


VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – JANUARI & FEBRUARI 2016

Verschijnt 6 keer per jaar: Jan./Feb., Maart, April, Mei/Juni, Sept./Okt. en Nov./Dec.

Redactie CONVO:
Edwin Verburg Tel. 075-6285459 (PE5EDW) (email: pe5edw@veron.nl )
Kees v/d Laak Tel. 0251-313975 (PA3CYE) (email: pa3cye@amsat.org )

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 Januari inleveren vóór 20 februari 2016.
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,

Ten  eerste  natuurlijk  namens  het  bestuur  en  de  leden  een  ieder  een 
voortreffelijk, gezond en DX-rijk 2016 toegewenst voor u en uw naasten!

Het  jaar  2015 had aan het  einde nog een droevige  gebeurtenis  door het 
overlijden  van  een  lid  van  de  afdeling,  Kjell  Ström  PB3SM.  Wij  hebben 
namens de leden en het bestuur de nabestaanden sterkte gewenst met het 
dragen van het verlies.

De nabestaanden hebben het  bestuur  gevraagd om de apparatuur  en de 
onderdelen uit de shack te verkopen. De set met toebehoren wordt als eerste 
aangeboden. Verderop in de Convo kunt U hier alles over lezen.
Let op dat er snelheid geboden is met reageren.

Verder wil ik u namens het bestuur van harte uitnodigen op  woensdag 13 
januari a.s. op Huishoudelijke jaarvergadering 2016. Aanvang 20:00 uur in 
het clubhois “De Ham” te Wormerveer.

De agenda voor de jaarvergadering vindt u in deze Convo en ik raad u aan  
om de  notulen  van  vorige  jaarvergadering  zelf  even  uit  te  printen,  indien 
gewenst.

73,

Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Agenda huishoudelijke jaarvergadering
VERON Afdeling Zaanstreek op 13 januari 2016

1. Opening (20:00 uur)

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Vaststellen van de notulen vorige jaarvergadering van 14 januari 2015 (zie 
Convo maart 2015 op http://www.veron-
zaanstreek.nl/convo/Convo_mrt15.pdf )

5. Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole commissie en 
de QSL-manager

   ----  PAUZE ----

6. Verkiezing afdelingsbestuur

Huidige situatie:
Voorzitter Edwin Verburg PE5EDW → niet aftredend

Penningmeester Chris Blouw PA0CGB → niet aftredend
Secretaris Kees Koopmans PA3HCA → niet aftredend
(2 x vacature Lid)

7. Het kiezen van een nieuwe kascommissie

8. Voorstellen voor de VR 2016 vanuit onze afdeling

9. Wat gaan we doen in 2016? Voorstellen van de leden/bestuur

10. Voorplaat Convo VERON Zaanstreek; nieuw of niet?

11. Rondvraag

12. Sluiting
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Ingezonden stukken...
Voorstel A46 voor VERON Vereniging Raad 2016
(door Peter Smit PE1CQS; te bespreken tijdens jaarvergadering 2016)
Graag een eenvoudiger examen voor de instappers in de wereld van de 
zendamateur. Dit op de zelfde manier als in de USA.
Daar zijn er 3 types van amateur zend licenties, namelijk:

1. technical license;
2. general-license;
3. amateur-extra-licence

Het doel van dit voorstel is om meer actieve zendamateurs te hebben in 
Nederland. Zie hier onder het aantal amateurs in de USA

Tijdens de jaarvergadering kunnen we over dit voorstel discussieren en de 
motivatie en argumentatie formuleren indien het voorstel draagvlak vindt bij 
de leden. (Red.)
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Te Koop Aangeboden:
Uit de nalatenschap van Kjell Ström PB3SM komt de een zeer mooie 
aanbieding voor de snelle beslisser, waarbij in overleg met de nabestaanden 
de navolgende randvoorwaarden zijn gesteld:

1. De aanbieding wordt alleen in zijn geheel verkocht voor de vaste prijs van 
2500 Euro (contant);

2. Leden van de VERON afdeling Zaanstreek krijgen voorrang bij de 
vergunning, daarna VERON leden van andere afdelingen en vervolgens 
overigen;

3. Indien er meerdere mensen (uit eenzelfde categorie onder 2. ) interesse 
hebben getoond, dan wordt door loting bepaald wie de aanbieding krijgt;

4. De aanbieding geldt t/m 13 januari 2016. Weest er dus snel bij!

De aanbieding bestaat uit:

• YAESU FTDX-5000MP tranceiver met optioneel 300 Hz roofing filter 
en stabiele Oven Controlled XO (OCXO in plaats van TCXO), inclusief 
een SM5000 display-eenheid. Aangekocht in mei 2015.

• MFJ-976. Legal Limit (1500 watt) Balanced Line Tuner voor open lijn 
72 - 600 Ohm. 1,8 - 30 MHz (continu) - 12 - 2000 Ohm

• LP-100A Digital Vector RF Wattmeter (met LP-100 Directional 
coupler). 1.8 - 54 MHz - 3 kW PEP/CW

• MFJ-1026 Noise Cancelling Signal Enhancer. Wordt geplaatst tussen 
de antenne en de ingang van de ontvanger.

• YAESU Monitor Scope YO-101. Hoorde destijds bij de FT-100/FT-101. 
Uit de jaren 70.

Alles in één koop voor de vaste prijs van EUR 2500,-

Reacties z.s.m. naar A46@veron.nl o.v.v. Callsign, volledige naam en 
telefoonnummer.
De bovenstaande aanbieding is onder voorbehoud van wijzigingen door de 
nabestaande en/of bestuur van de VERON Zaanstreek.

Voorts zijn er naast voorgaande aanbieding nog een aantal andere stukken 
apparatuur uit de nalatenschap die mogelijk interessant zijn voor de leden 
van de afdeling en/of de afdeling zelf. Dit betreft wat (meet)appratuur, tuners, 
etc. Informatie hierover volgt volgende maand, omdat deze zaken nog 
moeten worden uitgezocht en er minder tijdsdruk hiervoor is.
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Oproep tot deelname aan
de PACC Contest op 13 en 14 februari 2016

Al een aantal jaren doet de afdeling Zaanstreek mee aan de PACC contest 
onder de roepnaam PI4ZAZ.

De PACC 2016 is van 1200 UTC, 13 Februari - 1200 UTC, 14 Februari 2016

Locatie voor de PACC Contest van PI4ZAZ is het Scoutingterrein van de 
Jungle Pimpernel aan het fietspad langs de Kalverpolder. Een perfecte stek 
om antennes te plaatsen en storingsvrij verbindingen te kunnen maken. We 
zijn actief op alle banden met een beam voor 20m , 15m en 10m. Een dipool 
en wellicht een vertical voor 80m en 40m.

Er zijn al een aantal enthousiastelingen die mee gaan doen, maar het zou 
heel fijn zijn als er nog wat meer zendamateurs van de afdeling mee zouden 
willen doen. Je hoeft niet het hele weekend present te zijn, je opgeven voor 
een aantal uren op een of twee dagen is mogelijk.

We werken volgens een rooster op de twee contestdagen. ’s Nachts rusten 
we thuis uit, maar zijn er fanatiekelingen die ook ‘s nachts willen contesten 
dan kan dat.

Je ziet voor elk wat wils. En wellicht als er voldoende animo is kunnen we 
ook met meerdere stations werken.

De inwendige mens wordt niet vergeten tijdens deze dagen.
Er is koffie, thee, frisdrank en broodjes.

Je kunt je opgeven bij Chris Blouw, PA0CGB

Gaarne per email: 
pa0cgb@amsat.org (en eventueel in Cc aan a46@veron.nl )

(wijzigingen voorbehouden)

Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen (19-03-2016)
Zoals u wellicht al heeft kunnen lezen, organiseert de Stichting BRAC 
namens VERON, afd. ’s-Hertogenbosch, voor de 41e maal de jaarlijkse 
Landelijke Radio Vlooienmarkt op zaterdag 19 maart 2016 in het Autotron in 
Rosmalen (Den Bosch). Kaarten zijn in de voorverkoop voor 8 Euro te 
bestellen via de secretaris van de afdeling, Kees PA3HCA.
Op de website www.radiovlooienmarkt.nl vindt u altijd de laatste informatie.
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VERON Zaanstreek - Activiteiten in 2016
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. 13 januari 2016 Algemene Huishoudelijk Jaarvergadering in Clubhois "De Ham"
aanvang 20:00 uur

Woe. 10 februari 2016 Verenigingsavond in Clubhois De Ham. Aanvang 20:00 uur

Za/Zo 13/14 februari 2016 PACC Contest

Za. 27 februari 2016 Elektronika Vlooienmarkt in “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27 't Harde.

Zo. 28 februari 2016 Vossenjacht, 80m FoxOring te Hargen aan Zee 
Inzet: NOORDZEE TROFEE / organisatie: Edwin PE5EDW (A46)

Za. 19 maart 2016 41e Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron in Rosmalen (Den 
Bosch) 

Za. 23 april 2016 77e VERON Verenigingsraad

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