er af hijsen en is dat
een verhaal op zich.
En er staan nog wat dingen op het verlanglijstje, die men graag verwezenlijkt
zou willen zien.
Hopende U een indruk gegeven te hebben en misschien spijt dat U niet
meegegaan bent groet ik U.
Wim, PA3DUP

De hele excursie-groep van de VERON Zaanstreek
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Friese 11 Steden contest 2015
De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee
te doen aan de 31ste Friese 11 stedencontest 2015.
Ook dit jaar zullen stations uit de afdelingen A-14, A-62, A-63, FRAG, andere
contestgroepen en diverse OM's zich weer inspannen om alle plaatsen te
bezetten.
22 November gaat het dus weer gebeuren. Je hoeft niet beslist een
topprestatie te leveren; zoveel mogelijk meedoen is erg belangrijk voor deze
contest. Vergeet niet dat ook in het SSB gedeelte van de 2meterband
verbindingen geldig zijn.
Mocht je willen nalezen hoe de contest in z'n werk gaat? In het reglement
lees je alle informatie. Denk er om; elk station mag per band maar 1 maal
worden gewerkt.
Contact voor de bezetting en organisatie: pe1cda@veron.nl of 0517-396717.
Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!
VERON Afdeling A-14 Friesland-noord.
Peter PE1CDA en Tom PA2IP
REGLEMENT 31e FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2015
Periode: Zondag 22 november 2015, 11.00 - 14.00 uur lokale tijd.
Banden: 80 m (contestdeel) en 2m band.

Mode: SSB en FM

Secties: 2 m stations buiten R-14, 2 m stations in R-14,
80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.
Alle secties single band - single transmitter.
(evt. multi-operator, maar 1 zender per band)
Uitwisselen: Call, Rapport + regionummer en QTH.
Punten : Stations in de eigen regio : 2 punten.
Stations buiten eigen regio: 5 punten.
Buitenlandse stations : 2 punten.
Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden en verbindingen via
omzetters e.d. zijn niet geldig.
Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de contest alleen onder
de call v/h betreffende station werken.
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Multiplier: Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.
Steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren, Hindelopen, Workum,
Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum. Klunplaats : Bartlehiem.
Score: Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.
(elke stad/klunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)
Logs: Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call,
ontv. + geg. rapport + regionummer, QTH en punten.
De logs moeten voor iedere band ook een aparte score berekening
bevatten. De logs moeten voor 5 december 2015 binnen zijn.
E-mail: pa2ip@amsat.org
Per post kan ook: Friese Elfsteden Contest,
Buorren 91, 9081 AP Lekkum.
Binnengekomen logs worden vermeld op:
www.pi4lwd.nl onder “11st.contest”
Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Coordinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA,
via pe1cda@veron.nl of 0517-396717 na 18.00 uur

Gezien bij...
VERON Alkmaar: De VERON-afdeling A01 Alkmaar nodigt u vrijdag 13
november 2015 uit op haar maandelijkse verenigingsavond.
Onderwerp: “Starten met Amateur-satellieten!”
De lezing zal worden verzorgd door: Ivo Klinkert PA1IVO
(In de kantine van KO HARTOG ELECTROTECHNIEK, DE OUDE WERF 18,
1851 PW HEILOO)
DKARS: De Dutch Kingdom Amateur Radio Society is een stichting die de
belangen wenst te behartigen van ALLE radioamateurs binnen het gehele
Koninkrijk der Nederlanden.
On-line magazine en downloads:
http://issuu.com/pj4nx/stacks/908f8b31fac742848591b9f65d971397
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Ingezonden stukken...

(ingezonden door André Rem PA0MRD)
--------------------------------------------------------------Van de REDACTIE ELECTRON:
Hallo allemaal,
Het januarinummer van Electron zal weer voor de feestdagen verschijnen.
In verband hiermee is de gewijzigde sluitingsdatum voor de kopij voor
dit nummer: vrijdag 20 november 2015.
-73,
Paul PA3AQL
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2015
Op deze pagina vindt u de activiteiten voor de komende periode.
(zie ook http://www.veron-zaanstreek.nl/activiteiten.htm )
Bekijk ook de landelijke VERON Evenementenkalender:
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
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)

Za. 7 november 2015

Dag voor de Radio Amateur te Apeldoorn

Woe. 11 november 2015

Verenigingsavond in Clubhois De Ham. Aanvang 20:00 uur

Zo. 29 november 2015

Vossenjacht, 80m FoxOring te Hargen aan Zee
Inzet: NOORDZEE TROFEE / organisatie: Edwin PE5EDW (A46)

Woe. 9 december 2015

Eindejaarsavond met een hapje en een drankje.
Verenigingsavond in Clubhois De Ham. Aanvang 20:00 uur

Woe. 13 januari 2016

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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