VERON afdeling Zaanstreek (A46)

Opgericht 15 maart 1945.

CONVO – NOVEMBER & DECEMBER 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
Penningmeester
Secretaris

Edwin Verburg
Chris Blouw
Kees Koopmans

PE5EDW
PA0CGB
PA3HCA

075-6285459
075-6167967
Email: a46@veron.nl

Algemene informatie:
Internet (Home Page)
(Repeater info)
Verenigings repeater
(70 cm)
Verenigings repeater
(2 mtr.)
Verenigingszender
Zaanse Ronde
Rondeleiders (PI4ZAZ)
Regionaal QSL-Manager

Afdeling
bankrekeningnr.:
Leesmap coördinator
Webmaster A46

http://www.veron-zaanstreek.nl
http://www.veron-zaanstreek.nl/repeaters/index.html

PI2ZAZ

In: 431.675 / Uit: 430.0375
(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 de PI3ZAZ repeater
PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP
Jan Numan, PA0VSS
Tel. 0251-230954
Penningmeester VERON Zaanstreek

NL66 INGB 0003387333
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 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 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,
A.s. Verenigingsavond in november hebben we weer een lezing. Deze keer
zal Jan Hoek PA0JNH op zijn eigen vertrouwde wijze met beeld en geluid
ons vertellen over de 18e World ARDF Kampioenschappen in Albena
Bulgarije, waar het ARDF Team Nederland (waar Jan en ondergetekende
deel van uit maakten) heen is geweest. Een inleiding tot de lezing vindt u
verderop in de Convo.
Verder wil u langs deze weg alvast uitnodigen voor onze gezellige
Eindejaarsavond op de verenigingsavond in december, om onder het genot
van een hapje en een drankje het afgelopen jaar nog eens door te nemen en
de aanloop te nemen naar het Nieuwe Jaar!
Verder voor de bos- en duin liefhebbers onder ons organiseer ik op 20
november a.s. Een 80m vossenjacht in de Schoorlse Duinen vanuit de grote
parkeerplaats aan de Hargerstrandweg nabij Hargen aan Zee.
Het is een z.g. FoxOring, waarbij je naar genummerde rondje op de kaart
moet “navigeren”om aldaar een zwak “vosje” te vinden. Het is dus een
uitdaging om via kaart oriëntatie (een kompas is handig) je weg te vinden (en
dit is niet zo moeilijk als het klinkt). De vosjes hebben een bereik van ca. 50
meter. Het is een mooi bos een een goede gelegenheid om er eens lekker op
uit te gaan met peildoos.
In overleg kunnen we leenpeildozen verzorgen (meestal tegen kleine
vergoeding van een paar Euro). Wellicht tot ziens! Meer info elders in de
Convo. Voor de toppers zijn er zelf bekers te winnen, maar ook de korte route
kent een kleine trofee. Het gaat hier wel om de “Noordzee Trofee 2016” (,
maar verder is het een gewone 80m vossenjacht).
(een kaart van het gebied vindt u via deze link)
Tot ziens!

73,
Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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De Zaanse Repeaters
Hieronder vindt u een overzicht van de status en bijzonderheden van de
Zaanse Repeaters. Ook te vinden via de afdelings website op:
http://www.veron-zaanstreek.nl/repeaters/index.html

PI3ZAZ

PI2ZAZ

Uitgangsfrequentie:

145,7125 MHz

Ingangsfrequentie:

145,1125 MHz

CTCSS:
1750 Hz:
Locatie (QTH locator):
Status:

88,5 Hz
Ja
Assendelft (JO22IL)
Actief

430,0375 MHz
(nieuw!)
431.6375 MHz
(nieuw!)
88,5 Hz
Ja
Assendelft (JO22IL)
Actief

Technische details:

Details PI3ZAZ

Details PI2ZAZ

(PI6ZAZ)
(1298,325 MHz
(gepland))
(1270,325 MHz
(gepland))
(88,5 Hz)
(Ja)
(Wormerveer (JO22JL))
Gepland
Details PI6ZAZ

Lezing “World ARDF Championships 2016” - informatie
In september 2016 werden in Albena de 18 Wereldkampioenschappen
Amateur Radio Direction Finding (vroeger gewoon vossejacht genoemd...)
gehouden. Albena ligt in Bulgarije aan de Zwarte Zee.
Er zijn vier wedstrijden: Foxoring 80m, ARDF Sprint 80m en de klassieke
ARDF wedstrijden op 2m en op 80m.
Aan de wedstrijden werd deelgenomen door tegen de 400 deelnemers uit 32
landen.
De Nederlandse deelname bestond uit vijf personen: NL21215, PA0DFN,
PA0JNH, PA4BWD en PE5EDW.
Tijdens de lezing wordt iets verteld over de opzet van de drie verschillende
wedstrijd soorten. Er wordt iets getoond over het verloop van een
kampioenschap en er worden details getoond van de de vier wedstrijden en
onze belevenissen.
Tot ziens tijdens de lezing.
73,
Jan Hoek – PA0JNH
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80m Vossenjacht in Hargen aan Zee op 20-11-2016
"Noordzee Trofee 2016"
Hargen aan Zee - 80m FoxOring aankondiging
VERON Zaanstreek organiseert:
80m FoxOring in Hargen aan Zee (NH)

"Noordzee Trofee 2016"
Zondag – 20 november 2016
Voor de eerste drie plaatsen met 15 vossen zijn er bekers te winnen!!!
Waar: Schoorlse Duinen vanaf de parkeerplaats gelegen aan de Hargerstrandweg in
Hargen aan Zee.
Inschrijving: tussen 11:30 en 12:00 uur
Start: van 12:00 t/m 12:30 uur (Niet later i.v.m. het ophalen van de vossen en de snel
invallende duisternis!!) De zenders worden direct na 15:30 opgehaald.
Moeilijkheidsgraad: Korte afstand (ca. 5km), 10 zenders
Lange afstand (ca. 10km), 15 zenders
Terrein: Heuvelachtig bos- en duingebied met overwegend stevige zandpaden.
Looptijd: 180 min. (3 uur) voor korte én lange route.
Frequentie: mini-zenders op de 80m band (Veldvossen 3579 kHz en GEEN thuisvos).
Bij de start hangt een oefen-vosje, zodat u kunt wennen aan de uitgezonden code en
signaal sterkte.
Bijzonderheden: De 15 vossen zijn genummerd 1 t/m 15 en en kunnen in willekeurige
volgorde worden opgezocht. Indien men de korte afstand recreatief wenst te lopen
worden vos 1 t/m 10 gezocht en is de afstand ca. 5 km (en meer vossen zoeken kan
altijd, maar let op de maximum looptijd van 180 minuten!!! Deze extra vossen worden
niet meegerekend voor de uitslag.)
Tijdregistratie/controle: Er wordt met SPORTident chips gelopen (en als backup OLkniptangen ) voor post controle. Er zijn GEEN Oranje/Witte-vlaggen bij de vossen.
De SI-chips zijn voor 2 Euro te huur bij de start.
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Loopkaart: beschikbaar bij de start
Route beschrijving: GPS: 52° 42' 46" NB / 004° 38' 42" OL
GoogleMaps: 52.711729,4.641745 (http://maps.google.nl/)
* * * Gratis parkeren * * *
Komende uit richting Alkmaar:
N9 richting Den Helder na Burgervlotbrug rotonde drie kwart richting Camperduin
(N502). (*) Bij de volgende rotonde drie kwart richting Camperduin. Langs de grote
zeewering rijden. Bij rotonde rechtdoor richting Hargen aan Zee parkeerplaats. Start in
de hoek nabij de bosingang zuidoosten op de parking.
Komende uit richting Den Helder:
N9 richting Alkmaar voor Burgervlotbrug rotonde rechts richting Camperduin (N502).
Verder als onder de voorgaande beschrijving vanaf (*)
Het is mogelijk dat de start verplaatst is naar een andere locatie op het parkeerterrein.
Kijk dan uit naar een grote oranje/witte driehoekvlag en/of andere herkenbare
attributen, hi.
Organisatie: Edwin Verburg PE5EDW
(Zie ook http://ardf.veron.nl/ )
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Nieuwsbrieven uit andere afdelingen
Alkmaar A01 – Ham Nieuws:
https://a01.veron.nl/download/hamnieuws/2016/Ham-11-2016.pdf

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
→ via PI3ZAZ repeater

Za. 5 nov. 2016

56e Dag voor de Radio Amateur te Apeldoorn

Woe. 9 nov. 2016

Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Lezing 18e World ARDF Kampioenschappen - Jan Hoek PA0JNH

Woe. 14 dec. 2016

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

Woe. 11 jan. 2017

Verenigingsavond in Clubhois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Huishoudelijke jaarvergadering voor de leden van VERON
Zaanstreek A46

Woe. 8 feb. 2017

Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Heeft u nog activiteiten? Laat het even weten via a46@veron.nl
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