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VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945. 
 

CONVO – Maart & April 2018 
 

Verschijnt 5 keer per jaar:  Jan./Feb., Maart/April, Mei/Juni, Sept./Okt. en Nov./Dec. 

 

Redactie CONVO: 
Kees Koopmans (PA3HCA) – <Ad Interim> 
Kees v/d Laak (PA3CYE) 
 
(kopij inleveren via https://a46.veron.nl/contact/ of via email a46@veron.nl ) 

 

Samenstelling van het afdelingsbestuur: 
Voorzitter <Vacant>   
Penningmeester Chris Blouw PA0CGB  
Secretaris Kees Koopmans PA3HCA  

 

Algemene informatie: 
Internet (Home Page) 
 (Repeater info) 

http://a46.veron.nl/  
http://a46.veron.nl/repeaters/repeaters-overzicht/  

Verenigings repeater 70cm PI2ZAZ In: 431.675   / Uit: 430.0375 (1750 Hz / CTSS 88.5) 
Verenigings repeater 2m PI3ZAZ In: 145.1125 / Uit 145.7125 (1750 Hz) / CTSS 88.5) 
Verenigingszender 
Verenigings repeater 23cm 

PI4ZAZ 
PI6ZAZ 

Email: a46@veron.nl  
In: 1270.325 / Uit 1298.325 (1750 Hz) / CTSS 88.5) 

Zaanse Ronde Zondagmorgen 11:30u via de PI3ZAZ repeater 
Rondeleiders (PI4ZAZ) PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP en PA3HCA 
Regionaal QSL-Manager Hella Wessels PD0HWE  
Afdelingsbankrekeningnr. Penningmeester VERON Zaanstreek 

NL66 INGB 0003387333 
Leesmap coördinator Kees Koopmans PA3HCA  
Webmaster A46 Ivo Klinkert PA1IVO <Ad Interim>  
 
Contact opnemen met de afdeling kan via:  https://a46.veron.nl/contact/ of a46@veron.nl  

  
(* Wijzigingen voorbehouden) 

 

Convo 
KOPIJ voor de CONVO van mei/juni 2018 inleveren vóór 26 april 2018. 
Let op !!! Ontvangt u de Convo nog niet per email?  
Stuur dan een email naar de afdeling 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 Buurthuis  
"De Groote Weiver”, Industrieweg 1a, 1521NA, Wormerveer.  
(tel. 075-737.0100). Let op! In April: 4de woensdag en Juni 3de woensdag! 

https://a46.veron.nl/contact/
mailto:a46@veron.nl
http://a46.veron.nl/
http://a46.veron.nl/repeaters/repeaters-overzicht/
mailto:a46@veron.nl
https://a46.veron.nl/contact/
mailto:a46@veron.nl
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Onze Voorzitter Edwin Verburg (PE5EDW) – Silent Key. 
 
Op 3 februari 2018 kregen wij het bericht dat onze voorzitter plotseling was 
overleden. 
 
OM Edwin Verburg PE5EDW 
 
Een bericht dat niemand had verwacht. Hij is slechts 54 jaar geworden. 
De crematie heeft plaatsgevonden op zaterdag 10 februari te Zaandam. 
Vele amateurs uit binnen- en buitenland waren op de plechtigheid aanwezig. 
 
Edwin was een actief lid en sinds 2008 voorzitter van onze afdeling. 
Hij was een promotor van de hobby voor jong en oud.  
Voor de afdeling verzorgde hij de Convo en de Website. 
Altijd actief op de velddagen, met Kids Day, de Jota en met vossenjagen. 
Vossenjagen was een passie voor hem. Zowel als deelnemer als met het 
organiseren van jachten en alles wat erbij komt kijken.  
Voor de vossenjacht commissie verzorgde hij diverse nieuwsbrieven, hield hij 
de VERON ARDF website bij en verzorgde hij de verslaglegging en 
elektronische tijdwaarneming van de vossenjachten in Nederland. 
 
Edwin, bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor ons.  
We zullen je zeker missen! 
 
Wij wensen de nabestaanden, en speciaal Lena, Daniëlle en Milena, heel 
veel sterkte met dit verlies.  
 
Namens de VERON afdeling Zaanstreek (A46).  
Chris Blouw, PA0CGB (Penningmeester) en Kees Koopmans, PA3HCA 
(Secretaris)  
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Voorwoord - Secretaris. 
 
Beste OM’s en (X)YL’s, 
 
Geheel onverwacht is onze voorzitter overleden. Niemand heeft zich dat kunnen 
voorstellen. De leden, waarvan het email adres bij ons bekend was, zijn geïnformeerd 
over het afscheid en de crematie. 
 
Vanuit diverse afdelingen, waaronder A56 Waterland, Amstelveen A02, YRC 
Radioclub, de leden van de vossenjachtcommissie en de ARDF’ers (via Wim Hoek 
(PA3AKK), Dick Fijlstra (PA0DFN) en Jan Hoek (PA0JNH)) hebben wij vele reakties 
ontvangen. Onze dank hiervoor. 
 
Op de crematie waren veel amateurs uit binnen- en buitenland aanwezig. 
Dick Fijlstra (PA0DFN) heeft namens de vossenjachtcommissie gesproken en Jan 
Hoek (PA0JNH) heeft namens onze afdeling gesproken. Namens de leden en overige 
bestuursleden van de afdeling Zaanstreek onze dank hiervoor. 
 
Er moesten plotseling heel veel zaken geregeld en overgenomen worden en de 
komende periode zal dat niet anders zijn. Edwin was heel actief. 
De deelname aan de PACC2018 was voor onze afdeling afgelast. Deze viel op 
dezelfde dag als de crematie. 
 
Ondertussen is ook de nieuwe locatie voor de verenigingsavond geregeld. 
Het is buurthuis “De Groote Weiver” geworden. Deze locatie is niet ver weg van de 
oude. Helaas waren er in het 1ste halfjaar al 2 woensdagavonden bezet. 
Voor de maanden April en Juni moesten we naar een andere woensdagavond. 
Het is 25 April (4de woensdagavond van de maand) en 20 juni (3de woensdagavond) 
geworden. Voor de 2de helft van het jaar zijn alle verenigingsavonden weer normaal 
op de 2de woensdag van de maand. Een route beschrijving naar “de Groote Weiver” 
staat in deze Convo en op de website. 
Op de verenigingsavond van februari j.l. hebben we Jan Koekenbier bedankt voor de 
goede zorgen van de afgelopen jaren. Gelukkig kon ik in het archief nog terugvinden 
wanneer we begonnen waren in het “Clubhois De Ham”: Januari 1990!  
Daarvoor zaten we in Grand Café Atlantic (Krommenie). 
We hebben er altijd met plezier mogen komen. Helaas wordt het gebouw, samen met 
zwembad de Watering in april gesloopt. 
 
Op de verenigingsavond van 25 april zal er een extra huishoudelijke 
ledenvergadering worden gehouden voor het kiezen van een nieuwe voorzitter door 
de leden. Het bestuur was al op een minimale bezetting en zonder voorzitter is het 
onmogelijk alle taken uit voeren.  
Wij zoeken dus een kandidaat voorzitter. Meldt U aan bij het bestuur. 
Het voortbestaan van de afdeling hangt hiervan af.  
 
Graag tot ziens op de verenigingsavond!  
(En kijk ook naar https://a46.veron.nl/nieuws/) 
 
73, Kees, PA3HCA  

https://a46.veron.nl/nieuws/
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Nieuwe locatie verenigingsavond. < Vanaf maart 2018> 
Vanaf maart gaan we verhuizen met de verenigingsavond naar Buurthuis  
“De Groote Weiver” Industrieweg 1a, 1521 NA Wormerveer. (tel. 075-7370100) 
https://degrooteweiver.nl/. De ingang is aan de achterzijde van het complex. 
Er is voldoende parkeerruimte. Hieronder is een uitgebreide routebeschrijving en  
2 kaarten. De meeste navigatie apparatuur geeft niet de juiste locatie voor het adres! 
De nieuwe locatie is niet ver van de oude locatie (Clubhois “De Ham”). 
 
Vanuit West-Graftdijk (N246): 
Op de N246 bij de kruising met de Kerkstraat rechts af en meteen (na een tiental 
meters!) links af de industrieweg op (voor “De HAM” ging U bij deze kruising links af) 
 
*Vervolg: Rij voorbij Rijschool Preeker en ga dan rechts en meteen links af het 
parkeerterrein op vóór het complex. Loop vervolgens weer terug en ga links (richting 
brandweer) en meteen weer links richting gebouw. Aan het eind rechts het pad op 
(tussen het complex en het hek bij de brandweer) naar de achterzijde. De ingang is in 
de hoek (zie pijl).  Of: 
Rij voorbij Rijschool Preeker én het eerste parkeerterrein én het REM eiland gebouw 
en ga voor de bocht rechts af het parkeerterrein op naast het complex. 
Loop vervolgens aan het eind van het parkeerterrein naar rechts langs de achterzijde 
van het complex. De ingang is in de hoek (zie pijl). Het is mogelijk dat het hek nog 
dicht is.  Rij dan terug naar het parkeerterrein vóór het complex. 
 
Vanuit Westzaan/Assendelft (Watertoren) via N246: 
Op de N246 bij de kruising met de Kerkstraat links af en meteen (na een tiental 
meters!) weer links af de industrieweg op (voor de HAM ging U bij deze kruising 
rechts af). Dan zie *Vervolg: 
 
Vanuit Uitgeest/Krommenie via N203: 
Vanaf de provinciale weg N203 na het viaduct links af richting West-Graftdijk/Marken 
Binnen. Na invoegen op de N246 direct links voorsorteren. (voor de HAM ging U bij 
deze kruising rechts af). Op de N246 bij de kruising met de Kerkstraat links af en 
meteen (na een tiental meters!) weer links af de industrieweg op. Dan zie *Vervolg: 
 
Vanuit Zaandam/Wormerveer: 
Vanaf de provinciale weg N203 vóór het viaduct rechts af richting West-
Graftdijk/Marken Binnen. Na invoegen op de N246 direct links voorsorteren. (voor de 
HAM ging U bij deze kruising rechts af) 
Op de N246 bij de kruising met de Kerkstraat links af en meteen (na een tiental 
meters!) weer links af de industrieweg op. Dan zie *Vervolg: 
 
Fiets: (vanuit (Kerkstraat) Wormerveer) 
Ga onder de weg door via de fietstunnel. Hou na de bocht rechts aan en rij rechts de 
industrieweg op. 
Na rijschool Preeker rechts af, even doorrijden en dan weer links af, aan het eind 
rechts af via het pad langs het gebouw en het hek (bij de brandweer). (zie route op 
kaart). Aan het eind kunt u de fiets neerzetten. 
 
  

https://degrooteweiver.nl/
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Behandelen Voorstellen Verenigingsraad (VR) op 14 maart! 
 
Normaal behandelen we de voorstellen voor de Verenigingsraad op de 
verenigingsavond in April. Doordat de verenigingsavond niet op de 2de maar de 4de 
woensdag van de maand is in april (25 april), is deze nu net ná de VR (21 april). 
We moeten dus de voorstellen behandelen op de verenigingsavond van maart. 
We hebben alleen een probleem; de Electron met daarin de voorstellen is nog niet bij 
de leden. Wij hebben de voorstellen (23* stuks!) ontvangen, maar kunnen/mogen ze 
niet publiceren. Leden van de afdeling Zaanstreek kunnen op persoonlijke titel per 
email een kopie aanvragen bij de secretaris. Het is alleen voor eigen gebruik en mag 
niet worden doorgestuurd en/of gepubliceerd. Voor het vlot laten lopen van het 
behandelen van de voorstellen, is het wel gewenst dat men ze vooraf gelezen heeft.  
Op de verenigingsavond zelf, neem ik een aantal gedrukte exemplaren mee. 
 

De Zaanse 23cm repeater PI6ZAZ is QRV op 1298,325 MHz! 
 
De vergunning voor het relaisstation is door het Agentschap Telecom verleend en 
enkele leden van de VERON afdeling Zaanstreek hebben de repeater op 19 januari 
2018 geïnstalleerd en geactiveerd in Wormerveer. 
De komende weken zal worden bekeken of alles ook ter plaatse goed functioneert. 
 
De repeater heeft  
1298,325 MHz als uitgangsfrequentie  
en  
1270,325 MHz als ingangsfrequentie  
 
De shift is -28 MHz.  
 
De repeater kan geopend worden via een 1750 Hz toon of via CTCSS 88,5 Hz. 
 
Met dank aan de vele radioamateurs die geholpen hebben met de realisatie van dit 
23cm repeaterproject! 
 
Meer details en actuele informatie is zoals altijd te vinden op de PI6ZAZ-homepage. 
 
PI6ZAZ QRV (foto van repeaterbesturing op de voorkant van de kast) 
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VERON Zaanstreek agenda 
 
Indien u aanvullingen heeft op de agenda, dan kunt u deze via het contactformulier 
indienen met als onderwerp “Agenda activiteit”. 

 

Datum Activiteit 

Elke zondag 11:30 uur 
(met uitzondering van 
de maanden Juli en 
Augustus) 

Zaanse Zondagochtend Ronde met PI4ZAZ. 
Op de PI3ZAZ repeater (145,712.5 MHz) 

Wo. 14 mrt. 2018 

Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u. 
-Mini-lezing over de nieuwe 23cm repeater PI6ZAZ door Ivo 
(PA1IVO) en Leo (PA0LEZ). 
-Behandelen voorstellen (23*) voor de 79ste Verenigingsraad (VR) 

Za. 17 mrt. 2018 Landelijke Radiovlooienmarkt – Rosmalen (autotron) 

Za.   7 april 2018 Radiovlooienmarkt - Tytsjerk 

Za. 21 apr. 2018 De 79ste Verenigingsraad (VR) - Apeldoorn. 

Wo. 25 apr. 2018 !!!! 
(4de woensdag v/d 
maand) 

Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u. 
-Speciale extra huishoudelijke ledenvergadering voor het kiezen van 
een nieuwe voorzitter. 
-Verkoping uit de nalatenschap Edwin (PE5EDW) – kijk half april op 
de agenda van de website voor de laatste informatie. 

Wo. 9 mei 2018 Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u. 

Wo. 20 jun. 2018 !!!! 
(3de woensdag v/d 
maand) 

Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u. 

 
Zie ook http://a46.veron.nl/agenda/  

 
(wijzigingen voorbehouden) 

 

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/ 
• 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  

https://a46.veron.nl/contact/
https://www.veron.nl/evenementen/dag-voor-de-radio-amateur-dvdra/
http://a46.veron.nl/agenda/
https://a23.veron.nl/nieuws-2/
https://a57.veron.nl/sra-bulletin/
https://a45.veron.nl/nieuwsbrieven/
https://a01.veron.nl/hamnieuws/
http://www.veronwaterland.nl/convocatie.htm
http://pi4kml.nl/news.php
http://a04.veron.nl/convo.html
http://www.pi4asv.nl/nieuws/index.html
http://www.pi4rcg.nl/
https://a41.veron.nl/nieuws-2/
http://ardf.veron.nl/kalender.htm
https://www.veron.nl/afdelingen/
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
http://ardf.veron.nl/


10 

Notulen huishoudelijke jaarvergadering VERON  
afdeling Zaanstreek op 10 januari 2018.  
Er zijn 3 bestuursleden en 12 leden aanwezig. Totaal 1 dame en 14 heren. 
 
Opening. 
Welkom dames en heren of moeten wij nu ook gender neutraal U welkom 
heten?  “Geachte leden van de afdeling Zaanstreek, hierbij open ik de 
huishoudelijke jaarvergadering”. 
Met deze woorden en een klap met de voorzittershamer opende Edwin 
(PE5EDW) de huishoudelijke jaarvergadering van de VERON afdeling 
Zaanstreek. Namens het bestuur de beste wensen voor 2018 en hopelijk 
maken we er iets spannends van en gaan we leuke dingen doen. 
 
Vaststellen van de agenda. 
Samen met de leden wordt de agenda vastgesteld. 
Er zijn geen extra agenda punten en/of aanvullingen. 
 
Mededelingen. 
Op de tafels liggen de agenda en een overzicht van de inkomsten en 
uitgaven van 2017 en de begroting voor 2018. De penningmeester zal hier 
dadelijk iets over vertellen. 
 
Er was afgelopen jaar één Silent Key. OM Anjo Eenhoorn (PA0ZR), een oud 
lid van onze afdeling. 
We hebben met de aanwezige leden een moment van stilte in acht genomen.  
 
De koffie en thee voorafgaande aan deze vergadering was gratis. 
En in de pauze is er ook weer een gratis consumptie. 
 
Van een aantal amateurs zijn de emailadressen nog niet bekend. 
Wilt U deze opgeven aan de afdeling?  
Deze wordt ook gebruikt voor het versturen van de Convo. 
 
Peter (PE1FSA) heeft een partij overtollige, in nieuw staat verkerende Ni-
Cd/Li-Ion/Ni-MH universele acculaders meegenomen van het merk Polaroid, 
met accessoires (adapter plates).  
Een aantal had ze al gereserveerd en een aantal zijn nog over voor de 
liefhebber. Afhalen in de pauze. 
 
De vergunningaanvraag voor de repeater van 23cm is verstuurd. 
Verwachting is dat deze eind januari binnen is. Daarna zal de repeater 
geplaatst worden en in de lucht komen. Met dank aan Leo (PA0LEZ) en Ivo 
(PA1IVO). 
 



11 

Wij zijn nog steeds op zoek naar kopij (lees: leuke en technische stukjes) 
voor in de Convo. Stuur ze even op. 
 
Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 11 januari 2017. 
Er was een link aangegeven om de notulen nog eens na te lezen. Deze 
waren in de Convo van Maart 2017. Er waren geen op- en/of aanmerkingen. 
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Kees (PA3HCA). 
 
Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole commissie 
en de QSL-manager. 
 
Jaarverslag van de secretaris Kees Koopmans (PA3HCA) over 2017. 
(VERON afd. Zaanstreek (A46) 
Het bestuur bestond in 2017 uit 3 vaste leden, Chris Blouw (PA0CGB) - 
penningmeester, Edwin Verburg (PE5EDW) – voorzitter en Kees Koopmans 
(PA3HCA) – secretaris. 
Het bestuur is slechts een aantal malen bij elkaar geweest voor een 
huishoudelijke bestuursvergadering. 
 
Er zijn in 2017  10* verenigingsavonden geweest.  
De avonden worden redelijk goed bezocht.  
Gemiddeld zijn er zo’n 15 tot 20 man aanwezig per avond. 
 
We hadden in: 
Januari  De huishoudelijke jaarvergadering. 
Februari Onderling QSO 
Maart   Lezing van Jan Klos (PD0SAO) over zijn antenneproject op 

het QTH. 
April   Behandelen van de voorstellen voor de Verenigingsraad. 
Mei  Onderling QSO. 
Juni  Onderling QSO. 
In juli en augustus waren er geen verenigingsavonden. 
September  Lezing van Aris Homan (PA3AQU) over de Duitse 

Radioactiviteiten in Schagen tijdens 
de WO II. 

Oktober  Onderling QSO. 
November  Verkoping / Veiling uit de nalatenschap van OM Jan Willem 

Warmerdam (PA1JWZ- 
voorheen PE1ORR) en Cees Weeland.  
Tevens waren er nog wat ingebrachte spullen ter verkoop. 

December Zoals gebruikelijk een gezellige avond met een drankje en 
hapje.  
Tevens werd de nieuwe repeater voor 23cm gedemonstreerd 
door Ivo Klinkert (PA1IVO en Leo van Empel (PA0LEZ) 
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Mocht u nog tips hebben voor lezingen of zelf een lezing kunnen geven, dan 
horen wij dat graag als bestuur. 
 
Er was ook dit jaar weer een Silent Key  
OM Anjo Eenhoorn (PA0ZR). Anjo was een oud lid van onze afdeling. 
We hebben met de leden een moment van stilte in acht genomen.  
 
In 2017 waren er ook 2 nieuwe leden, die wij van harte welkom heten in onze 
afdeling. Maar aan het eind van 2017 zijn er ook een aantal leden afgevallen.  
Het ledental op 9 jan. 2018 was 93. 
 
Verder een greep van alle andere activiteiten: 
Op 11 en 12 februari hebben een aantal leden van de afdeling weer 
meegedaan met de PACC contest met de verenigingscall PI4ZAZ op het 
terrein van de scouting groep de Jungle Pimpernel op de Zaanse Schans.  
Hier zijn wat minder QSO’s gemaakt dan vorig jaar, maar het waren er toch 
nog 261.  
We hadden wat problemen met de grote beam, waardoor we die niet goed 
konden afstemmen. 
Operators: Jan (PA0JNH), Chris (PA0CGB), André (PD3AVW), Garmt 
(PA0VLY), Rinus (PA2MPD) en Kees (PA3HCA). 
Bij de opbouw hebben buiten een aantal operators ook Wim (PA3DUP), 
Andre (PA0MRD) en Kees (PA3CYE) mee geholpen. 
Op zaterdag aan het eind van de middag hadden we een heerlijke “snert” 
maaltijd gemaakt door Foktje Blouw, de XYL van Chris (PA0CGB). 
 
Op 23 april zijn Edwin (PE5EDW) en Kees Koopmans (PA3HCA) als 
afgevaardigden naar de Verenigingsraad in Apeldoorn geweest. De volgende 
VR (79e) is op 21 april 2018 in Apeldoorn. 
 
In de zomermaanden was het weer tijd voor het Zaans Vakantienet.  
Zaanse amateurs hielden onderling en met het thuisfront contact.  
 
Verder hebben een aantal amateurs weer meegeholpen met de JOTA/JOTI 
van 20 t/m 22 oktober bij de scouting groep de Jungle Pimpernel. Vanuit 
onze afdeling waren daar Leo (PA0LEZ), IVO (PA1IVO), Chris (PA0CGB), 
Jan (PD0SAO), Jan (PA0JNH) en Edwin (PE5EDW) aanwezig. 
André van Wijngaarden (PD3AVW) was bij de scouting in Krommenie 
aanwezig. 
 
Op maandag 13 november was er weer een Regiobijeenkomst gepland. Hier 
komen de omliggende afdelingen bij elkaar met afgevaardigden van het 
hoofdbestuur. Om beurten organiseert een afdeling deze bijeenkomst. Dit 
maal werd hij door de afdeling Amstelveen georganiseerd. (A20). 
Edwin (PE5EDW) en Kees (PA3HCA) waren als afgevaardigden van onze 
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afdeling aanwezig. Volgend jaar wordt de regiobijeenkomst door de afdeling 
Den Helder (A23) georganiseerd). 
 
Op vossenjachtgebied:  
• Op 21 mei ARDF SPRINT 80M DIJKGATBOS (organisator Edwin 

(PE5EDW) samen met Björn PA4BWD, afdeling Den Helder) 
• Op 05 juni VERON Pinksterkamp Paasheuvel (Vierhouten) - "De 

Jacht op het Vossenjong" op 80m (organisatie Edwin PE5EDW) 
• Op 18 juni Hargen aan Zee "NOORDZEE TROFEE 2016/2017" 

FoxOring op 80m (organisatie Edwin PE5EDW) 
• Van 4 t/m 10 september hebben van onze afdeling Jan Hoek 

(PA0JNH) en Edwin Verburg  
(PE5EDW) als Teamcaptain meegedaan met de 21ste IARU ARDF 
(Amateur Radio Direction Finding) Championships in Druskininkai 
(Litouwen) om samen met Dick Fijlstra (PA0DFN) en Jenny Fijlstra 
(NL12125) als ARDF team ons land te vertegenwoordigen tijdens de 
IARU region 1 ARDF Kampioenschappen.   

• Op 04 november op de 57ste Dag voor de Radio Amateur te 
Apeldoorn deelname Edwin PE5EDW bij de vossenjacht stand op 
het Jeugdplein. 

• Edwin PE5EDW als van de lid VERON Vossenjacht commissie: 
o verzorgen van 54 “Vossenjacht Info 80m/2m/70cm/23cm” 

nieuwsbrieven in 2017,  
die zijn verstuurd aan 103 vossenjagers op de verzendlijst. 

o bijhouden van de ardf.veron.nl website 
o het verzorgen van de verslaglegging en elektronische 

tijdwaarneming van de 
vossenjachten in Nederland, waarbij men gebruik maakt van 
het SPORTident systeem. 

 
De repeater van 23 cm is zo goed als klaar. De BT is aangevraagd. Deze 
repeater zal worden opgesteld op de oude locatie van de 2 meter en 70 cm 
repeater in Wormerveer. Leo (PA0LEZ) en Ivo (PA1IVO) hebben hem op de 
verenigingsavond van december gedemonstreerd. 
Donaties voor de repeaters zijn van harte welkom. 
 
Ook was er weer veel belangstelling van de diverse Radiomarkten in binnen- 
en buitenland. Voor sommige evenementen konden vooraf kaarten worden 
besteld bij de secretaris Kees (PA3HCA). 
 
De Zaanse ronde met PI4ZAZ draait, met enkele uitzonderingen, zoals de 
zomervakantie, daargelaten, elke zondag. Jan (PD0SAO), Tjacco (PA1TM), 
Kees (PA3HCA), Wim (PA3DUP) en Kees (PA3CYE) waren de rondeleiders 
in 2017. 
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De Convo is afgelopen jaar weer gemaakt door Edwin (PE5EDW) met steun 
van Kees (PA3CYE). In mei/juni heeft de Convo een nieuwe “look” gekregen. 
Kopij van de leden is altijd welkom. 
 
In 2017 hadden we 12 deelnemers voor de leesmap. 
De inhoud en bestond uit 6 bladen. CQDL (DL), FUNK (DL), RadCom (UK), 
Practical Wireless (UK), Radio User / Short Wave Magazine (UK) en QST 
(USA) 
 
Ook is in de loop van het jaar een nieuwe WEB site in gebruik genomen.  
Met dank aan Edwin (PE5EDW). 
 
Dit waren in het kort de gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar. 
Ik hoop dat ik niets of niemand vergeten ben te noemen en ik wil iedereen 
bedanken voor zijn inzet.  
We hopen dat er dit jaar veel afdelingsleden zich als vrijwilliger aanmelden 
om in 2018 
mee te willen werken en/of deel te nemen aan afdelingsactiviteiten. 
       73, Kees (PA3HCA). 
 
Verslag van de penningmeester. (De cijfers van Chris.) 
De penningmeester Chris (PA0CGB) heeft op iedere tafel een overzicht van 
de begroting, inkomsten en uitgaven van 2017 neergelegd en een begroting 
voor 2018. (zie verderop in de Convo). 
 
We zitten nog steeds bij de ING en die vraagt hoge kosten voor de 
verenigingsrekening. Er zijn activiteiten om deze naar de Regiobank over te 
zetten. Hierover is ook in de regiobijeenkomst in november 2017 gesproken. 
 
Door een iets teruglopend ledenaantal zijn de inkomsten lager dan begroot.  
Ook de inkomsten door de geweldige rente stand op dit moment is nagenoeg 
niets (1,38 Euro). 
Vanuit de verkopingen uit nalatenschap hebben we iets meer inkomsten. 
Van de verkopingen uit de nalatenschap van Jan Willem is een bedrag van 
70,- Euro naar de afdeling gegaan (De totale opbrengst van de spullen van 
Jan Willem was 653,- Euro). De overige inkomsten waren uit de nalaten-
schap van Cees Weeland en nog een gedeelte van Kjell (PB3SM). De totale 
netto inkomsten van de verkopingen voor de afdeling was 165,- Euro. In het 
overzicht staat 715,- Euro (bij inkomsten). Daar zat nog een bedrag bij van 
550,- Euro (kas) van verkopingen vorig jaar die naar de spaarrekening is ge-
stort in 2017 (bij uitgaven). 
Verder zijn er nog een paar verschillen in begroting en werkelijke kosten. 
Voor de diverse activiteiten zijn soms minder en soms meer uitgaven 
geweest dan begroot.  
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De velddag is niet door gegaan. Door zieken en Silent Keys zijn de kosten 
voor bestuur/secretariaat iets hoger en voor de leesmap is een klein bedrag 
door afdeling betaald om de kosten voor de deelnemers niet te hoog te laten. 
Er zijn eigenlijk iets meer deelnemers nodig om de leesmap kostendekkend 
te houden. 
Door een goede opkomst op de verenigingsavond in december zijn er iets 
meer kosten gemaakt voor consumpties dan begroot. 
 
Aan de scouting moet nog een bedrag van 19,30 Euro worden betaald.  
Deze is vergeten in 2017 en komt op 2018 te staan. 
We hebben het jaar weer financieel goed afgesloten. 
Voor 2018 is weer een begroting opgesteld met daarin de verwachte 
inkomsten en uitgaven. 
 
De kascontrole commissie bestond uit Wim (PA3DUP) en Kees (PA3CYE) 
met William (PE8WVK) als reserve. Wim (PA3DUP) en Kees (PA3CYE) 
hebben bij Chris de boeken gecontroleerd. 
Alles wat prima in orde bevonden. 
De kascontrole commissie vraagt de leden het gehele bestuur decharge te 
verlenen. 
Aan het bestuur wordt decharge verleend. 
Chris wordt bedankt voor het financiële plaatje. Dank voor het vertrouwen. 
 
Jaarverslag van de QSL-manager Regio 46 Hella Wessels (PD0HWE).  
Hier het overzicht van 2017 nadat ik de QSL werkzaamheden van Jan 
Numan in december 2016  heb overgenomen. Door een rommelig jaar 
(2016) is er toen niet bijgehouden wat er van regio 46 naar het QSL bureau 
is verstuurd of ontvangen. 
Afgelopen jaar ging de QSL nog steeds samen met afdeling Waterland.  
Voor 2018 verwacht ik dat dit op kort termijn nog niet verholpen gaat worden 
daar de mensen die het QSL programma zouden gaan 
aanpassen/verbeteren om diverse redenen zijn afgehaakt. 
Ik heb inmiddels goede contacten met Erwin Kleis van afdeling Waterland en 
de verdeling van de kaarten verloopt prima. 
 
Van het QSL bureau in Arnhem hebben we in 2017 voor afd. Zaanstreek 
2,694 kg aan kaarten ontvangen en naar het bureau is 3,36 kg  verstuurd. Dit 
is zonder verpakkingsmateriaal. 
 
Dit houdt in dat er ongeveer 1000 kaarten zijn verstuurd en ongeveer 816 
kaarten voor de leden van de afd. Zaanstreek zijn ontvangen. Dan ben ik 
uitgegaan van 3,3 gram per QSL kaart. 
 
In een oude Convo heb ik kunnen lezen dat er in 2015 470 gram aan QSL 
kaarten is verstuurd en dat er 1562 gram aan kaarten was ontvangen. Dus 
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ben ik zeer tevreden met het resultaat. 
Dank aan allen ook voor het netjes aanleveren van QSL kaarten op 
alfabetische volgorde. 
Ik wens jullie allen een goed verenigingsjaar toe met mooie en gezellige 
aspecten van de radio hobby. 
 
73, Hella Wessels (PD0HWE) – QSL Manager R46. 
 
Hella bedankt voor het verslag en dank voor het aanleveren van de 
gegevens voor de Convo. 
 
Pauze 
Tijdens de pauze is er een gratis consumptie. 
 
Kiezen van het afdelingsbestuur. 
De verdeling van de functies wordt binnen het bestuur gekozen, met 
uitzondering van de voorzitter, want die wordt door de leden gekozen. 
Op dit moment is de voorzitter Edwin (PE5EDW), de penningmeester Chris 
(PA0CGB) en de secretaris Kees (PA3HCA). Er zijn geen nieuwe 
aanmeldingen binnen gekomen.  
Zijn er nog bezwaren om het huidige bestuur in deze samenstelling te 
behouden? Er zijn geen bezwaren van de aanwezige leden.  
De secretaris en de penningmeester mogen blijven. 
Mag de voorzitter ook nog een jaartje mee? Zullen we hem nog een kans 
geven? De voorzitter wordt door de aanwezige leden herkozen. Bedankt 
voor het vertrouwen.  
Er zijn nog vacatures. Het bestuur heeft nu de minimale bezetting. Iedereen 
is welkom. 
 
Het kiezen van een nieuwe kascontrole commissie. 
Het principe is dat de kascontrole commissie uit 2 leden bestaat en dat er 
altijd een reserve lid is, die later doorgeschoven wordt.  
Wim (PA3DUP) treedt af en wordt bedankt voor zijn werk. Kees (PA3CYE) 
blijft nog een jaar en William (PE8WVK) komt als nieuw lid in de kascontrole 
commissie. Peter (PE1FSA) wordt de reserve. Bedankt voor de aanmelding. 
 
Voorstellen VR. 
Zijn er nog nieuwe voorstellen? Er zijn geen nieuwe voorstellen ontvangen. 
Wacht niet tot januari met het indienen van voorstellen. Dit kan het hele jaar 
door en dan is er tijd genoeg voor het bestuderen, bespreken, onderbouwen 
en motiveren binnen de afdeling voordat het voorstel eind januari ingezonden 
moet zijn.  
 
De 79ste VR (Verenigingsraad) is dit jaar op zaterdag 21 april (Locatie DOK 
Zuid Apeldoorn). 
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Afgevaardigden voor de VR. 
Als afgevaardigden voor onze afdeling hebben Kees (PA3HCA) en Edwin 
(PE5EDW) zich aangemeld. We mogen met 3 afgevaardigden komen. Dus 
als iemand anders een keer mee wilt gaan, dan kan dat.  
Je kan je opgeven bij het bestuur (t/m de verenigingsavond in maart). 
Het is tevens een gelegenheid voor het spreken van vertegenwoordigers van 
andere afdelingen en het bestuur en voor het lobbyen voor lezingen. 
De behandeling van de voorstellen zijn op de verenigingsavond in april.  
(*Note secretaris: Dit wordt 14 maart! Omdat de verenigingsavond in april 
verschoven is naar de 4de woensdag van de maand (25 april) en dat is ná de 
VR) 
 
Wat gaan we doen in 2018? Voorstellen van de leden. 
De PACC is goed bevallen in 2017. Het plan is om ook dit jaar wel weer mee 
te doen met de PACC met de verenigingscall PI4ZAZ vanuit het scouting 
terrein van de Jungle Pimpernel aan de Zaanse Schans.  
Chris, PA0CGB zal inventariseren of er weer voldoende belangstelling is. 
Op dit moment hebben we Chris (PA0CGB), Jan (PA0JNH), Kees (PA3HCA) 
en André (PD3AVW). Garmt (PA0VLY) uit Groningen komt zaterdag ook op 
bezoek. 
Voor het helpen met de op- en afbouw hebben Chris (PA0CGB), Jan 
(PA0JNH), Wim (PA3DUP), André (PA0MRD), Kees (PA3CYE) en André 
(PD3AVW) zich opgegeven.  
We kunnen altijd extra operators gebruiken. Zaterdagavond hebben we een 
gezamenlijke maaltijd.  
Ook dit jaar weer de heerlijke eigengemaakte erwtensoep (snert) door Foktje 
de XYL van Chris. 
Opgeven kan nog bij Chris (per email aan pa0cgb@veron.nl). 
Als alle deelnemers bekend zijn, zal er een rooster worden gemaakt. 
We gaan werken met 2 HF sets, een beam (als het niet te veel stormt), een 
verticale antenne en een dipool.  

 
Verder zijn we altijd op zoek naar lezingen. Hou oren en ogen open en geef 
het door als je iets hoort of ziet. 
 
Is er belangstelling voor een velddag te houden?  
We gaan het proberen op een zaterdag 9 juni. 
De locatie zou het terrein van de Scouting de Jungle pimpernel aan de 
Zaanse Schans kunnen worden.  
Een definitieve beslissing en een datum wordt nog gepubliceerd. 
 
De Convo wordt nu bijna alleen door Edwin (PE5EDW) gemaakt.  
Extra mensen om te helpen zijn wenselijk. Wie meldt zich aan?  
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Mogen ook verschillende leden zijn die af en toe wisselen. 
We zijn op zoek naar vulling voor de Convo. Technische dingetjes. Kopij dus. 
Er is behoefte aan kleine artikelen. Op dit moment hebben we weer een 
bedrijf (Rens Electronics) dat een advertentie wil plaatsen in onze Convo.  
Aan artikelen met wat techniek is behoefte. 
 
Vakantienet – Er wordt gevraagd voor een frequentie waar ook D-amateurs 
op mogen zenden. 
 
De accommodatie voor de verenigingsavond. De huidige locatie kunnen we 
t/m februari gebruiken.  
Het gebouw wordt eerdaags gesloopt. We zijn al bezig met nieuwe locaties. 
Buurthuizen, duivenclub en scouting. 
Buurthuis Pelikaan schijnt aan de prijs te zijn. Buurthuis “de Groote Weiver” 
hebben we via Edo (PD0EDO) en is een goed alternatief, het is hier ook niet 
ver vandaan. We gaan eerdaags een afspraak regelen. We hopen dat de 
kosten gelijk blijven. Als het veel duurder wordt zouden we eventueel een 
eigen bijdrage kunnen vragen. Daar we nog maar 1* in het oude gebouw 
kunnen, hopen we het snel geregeld te hebben. 
 
Mills on the air. Zijn er al molens in de Zaanstreek geactiveerd? 
 
Kids day? Iemand actief? Ja, André. Zou jij een klein verslag kunnen maken 
voor de Convo? 
 
Jota. Ook hier weer actief. Bij andere afdelingen/groepen actief? Geef het 
even door. 
 
Rondvraag. 
Edwin: Wie heeft de aankondiging van de huishoudelijk jaarvergadering in de 
Electron gezien? 
Er waren een aantal die het gelezen hadden. 
 
Geen vragen meer. 
 
Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn deelname en aanwezigheid. 
Edo bedankt voor de tip van “de Groote Weiver”. 
En met een klap van de voorzittershamer wordt de vergadering gesloten. 
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Bijlage bij verslag penningmeester. 
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 (advertentie) 
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Radiovlooienmarkt Tytsjerk zaterdag 7 april. 
VERON afdeling A-14 Friesland-Noord organiseert voor de 33e keer:  
Radiovlooienmarkt Tytsjerk op zaterdag 7 april 2018. 
 
Wat kun je verwachten:  
Onderdelen en apparatuur van laag- tot hoogfrequent; antennes en antennemateriaal, coax, 
dongles, bouwpakketten, surplus, nieuw old stock (NOS), zelfbouw, boeken en tijdschriften, enz. 
Zakken met een assortiment mooie hoogwaardige elektronica onderdelen weer verkrijgbaar bij 
de A-14 afdelingsstand. Verder: het Service Bureau en verkoop/inbrengstand. Op de 1e 
verdieping vindt een tentoonstelling (jaren 60 en 70 transceivers), en  zelfbouw met demonstratie 
plaats. Wil je hieraan meedoen? Laat het op tijd weten aan de organisatie. 
Ook iets te verkopen? Denk aan de inbrengstand en neem eventueel contact op met het A-14 
bestuur om dit te regelen (10% opbrengst is voor de organisatie).   
En natuurlijk wordt het weer gezellig, net zoals de voorgaande jaren. Tref elkaar weer en praat 
weer eens bij. Er is genoeg te beleven op het brede gebied van het radio amateurisme, dus kom, 
kijk en beleef.  
Informatie betreffende tafels: neem contact op met Tom, PA2IP via pi4lwd@amsat.org of kijk op 
www.pi4lwd.nl.  De zaal is open om 9.00 uur en om 14.30 uur is alles weer opgeruimd. Kom ’s 
morgens op tijd want op=op en weg=weg! Consumpties verkrijgbaar voor gewone prijzen. 
=> De toegang is zoals altijd GRATIS. <= 
Halverwege Leeuwarden-Hardegarijp slaat men af richting Tytsjerk.  
Het dorpshuis ‘Yn e Mande’, Noarderein 1, is te vinden na 300 meter aan de linker kant. Ruime 
parkeergelegenheid (ook gratis) tegenover en naast het dorpshuis. (dus niet op de weg parkeren 
i.v.m. hulpdiensten) 
  
Graag tot ziens in Tytsjerk op zaterdag 7 april 2018. 
Radiovlooienmarkt Tytsjerk: Zeker niet de grootste, wel de gezelligste! 


