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Convo
KOPIJ voor de CONVO van sept/okt inleveren vóór 20 augustus 2017.
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,
Soms zou je willen dat er meer dan 24 uur in één dag zouden zitten, maar dat is
telkens weer een illusie. Zoveel te doen in zo weinig tijd lijkt wel een levensmotto te
zijn van velen. Ikzelf heb het genoegen om deelgenoot te zijn van het ARDF Team
Nederland en lid van de VERON Vossenjachtcommissie die zich inzet om landelijk en
in internationaal verband mensen bijeen te brengen om op jacht te gaan naar al die
verstopte radiobakens.
Elke week is er ergens wel een vossenjacht te doen, zo ook afgelopen zondag in
Oss, alwaar we een heel speciaal evenement hadden, n.l. de “Oliebollenjacht”, het
laatst in 2009 en nu weer opnieuw in de kalender. Deze vossenjacht in het
stadsgebied van Oss, georganiseerd door het echtpaar Wim PD2WAM en Wilma
PD2WLM kenmerkt zich door gezelligheid en een veelheid aan nogal uiteenlopende
vossen. Krijsende apen, telefoonbelletjes, misthoorns, swoop-geluiden en nog veel
meer geluiden klinken in je oortelefoon op de 2m band.
Vierendertig vossen waren er in de lucht langs een route van een kilometer of zeven.
Helaas was Wilma ziek en moest Wim alle vossen met wat hulp van anderen zelf
gaan uitzetten. De rest van zijn hulptroepen stonden in de keuken van hun huis
oliebollen te bakken. Krenten-oliebollen, gewone oliebollen en zelfs frikandellenoliebollen werden er uitgeserveerd. Heerlijk na zo’n tocht van vele kilometers door
Oss langs velden en wegen. Er waren zelfs nep-vossen verstopt en als je die op je
kaart aankruiste kreeg je strafpunten. Met zo’n dertig deelnemers en helpers was het
een groots evenement.
Jaarlijks organiseren we (de gezamenlijke organisatoren in den lande) wel zo’n 50
vossenjachten in Nederland, ook in Noord-Holland. Hargen (Schoorlse Duinen) en het
Dijkgatbos zijn populair tegenwoordig. Veel zelfbouw vossenjachtzenders, soms zelfs
door Baofeng porto’s om te bouwen tot 2m en 70cm vossen. Ook zijn we bezig met
23cm vossenjachten en onlangs hadden we een 80m vossenjacht rondom het
“CAMRAS” terrein in Dwingeloo onder de schaduw van de grote radiotelescoop. Over
radiostiltegebied gesproken, hi.
Binnenkort gaan we weer wat organiseren in het Dijkgatbos bij Wieringerwerf en een
ieder met nog een (wellicht stoffige) 80m peildoos is van harte uitgenodigd. Ikzelf
onderhoud de website (http://ardf.veron.nl), de kalender op die site en maak veel
oriënteringskaarten voor de vossenjachten (https://verbed.home.xs4all.nl/maps/NL/)
en heb nog een ondersteunings-website voor “vossenjachten in het algemeen” onder
beheer (http://www.ardfsupport.nl). Met deze inleiding hoop ik u
enthousiast te hebben gemaakt om ook eens iets van uw
radiohobby activiteiten in de Convo te delen met uw mede-HAMs
van de VERON Zaanstreek!
Graag tot ziens op de verenigingsavond!
73, Edwin Verburg, PE5EDW
Voorzitter VERON Zaanstreek (A46)
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Zaans Vakantienet 2017
Informatie over het Zaans Vakantienet.
We verwachten weer vele inmelders in dit net.
Het vakantienet begint in mei en duurt tot eind augustus.
Zendschema: (lokale tijd- MET Middle European Time)
Om 19.30 uur op 3.724 MHz
Om 20.00 uur op 7.152 MHz (LET OP !!! Nieuwe frequentie)
Om 10.00 uur en 16.30 op 14.250 MHz.
(Voor alle frequenties geldt bij QRM tot + 10 kHz (omhoog dus)
Bij openingen op de 10 meterband kan het vakantienet worden verplaatst
naar 28.650 MHz
Indien u aanvullingen heeft en of uzelf QRV wilt melden vanaf een bepaalde
datum/locatie, dan kunt u dit doen via a46@veron.nl onder vermelding van
"Zaans Vakantienet 2017".
Met dank aan o.m. Garmt, PA0VLY, voor zijn inbreng.
Met Vriendelijke groet,
Het Bestuur
(zie ook de website: http://www.veron-zaanstreek.nl/vakantienet.htm )

(wijzigingen zijn uiteraard weer voorbehouden)
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Nieuws(brieven) uit andere afdelingen/verenigingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Helder A23 – Nieuws webpage: https://a23.veron.nl/nieuws-2/
Schagen A57 – SRA Bulletins: https://a57.veron.nl/sra-bulletin/
West Friesland A45 – Nieuwsbrieven: https://a45.veron.nl/nieuwsbrieven/
Alkmaar A01 – Ham Nieuws: https://a01.veron.nl/hamnieuws/
Waterland A56 – Convocaties: http://www.veronwaterland.nl/convocatie.htm
Kennemerland A20 – Nieuws webpage: http://pi4kml.nl/news.php
Amsterdam A04 – Convo: http://a04.veron.nl/convo.html
Amstelveen A02 – Nieuws webpage: http://www.pi4asv.nl/nieuws/index.html
't Gooi A15 – Homepage: http://www.pi4rcg.nl/
IJsselmeerpolders A41 – Nieuws webpage: https://a41.veron.nl/nieuws-2/
Den Helder A23 – Nieuws webpage: https://a23.veron.nl/nieuws-2/
Nederlandse vossenjachtkalender: http://ardf.veron.nl/kalender.htm
andere VERON afdelingen vindt u via: https://www.veron.nl/afdelingen/
DKARS Magazine: http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
ARDF Team Nederland: http://ardf.veron.nl

Dutch National Windmill and Waterpumpstation weekend
(bron: http://www.pd6mill.com/ ) - herhaling

13th and 14th of May 2017 !!!
On Saturday and Sunday, 13th/14th May 2017 the Netherlands will be
holding a National Windmill and Pumping Station weekend during which
many windmills and pumping stations will be open to the public to view.
Guides will be in attendance to explain the operation of the machinery and to
answer questions.
For many years, in the U.K., the events of this weekend have been shared
with amateur radio stations and became known as the ‘Mills on the Air’
weekend. In 2009 Jelle (PD5JFK) and Bernard (PB7Z) decided to set up for
the first time their own special radio station to contact mills in Holland and
elsewhere in Europe and so advertise the opening of Windmills and Pumping
Stations. This proved to be so popular with millers and volunteers alike that
they were encouraged to repeat this promotion each year and this year is the
9th year.
This event has proved to be an excellent way to advertise the hobby of
amateur radio to the many members of the public who visit the mills and
pumping stations. It is not generally realised how distant our amateur radio
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communications can travel and with experts on hand to explain the
operations as they are taking place within the mill.
On this page we are showing those windmills and pumping stations that will
be on air over the weekend of 13/14th May 2017 not only in Holland but in
other European countries as well. If you would like to register your mill on the
air please contact us on nationalemolendag@gmail.com and we will do the
rest.
This Award can be made to any station working:
a) Six different windmills or pumping stations or,
b) Six QSO’s with windmills or pumping stations on different
Bands/Modes.
There is one way to receive the Award.
We only do the free pdf award via email only from 2016... There were not
much that would like the paper version...
Please note that this Award scheme is open also to SWL’s and winners will
have a special PDF version sent via email. We will require the log to be sent
by email showing the QSO’s of both stations. The Award will be free sent via
email.
The Award can be applied via: pb7z@ziggo.nl
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VERON Pinksterkamp 2017 te Paasheuvel (Vierhouten)
Website: https://veronpinksterkamp.nl/ (1 t/m 5 juni 2017)
Wat is het VPK.
Het is ooit begonnen omdat wat radioamateurs dachten dat het wel eens
leuk zou kunnen zijn om met je spullen “in het veld” te gaan staan. Bij de
eerste kampen (vanaf 1966!) had dat nog
wat meer voeten in de aarde omdat de
meeste radio-apparatuur nog werkte met
buizen en veel omvangrijker en zwaarder
was dan de spullen van vandaag. Maar
ze lieten zich daardoor niet uit het veld
slaan en in augustus (!) werd het eerste
radiokamp georganiseerd.
Gaandeweg ontwikkelde zich dit kamp tot
het huidige VERON Pinkster Kamp (in
1981 werd voor het eerste de roepnaam PA6VPK gebruikt, tot die tijd de
“algemene VERON event roepnaam”
PA6AA). Het VPK blijkt een uitstekende
gelegenheid om ook eens je familie
mee te nemen en gewoon een gezellig
lang weekeinde met elkaar door te
brengen. Je hoeft geen “radioactiviteit”
te ontplooien, maar het mag wel.
Nu 50 jaar
later komt
nog steeds
een enthousiaste groep zendamateurs bij elkaar
voor een actief kampeer weekend. Onder de vlag
van de VERON worden mobiele antenne
systemen uitgeprobeerd, sport en spel en een
gezelligheid samen gevoegd in een bosrijke
omgeving.
Alle spel activiteiten zijn open voor de toevallige
voorbijganger en andere camping gasten.

Kom gewoon eens kijken of neem meteen de tent mee.
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73es Benno
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(advertentie)
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(advertentie)

39e FRIESE RADIO MARKT BEETSTERZWAAG.
Zaterdag 27 mei 2017 is het voor de 39e keer dat de afdeling A 63 de
bekende Friese Radio Markt organiseert in en rondom zalencentrum “De
Buorskip” aan de Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag.
De markt is geopend van: 09.00 - 15.00 uur.
Entree prijs is: € 3,00 p.p.
Voor de radio-zendamateur en elektronicahobbyist is dit de gelegenheid om
hun slag te slaan en juist dat onderdeel of andere waar te kopen waar je
wellicht al lang naar op zoek bent.
De FRM wordt alom geprezen als een gezellige markt, waar het goed
vertoeven is. Ruim 100 handelaren uit binnen en buitenland zullen hun
koopwaar aanbieden. U kunt op onze markt terecht voor oude en nieuwe
zendontvangers, computers en computer onderdelen, antennes, kabel,
gereedschap, onderdelen voor zelfbouw, sloopmateriaal en nog heel veel
meer maar ook de nieuwste digitale technieken.
Verder is de markt een belangrijk ontmoetingspunt voor zend- en
luisteramateurs, computerfreaks, verzamelaars en andere techneuten.
Bij onze afdelings stand is er de mogelijkheid om QSL kaarten voor de Regio
14 te halen of te brengen.
De route naar de markt en de gratis parkeergelegenheid in de omgeving van
de Vlaslaan, wordt aangegeven door borden.
Voor de mindervalide zijn er parkeerplaatsen tegenover de ingang
gereserveerd. De medewerkers van de FRM helpen u graag.
Voor de vergunninghouders zijn we via de zend/ontvanger bereikbaar tijdens
de markt op: 145.700 MHz
Geïnformeerd blijven over onze activiteiten kan via onze gratis nieuwsbrief,
facebook en twitter en uiteraard onze website http://www.a63.org
Roel Pot PD0OYF
Karturf 20, 9202 MC Drachten
Tel: 0644068957
Mail: pr.frm@a63.org
Inlichtingen voor handelaren:
Laurens Sierdsma PD9X
De Finne 6, 8404 GP Langezwaag
Tel: 0620307603
Mail: marktmeester@a63.org
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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

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

Za/Zo. 11/12 feb. 2017

PACC Contest 2017

Woe. 8 mrt. 2017

Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Presentatie Jan PA0SAO over zijn antennemast project

Za. 11 mrt. 2017

42e Landelijke Radiovlooienmarkt te Rosmalen

Zo. 12 mrt. 2017

Radiovossenjacht 80m in Leusden (nabij Amersfoort)

Za. 1 apr. 2017

32e Radio Vlooienmarkt Tytsjerk

Woe. 12 apr. 2017

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

Za. 22 apr. 2017

78e VERON Verenigingsraad te Apeldoorn

22 – 30 apr. 2017

Landelijk Open Dagen bij de Radioamateur
https://www.veron.nl/evenementen/open-dagen-2017/

Woe. 10 mei 2017

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

Za/zo 13/14 mei 2017

"Mills on the Air" - Molenweekend (ook in andere landen)

Za 27 mei 2017

Friese Radio markt in Beesterzwaag

1 t/m 5 juni

52e VERON Pinksterkamp – Paasheuvel (Vierhouten)

Woe. 14 juni 2017

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

Zo. 18 juni 2017

Kids Day

14…16 juli 2017

Hamradio Friedrichshafen

Juli/Augustus

Geen verenigingsavonden

19/20 aug. 2017

ILLW - "Lighthouse weekend"

Woe. 13 sept. 2017

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

Woe. 11 okt. 2017

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

Woe. 8 nov. 2017

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

Woe. 13 dec. 2017

Verenigingsavond in Kluphois "De Ham" aanvang 20:00 uur
Eindejaarsavond met hapje en drankje
Heeft u nog activiteiten? Laat het even weten via a46@veron.nl
(wijzigingen voorbehouden)
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