VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – SEPTEMBER & OKTOBER 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 Nov/Dec inleveren vóór 20 oktober 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,
De zomer is weer sk (hij viel op een vrijdag dit jaar..., hi.) Maar nee, de zomer
was op zich prima en we hebben het mooi gehad, alleen veel te kort. Een
terugblik op de periode voorafgaand aan de zomervakantie. De Velddag van
de VERON Zaanstreek werd op 6 juni gehouden en was een succes, al was
het aantal bezoekers gering. Jammer, want het was mooi weer en erg
gezellig. Wellicht is dit een opsteker voor volgend jaar, want hoe meer HAM
hoe meer vreugd... (lees hierover meer elders in deze Convo).
Met de hoop dat een ieder van u weer gezond en wel is teruggekeerd van het
vakantie qth nodig ik u van harte uit om op de komende verenigingsavond de
lezing bij te wonen over de Radiotelescoop in Dwingeloo door Henk Peek
PA0HZP.
Tevens kunt u kaartjes voor de DvdRA bestellen en (gelijk afrekenen a EUR
7, – per stuk) bij Kees PA3HCA (secr.).
Tot ziens op de verenigingsavond!
73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)

Nieuw Lid
Dhr. R. Eveleens, te Wormer (per 30 juni 2015)
Wij wensen u van harte welkom bij de VERON afdeling Zaanstreek!
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Lezing - De Dwingeloo Radiotelescoop (9 september a.s.)
(door Henk Peek PA0HZP)
Een kleine groepje radio amateurs heeft meer dan 10 jaar geleden de toen al
erg roestige Dwingeloo Radio telescoop geadopteerd en weer operationeel
gemaakt.
Door de resente restoratie heeft de, in 1956 geopende, radio telescoop weer
een heel nieuw leven voor zich!
Naast de history komt ook de toekomst aan bod.
Waarvoor wordt de Radio Telescoop gebruikt en wat is er met de Radio
Telescoop mogelijk?
Als er voldoende belangstelling is dan wordt een excursie naar de radio
telescoop georganiseerd.
Enkele links: "CAMRAS" ( http://www.camras.nl/ )
http://www.camras.nl/images/stories/schotelbulletin/CAMRAS_vijf_jaar.CAM.
APH.20120201F_210X210.pdf
De lezing vindt plaats op de verenigingsavond op woensdag 9 september a.s.
in "Clubhois De HAM", Noordsterweg 4, 1521 JS in Wormerveer (tel. 0756286479). Tegenover de ingang van zwembad de Watering.
Graag tot ziens! Het bestuur.
(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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Dag voor de Radio Amateur 2015 (7 november a.s.)
7 november in de Americahal te Apeldoorn
De voorbereidingen voor de 55e Dag voor de RadioAmateur 2015 zijn alweer
in volle gang. De Dag voor de RadioAmateur 2015 zal worden gehouden op
zaterdag 7 november, en zoals u dat de laatste jaren gewend bent weer in de
Americahal, Laan van Erica 50, 7321BX te Apeldoorn. Graag willen we u
langs deze weg reeds in een vroeg stadium informeren over de procedure
voor de voorverkoop van entreebewijzen.
Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten de
entreeprijzen in 2015 t.o.v. die van 2014 met €1,00 te laten stijgen, helaas
a.g.v. de alsmaar stijgende kosten. Wel handhaven we de regel van het
afgelopen jaren om alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in
geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de
dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 8,00 op vertoon van hun
geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs
€ 9,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis
toegang (voorwaarde: deze speld moet men wel zichtbaar dragen).
Procedure voorverkoop entreebewijzen
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om
“vooraf” tegen het gereduceerde tarief van € 7,00 per persoon
entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA. Dit kan uitsluitend via de
afdelingssecretaris. De afdelingssecretaris controleert waar nodig of de
betreffende persoon inderdaad lid van de VERON is.
Parkeren
Even als vorig jaar heft de organisatie van de Americahal op hun terrein,
parkeerkosten van € 4,00 per voertuig. 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.
Voorzitter VERON Evenementen Commissie
Paul Sterk, PA0STE
(bewerkt voor publicatie door de Redactie)
https://www.veron.nl/nieuws/tag/dvdra-2015/
https://www.veron.nl/evenementen/dag-voor-de-radio-amateur-dvdra/
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VELDDAG - VERON Zaanstreek – 6 juni 2015
Op zaterdag 6 juni hadden we de velddag van onze afdeling op het scouting
terrein de Jungle Pimpernel op de Kalverringdijk bij de Zaanse Schans.
Het terrein was gesaneerd/gerenoveerd en het zag er weer prima uit.
Het weer was goed en er was genoeg tijd en ruimte om antenne’s uit te
testen.
Kees (PA3HCA) had de nieuwe Comet H422 (HF beam – 10, 15, 20 & 40
mtr.) meegenomen en met behulp van de MFJ antenne analyser van Jan
Hoek (PA0JNH) hebben we deze afgeregeld.

Jan en Jan aan de meettafel (foto Kees PA3HCA)

Bij het eerste gebruik aan de set hadden we direct contact met andere
amateurs die ook op een velddag terrein actief waren.
De HF antenne/beam is dus klaar voor gebruik / montage en kan het dak op.
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Mooi weer voor een antennemeting/afstelling (foto: Edwin PE5EDW)

Helaas was de totale belangstelling voor de velddag bij onze afdeling klein.
Mede daardoor ging de barbecue ’s avonds niet door.
Edwin (PE5EDW) en QRP Milena waren ook nog aanwezig en er is wat
geëxperimenteerd met een loopantenne voor 6m en een Wimo ATX-1080.
E.e.a. Beïnvloedde de antennemetingen van Jan nog wel eens, hetgeen
voor wat grappige momenten zorgde.

Edwin PE5EDW bouwt zijn mobiele shack op (foto: Kees PA3HCA)
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Er werd ook een 2m vosje verstopt die beurtelings door Edwin en dan weer
Milena werd opgezocht.

Kees en Milena aan de FT-897 (foto: Edwin PE5EDW)

Ondanks de kleine opkomst was het een gezellige en nuttige dag.

En met een broodje van Kees is iedereen blij!
(foto: Edwin PE5EDW)

73,
Kees (PA3HCA)
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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)

Woe. 9 september 2015

Lezing Radiotelescoop Dwingeloo (door Henk Peek PA0HZP)
Op de verenigingsavond in Clubhois De Ham. Aanvang 20:00 uur

Zo. 13 september 2015

Landelijke Ballonvossenjacht Bakenpeiling 2m/13cm

Zo. 20 september 2015

Vossenjacht, 80m ARDF te Hargen aan Zee (nabij Schoorl)
Inzet: Jan Hoek Trofee / organisatie: Edwin PE5EDW (A46)

Za. 10 oktober 2015

32e Radio Onderdelenmarkt te Assen

Woe. 14 oktober 2015

Verenigingsavond in Clubhois De Ham. Aanvang 20:00 uur

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

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