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Algemene informatie:
Internet

(Home Page)
(Repeater info)
Verenigings repeater 70cm
Verenigings repeater 2m
Verenigingszender
Verenigings repeater 23cm
Zaanse Ronde
Rondeleiders (PI4ZAZ)
Regionaal QSL-Manager
Afdelingsbankrekeningnr.
Leesmap coördinator
Webmaster A46

http://a46.veron.nl/
http://a46.veron.nl/repeaters/repeaters-overzicht/
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
PI6ZAZ
In: 1270.325 / Uit 1298.325 (1750 Hz)/CTCSS 88.5)
Zondagmorgen 11:30u
via de PI3ZAZ repeater
PA1TM, PD0SAO, PA3CYE, PA3DUP en PA3HCA
Hella Wessels PD0HWE
Penningmeester VERON Zaanstreek
NL66 INGB 0003387333
Kees Koopmans PA3HCA
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 november/december 2018 inleveren
vóór 31 oktober 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 verspreid.
De Convo is ook te downloaden via de VERON Zaanstreek A46 website.
Url: https://a46.veron.nl/afdeling/convo/
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Voorwoord - Secretaris
Beste OM’s en (X)YL’s,
Het is vakantietijd! Een aantal amateurs uit onze afdeling zijn al op vakantie
geweest en gaan misschien nog wel een keer en een aantal zijn nog op
vakantie of staan op het punt om nog op vakantie te gaan.
In ieder geval zijn er nog activiteiten in het vakantienet.
Op 12 september is de volgende verenigingsavond met onderling QSO.
Dan komen de verhalen met de ervaringen tijdens de vakantie ter tafel.
Tot dan!
En voor de amateurs die nog op vakantie gaan:
-Een prettige en actieve vakantie!
73, Kees (PA3HCA)

Verenigingsavonden
De verenigingsavond is op de 2e woensdag van de maand in Buurthuis
"De Groote Weiver”, Industrieweg 1a, 1521NA, Wormerveer.
(tel. 075-737.0100).
Op de a.s. verenigingsavond van 12 september hebben we onderling QSO
en op de verenigingsavond van 10 oktober hebben we weer een verkoop van
spullen. Bij de afgelopen verkoop hadden we te weinig tijd om alles te
kunnen verkopen.
Ook zijn er nog spullen over van vroegere verkopingen.
Er zal een nieuwe inventarisatie gemaakt worden. Deze zal eind september
op de website geplaatst worden.
Heeft u nog spullen over die u aan de club wil schenken of zelf wil gaan
verkopen op deze verenigingsavond, geef dat dan even door aan het
bestuur.
Gaat u zelf of laat u door ons de spullen verkopen op de verenigingsavond,
dan vraagt de afdeling 10 tot 15% van de opbrengst als afdracht voor de
afdeling.

Nieuw leden
Binnen onze afdeling verwelkomen wij 2 nieuwe leden.
J. Bouma en J.Water.
Van harte welkom binnen de VERON afdeling Zaanstreek A46.
Wij hopen jullie gauw een keer te zien op één van onze verenigingsavonden.
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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
Zaanse Zondagochtend Ronde met PI4ZAZ.
(met uitzondering van
Op de PI3ZAZ repeater (145,712.5 MHz)
de maanden Juli en
Eerstvolgende na de vakantie is 2 september.
Augustus)
Za. 25 augustus

Radiovlooienmarkt op de DNAT in Bad-Bentheim (DL) - Sporthal

Wo. 12 september

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

Za. 23 september

Radio Onderdelen Markt bij wegrestaurant “de lichtmis” - (A28)

Wo. 10 oktober

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

Vr. 19 t/m zo. 21 okt.

JOTA / JOTI

Za. 3 november

Dag voor de Radio Amateur – IJsselhallen - Zwolle
(wijzigingen voorbehouden)

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

Cursus zendamateur voor “N” of “F” licentie
Beste Luister- & Zendamateurs,
Ik heb het voornemen om een theoriecursus voor de licentie "N" of "F" op te
starten in het najaar voor onze afdelingsleden (gratis) en voor niet-leden (niet
gratis).
Wat de locatie wordt en waar het wordt gehouden is nog niet bekend.
Ook de eigen bijdragen voor de niet-leden zijn nog niet vastgesteld en zijn
afhankelijk van de kosten die gemaakt moeten worden door het bestuur.
Ook de avond is nog niet bekend wanneer het wordt gehouden.
Maar eerst wil het bestuur weten of er wel genoeg belangstelling voor is!
We hebben het minimum op 10 mensen vastgesteld, die zich moeten
aanmelden voor één van de twee cursussen.
Zodra het aantal is bereikt voor één van de cursussen, dan wordt met die
cursus gestart!
Het betreffende cursusboek wat wordt gebruikt kun je zelf bestellen bij het
VERON Servicebureau via de website: http://www.veron.nl/veron-winkel/
Ik hoor graag van jullie.
73, Ron Cijs (PA2RPC)
Email: pa2rpc@veron.nl
Tel:
06-2215.8202
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Morse cursus
Beste Luister- & Zendamateurs,
Ook heb ik het voornemen om een morse cursus op te starten via één van
onze verenigingsstations (b.v. PI3ZAZ).
Maar óók hier wil het bestuur eerst weten of er wel voldoende belangstelling
voor is!
Voor de morse cursus zal gebruik worden gemaakt van de cursusmaterialen
van de VERON. Op het VERON Servicebureau kan je het boekje bestellen
met daarin de trainingen vermeld.
Ik hoor graag van jullie.
73, Ron Cijs (PA2RPC)
Email: pa2rpc@veron.nl
Tel.:
06-2215.8202

JOTA-JOTI in de Zaanstreek: 19 t/m 21 oktober
2018 - “Expedition Cosmos”
Diverse leden van de VERON Zaanstreek helpen elk jaar bij de JOTA-JOTIactiviteiten van Scouting-verenigingen in de Zaanstreek.
JOTA-JOTI staat voor Jamboree On The Air en Jamboree On The Internet.
Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend via de
amateurradio en het internet.
Op de landelijke JOTA-JOTI-site (https://jota-joti.scouting.nl/) staat veel
algemene informatie en is ook het overzicht van deelnemende stations te
vinden.
In de Zaanstreek waren tijdens de JOTA-JOTI 2017 vier Scoutinggroepen
actief:
PA0JNH/J (Scouting Elfregi Zaanstreek), PA0ZWV/J (De Watergeuzen),
PD5HFK/J (Scouting Krommenie) en PI4RSA/J (Scouting Assendelft).
Het landelijk thema is dit jaar “Expedition Cosmos” en eind augustus 2018
staan voor aankomende JOTA PI4RSA/J (Scouting Assendelft) en PA0JNH/J
(Scouting Elfregi Zaanstreek) al ingeschreven .
Bij Scouting Elfregi Zaanstreek zijn ze bijvoorbeeld op de achtergrond al druk
bezig met het JOTA-programma voor 2018.
Er wordt onder andere weer een vossenjacht gehouden en de scouts kunnen
een elektronica bouwpakketjes in elkaar solderen.
Tot ziens op de JOTA 2018?
73, Ivo Klinkert, PA1IVO
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Foto: QSL-kaart PA0JNH/J in 2017

Dag voor de RadioAmateur 2018
3 november in de IJsselhallen te Zwolle
De voorbereidingen voor de 58e Dag voor de RadioAmateur 2018 zijn alweer
in volle gang. De Dag voor de RadioAmateur 2018 zal worden gehouden op
zaterdag 3 november, en zoals al aangekondigd was in de IJsselhallen,
Rieteweg 4, 8011 AB te Zwolle.
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 alle prijzen
in 2018 t.o.v. die van 2018 onveranderd te laten. Ook 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).
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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 (Kees, PA3HCA). Op de
verenigingsavond van 12 september kunt u de kaartjes bestellen en betalen.
Er is wel een minimum aantal, maar ik verwacht dat dit makkelijk gehaald
wordt. Het is niet mogelijk om teveel bestelde entreebewijzen te retourneren
(ook niet nog vóór de DvdRA).
Het is niet alleen goedkoper per kaartje, u hoeft niet in de rij te gaan staan en
u helpt de organisatie, omdat ze de voorraad kasgeld en muntgeld hiermee
beter in de hand kunnen houden.
U kunt tot 26 september kaartjes bestellen en betalen bij Kees (PA3HCA).
De kaartjes worden dan op de verenigingsavond van 10 oktober uitgedeeld.
Parkeren
Even als vorig jaar heft de organisatie van de IJsselhallen op haar terrein,
parkeerkosten van € 5,00 per voertuig. 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.
Informatie
Nadere informatie alsmede contact adressen (VROM -VERON
onderdelenmarkt, de AMRATO (commerciële standhouders), de zelfbouw
tentoonstelling, aanmelden als medewerker en de algemene leiding en voor
bezoekers als voor mensen die willen deelnemen met een stand aan een
van de onderdelen van de DvdRA 2018) zijn te vinden in het juli nummer van
Electron, maar ook op op onze speciale website : https://dvdra.veron.nl/
of via de VERON website: http://www.veron.nl/ via evenementen DvdRA.
Voorzitter VERON Evenementen Commissie
Paul Sterk, PA0STE
Email : pa0ste@veron.nl
Jhr. v. Rijckevorselstraat 5
5275 AA Den Dungen.
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Zelfbouw tentoonstelling op de
Dag voor de RadioAmateur
Na de Dag voor de RadioAmateur 2017, kan ik verheugd aangeven, dat mijn
brief vorig jaar aan de afdelingen succes heeft gehad.
De deelname en de kwaliteit van de zelfbouwtentoonstelling op de Dag van
voor de RadioAmateur was goed divers en zeker meer dan het jaar daarvoor.
Mijn dank hiervoor aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.
Uiteraard is het nu zaak om dit vast te houden en mogelijk zelfs uit te
bouwen.
De organisatie van de zelfbouwtentoonstelling, maar vooral ook de
bezoekers van de DvdRA, zouden het zeer waarderen als er meer, maar ook
andere deelnemers, met andere onderwerpen, hun zelfbouw projecten
zouden willen tonen op dit evenement.
Wij willen daarom iedereen nogmaals vragen ons te helpen om deze
zelfbouw op de DvdRA een push te geven, door in de afdeling rond te kijken,
en potentiele zelfbouwers aan te spreken om zich op te geven voor
deelname aan dit evenement.
Er staan ook enkele privileges tegenover, deelname is kosteloos, entree en
parkeerkosten zijn vrij, deelnemers ontvangen een gratis lunchpakket en een
herinnering aan deelname van deze zelfbouw tentoonstelling op de DvdRA.
Voor deelname kan men zich opgeven bij :
Dick Harms, PA2DW, (voorlopige vervanger van Jos Disselhorst, PA3ACJ)
Email : pa2dw@veron.nl.
De uiterste aanmelddatum is 15 sept. 2018.
Vergeet niet aan te geven met hoeveel personen u dan komt, en een korte
beschrijving van het bouwproject dat u zult tonen.
Iedere aanmelder ontvangt van Dick nadere informatie.
Verdere informatie kunt u vinden op https://dvdra.veron.nl en op de VERON
website.
Wij hopen weer op een enthousiaste deelname aan de zelfbouw
tentoonstelling op de DvdRA (zaterdag 3 november 2018) in de IJsselhallen
te Zwolle.
Namens het VERON hoofdbestuur,
Paul Sterk, PA0STE
Voorz. VERON evenementen-commissie
Jhr. v. Rijckevorselstraat 5
5275 AA, Den Dungen
E-Mail: pa0ste@veron.nl
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Radio Onderdelen- en Vlooienmarkten
DNAT 2018
Van donderdag 23 t/m zondag 26 augustus is er weer de
DNAT – Duits Nederlands Amateur Treffen – Bad Bentheim.
https://dnat.de/
Het programma staat op https://dnat.de/veranstaltungort/
Op zaterdag 25 augustus is de radiovlooienmarkt in de sporthal en het
aangrenzende schoolplein en gebouw.
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Radiomarkt ‘De Lichtmis’ Meppel

Op zaterdag 22 september 2018 vindt voor de 37e keer de Radio
Onderdelen Markt (R.O.M.) op het parkeerterrein van wegrestaurant
“De Lichtmis” plaats. Wegrestaurant “de Lichtmis” is gelegen aan de A28,
tussen Zwolle en Meppel. De markt duurt van 08.30 uur tot 16.00 uur en telt
vele standhouders. Parkeren kan in de nabijgelegen weilanden en kost €2.
De toegang tot de markt is net zoals voorgaande jaren gratis.
De ideale plek om aan onderdelen te komen voor het maken van radio in al
zijn facetten. Een plek om mede-hobbyisten te ontmoeten en onder het genot
van een bakje koffie bij te praten over de belevenissen met onze hobby.
https://stichtingrom.com/

Bezoek aan de Ham Radio 2018 –
1 t/m 3 juni – Friedrichshafen (Bodensee - DL)
Ook dit jaar zijn vele radioamateurs weer afgereisd naar de Ham Radio in
Friedrichshafen. Zo ook Jan (PD0SAO), Leo (PA0LEZ) en Kees (PA3HCA).
Het is ruim 800 km vanuit de Zaanstreek naar de Bodensee. Met 1 dag voor
siteseeing en 2 dagen op de beurs is deze korte vakantie goed ingevuld.
Buiten de onderdelen die men op de diverse lijstjes hebben opgeschreven is
het een leuke beurs om andere amateurs te ontmoeten. Ook het eten en het
proeven en drinken van bier en wijn is een aangename bezigheid.
Er is één hal met handelaren waar nieuwe onderdelen en apparatuur te zien
en te koop zijn. De grote merken tonen hier hun nieuwste apparaten. Soms
nog niet eens te koop. In dezelfde hal zijn ook de diverse verenigingen uit het
binnen- en buitenland te vinden. Verder zijn er nog 2 hallen met tweedehands
onderdelen en spullen. Zaterdag en zondag is er in een andere hal de
“Makers World”. Hier tonen groepen, enthousiastelingen en kunstenaars wat
men ontworpen en gebouwd heeft. Het is de moeite waard om er in ieder
geval één keer geweest te zijn. Volgend jaar (2019) is de beurs weer in de
buurt van de vertrouwde data als voorheen. De planning is 21-23 juni 2019.
Hieronder enige foto’s van de diverse hallen.
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De VERON stand met o.a. Johan Jongbloed (PA3JEM) (Links) en Remy
Denker (PA3AGF) (rechts).

Uit Nordrhein Westfalen is de AGAF-DATV stand met live verbindingen.
Op de foto Willi DC5QC (links) en Matthias (Rechts).
https://www.agaf-ev.org/index.php/tv-amateur

https://www.agaf-ev.org/datv-agaf/
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In de hal met de handelaren, zijn ook de diverse clubs uit het binnen- en
buitenland aanwezig. Hier de FIRAC met de vele speciale QSO kaarten en
awards die te behalen zijn. FIRAC - „Fédération Internationale des
RadioAmateurs Cheminots“ / International Federation of Railway Radio
Amateurs. http://www.firac.de/
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In de hal voor de handelaren is veel apparatuur te koop. Maar ook zijn er
stands met nieuwe onderdelen zoals diverse types van de Raspberry PI en
de vele interface printjes hiervoor.

Hallen vol met onderdelen.
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In de hal van de “Makers World” zijn behalve veel 3D printers ook veel
kunstenaars die van oude spullen, leuke, werkende dingen maken. Rechts
een werkende computer van een omgebouwde oude typemachine.

Een 3D scanner. Na het maken van de scan kon er meteen op schaal geprint
worden.
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