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CONVO – Januari & Februari 2019
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
Penningmeester
Secretaris

<vacant>
Chris Blouw
Kees Koopmans

PA0CGB
PA3HCA

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
PD0SAO, PA3CYE, PA3HCA en PA3DUP
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 maart/april 2019 inleveren
vóór 23 februari 2019.
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.
https://a46.veron.nl/afdeling/convo/
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Voorwoord - Secretaris
Beste OM’s en (X)YL’s,
Namens het bestuur de beste wensen voor 2019. Dat het maar weer een
actief jaar op het gebied van radioamateurisme mag worden en dat we
allemaal gezond mogen blijven.
Het was een hectisch jaar 2018. Het plotseling overlijden van onze voorzitter
Edwin Verburg, PE5EDW had voor onze afdeling en andere afdelingen
binnen de VERON, waar Edwin activiteiten zoals bij het vossenjagen en de
vossenjacht commissie uitvoerde, grote impact. Dan zie je achteraf wat er
allemaal voor werk werd gedaan door Edwin en wat nu door anderen moest
worden overgenomen. Gelukkig met behulp van diverse leden is dit in goede
banen geleid.
Binnen de afdeling was er een nieuwe voorzitter gevonden, wat achteraf niet
zo succesvol is gelopen als we gehoopt hadden.
Ook zijn we naar een nieuwe locatie verhuisd dat wel goed is gegaan.
Met dank aan Edo PD0EDO. Iedereen weet op dit moment hoe die “de
Groote Weiver” moet bereiken.
We hopen in 2019 weer diverse activiteiten binnen de afdeling te ontplooien,
maar dat kan niet zonder de hulp van de leden binnen onze afdeling.
We hopen op veel vrijwilligers.
Ik dank iedereen die zich heeft ingezet voor onze afdeling in 2018 en ik hoop
dat ook zij zich weer beschikbaar stellen in 2019.
Graag tot ziens op de volgende verenigingsavond op 9 januari!
73, Kees (PA3HCA) – Secr. VERON Zaanstreek A46

Verenigingsavonden
De verenigingsavond is op de 2e woensdag van de maand in Buurthuis
"De Groote Weiver”, Industrieweg 1a, 1521NA, Wormerveer.
Op de a.s. verenigingsavond van 9 januari hebben we de huishoudelijke
jaarvergadering.
Weten jullie nog iemand die een lezing wil en/of kan geven of wil je zelf een
lezing geven, laat het ons weten!
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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 (2019)

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
Augustus)
Wo 9 januari

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

Za 9 februari

GRORAT - Groninger Radio Amateur Treffen – Eelde (Zie info)

Weekend 8/9 Februari

PACC 2019

Wo 13 februari

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

Za 23 februari

Radiomarkt `t Harde (Zie info)

Wo 13 Maart

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

Za 16 Maart

Landelijke Radiovlooienmarkt – Rosmalen (Autotron) – (Zie info)

Za 13 April

VERON 80ste Verenigingsraad - Apeldoorn
(wijzigingen voorbehouden)

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

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 – Nieuws webpage: https://a45.veron.nl/nieuws
Alkmaar A01 – Ham Nieuws: https://a01.veron.nl/hamnieuws
Waterland A56 – Convocaties: http://www.veronwaterland.nl/convocatie.htm
Kennemerland A20 – Nieuws webpage: https://a20.veron.nl/nieuws-2/
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
Flevoland A41 – Nieuws webpage: https://a41.veron.nl/nieuws-2
ARDF Team Nederland: http://ardf.veron.nl
Nederlandse vossenjachtkalender: https://ardf.veron.nl/ardf-kalender/
DKARS Magazine: http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine

(zie ook http://a46.veron.nl/ledenlinks/ )
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Agenda huishoudelijke jaarvergadering
VERON Afdeling Zaanstreek op 9 januari 2019
1. Opening. (20:00 uur)
2. Vaststellen van de agenda.
3. Mededelingen.
4. Vaststellen van de notulen van de vorige huishoudelijke jaarvergadering
van 10 januari 2018. (zie de Convo van Maart & April 2018)
http://a46.veron.nl/wp-content/uploads/2018/03/Convo_Mrt-Apr18.pdf
5. Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole commissie
en de QSL-manager.
6. ---- PAUZE ---7. Verkiezing afdelingsbestuur.
Huidige situatie:
Voorzitter - <Vacant>
Penningmeester - Chris Blouw PA0CGB → Aftredend en herkiesbaar
Secretaris - Kees Koopmans PA3HCA → Aftredend en herkiesbaar
(2 x vacature Lid)
8. Het kiezen van een nieuwe kascontrolecommissie.
9. Voorstellen voor de 80ste Verenigingsraad 2019 vanuit onze Afdeling en
het kiezen van de afgevaardigden. (Zaterdag 13 april 2019 te
Apeldoorn)
10. Wat gaan we doen in 2019?
Voorstellen van de leden en het bestuur.
(PACC, Velddag, Kids Day, Windmills on the Air, Jota …)
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
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(advertentie)
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Oproep tot deelname aan de PACC Contest
op 10 & 11 februari 2018
Aankondiging PACC CONTEST
PACC---PACC---PACC---PACC---PACC---PACC---PACC---PACC---PACC
Dit jaar willen we opnieuw mee gaan doen aan de PACC contest.
Zoals altijd is die in het 2de weekend van februari (9 en 10 februari 2019).
We werken onder de roepnaam van onze afdeling: PI4ZAZ
De contest begint op zaterdagmiddag 12:00 UTC en eindigt op zondag 12:00
uur UTC.
Tot nu toe werd er ‘s nachts niet gewerkt, maar de mogelijkheid is er wel.
Zoals al enige jaren mogen we gebruik maken van het gebouw van
scoutinggroep de Jungle Pimpernel aan de Kalverringdijk, een nagenoeg
storingvrije omgeving.
Het is er ruim en goed verwarmd. Antennes kunnen opgebouwd worden in
de grote zaal.
Er is koffie en thee, eventueel gebak en zaterdag aan het eind van de
middag is er zeer waarschijnlijk een snertmaaltijd. Voor de lunch moet jezelf
een broodje meenemen.
We kunnen bij voldoende operators met 2 transceivers werken.
Ze staan opgesteld in aparte kamers, zodat je nauwelijks last hebt van
elkaar.
De transceivers worden bemand met 2 operators, eentje maakt de
verbindingen, de ander logt ze op een laptop.
Als antennes hebben we de beschikking over:
 Een verticale antenne, R7, voor 40, 20, 15 en 10 meter.
 Een horizontale beam voor 20, 15 en 10 meter, draaibaar opgesteld.
 Een dipool antenne voor 40 en 80 meter.
De opbouw van het contest station is op de vrijdag, 8 februari vanaf 10 uur.
De laatste loodjes worden gedaan op zaterdagmorgen.
Hoeveel deelnemers hebben we nodig?
Een opbouw-afbraak groep op vrijdag en zondagmiddag, bestaande uit
operators en amateurs die wel willen helpen maar niet willen contesten.
Op zondag kan vanaf 13.00 uur lokale tijd worden afgebroken.
Een groepje operators, bij voorkeur een 8-tal. We kunnen dan op
zaterdagmiddag en –avond in een rooster werken.
Op zondag zouden we met 4 deelnemers uit kunnen komen.
Je kunt je opgeven bij Chris Blouw, PA0CGB, email: pa0cgb@veron.nl
of tijdens de komende afdelingsbijeenkomst.
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GRONINGER RADIO AMATEUR TREFFEN
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We hebben gelukkig de laatste jaren een waardevolle invulling kunnen geven
aan het verloren gegane Noordelijk Amateur Treffen (NAT) in het vroege
voorjaar. Op vragen van handelaren en met name publiek, blijkt er wederom
behoefte te zijn aan een vierde vorm van een soortgelijk treffen in het voorjaar, met een Markt met Radio, Elektronica, Computer, Hobbytechniek en
Demo. Voor deze markt is opnieuw het samenwerking verband verlengt tussen Groninger Radio Amateurs, de st.RCGA en www.vitalisvlooienmarkten.nl
Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in
de Radio- en ATV techniek maar ook voor hobby enthousiasten op Computer
gebied, Elektronica en zelfbouw. Aanvoer van nieuwe en gebruikte spullen
zullen in ruime mate aanwezig in allerlei variëteit. We gaan ook weer stands
inrichten waar demonstratie wordt gegeven over de mogelijkheden met Radio, Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke. Daarbij is het gezellig
treffen, uitwisselingen van opgedane ervaringen en bijpraten ook een belangrijk onderdeel. Dit kan plaatsvinden in de Horeca hoek onder genot van een
kop koffie, een hapje of een drankje.
De markt wordt georganiseerd in de bekende Veilinghallen (Flowerdome)
Legroweg 80, 9761TD te Eelde. Dit ligt 10 Km ten zuiden van Groningen en
prima bereikbaar per openbaar vervoer en op loopafstand van Groningen
Airport Eelde. De hal heeft een oppervlakte van 2500-3000 m2, is uitstekend
verlicht en verwarmd.
In hetzelfde complex wordt elke week een zeer grote vlooienmarkt georganiseerd door Vitalis, die vele duizenden bezoekers trekt. Door samenwerking
hebben bezoekers nu direct toegang voor beide markten voor één entree
prijs van slechts € 3,50. Kinderen tot en met 13 jaar gratis entree. De radiomarkt is zaterdag voor het publiek geopend van ~9:30u. tot 15:00u.
Gratis Parkeer gelegenheid is in ruime mate aanwezig!
Voor handelaren bestaat de mogelijkheid met de auto de hal in te rijden en
de artikelen op de kraam uit te stallen. Vanaf vrijdagmiddag kunnen de
stands al vooraf opgebouwd worden. De kosten voor een marktkraam
(~4 x 1 m) bedragen € 30,00. Dit is inclusief 2 toegangskaarten, gebruik van
elektriciteit en parkeren. (Ook een halve kraam is mogelijk voor shack opruiming). Bij belangstelling, verzoeken wij u om uw standruimte tijdig te reserveren. Voorkeur gaat uit naar een E-mail met adres gegevens en gevraagd
aantal stands. Per post of telefonisch is ook mogelijk.
Namens de Groninger Crew, RCGA en Vitalis.
Eene de Weerd, pa3ceg eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl
Website; www.grorat.nl
Zandvoort 31
9331JH Norg
Tel. 0592-613.557
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De VERON afd. Noord Oost Veluwe
Organiseert op:
ZATERDAG 23 FEBRUARI a.s.
Van 9:00 tot ca. 15:00 uur
In MFC Aperloo
Stadsweg 27
8084 PH 't Harde

de 23e ELEKTRONICA VLOOIENMARKT
Verkoop van radio apparatuur, portofoons, transceivers, onderdelen,
antennes, antenne materiaal, coaxkabel, LED-strips en controllers, DVD`s,
computers, laptops, computer toebehoren, pluggen, batterijen, elektronica
onderdelen, montage materialen, etc.
Entree: € 3,- Euro en kinderen t/m 12 jaar gratis entree
Deze vlooienmarkt wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter
grote sporthal van MFC Aperloo waar ruim 220 meter aan kramen opgesteld
zal staan.

Op deze gezellige Elektronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte
spullen aangeboden door standhouders uit Nederland, Duitsland en België.
Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met
elektronica te maken hebben.
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Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van
antennes, kabels, meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten
transceivers, porto`s.
En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door
het grote aanbod van losse onderdelen en (sloop)apparaten. Zo zijn er voor
de computer liefhebbers computers, laptops, componenten en accessoires
verkrijgbaar.
Maar ook op het gebied van Arduino, RaspberryPi, shields en accessoires is
er voldoende te vinden en dat vaak voor zeer gunstige prijzen.
Ook zullen er allerlei soorten led verlichting, led strips, zaklantaarns,
telefoonladers, opbergsystemen, opbergkratten, gereedschap en vele andere
zaken te koop aangeboden worden.
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt
u oude radio’s, oude leger apparatuur, bent u een computeraar, of wat dan
ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 23 februari 2019 naar
deze gezellige Radiomarkt.
De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo"
Stadsweg 27, 't Harde.
De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 3
Euro. Er is voldoende gratis parkeerruimte.
Voor het laatste nieuws en informatie: www.pi4nov.nl
Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK
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Landelijke Radio Vlooienmarkt 2019 in ‘s Hertogenbosch.
Op zaterdag 16 maart 2019 nodigt de VERON afdeling Den Bosch, u weer
van harte uit op de 44ste jaarlijkse, Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het
AUTOTRON in Rosmalen (SHB).
Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur
gebied in Nederland. Het doel van de vlooienmarkt is het bevorderen van de
zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist. Stands die
hiermee geen verband houden, zullen worden geweigerd. Naast gebruikte
spullen mogen ook nieuwe worden aangeboden zoals elektronica
onderdelen, meetinstrumenten, antennes, enz.
Verkoop van illegale apparatuur wordt niet toegestaan.
De Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den Bosch is ook een echte dag voor
de amateur. Men komt er om iets te kopen natuurlijk, maar ook voor de vele
demo's, om oude bekenden weer te ontmoeten of zomaar voor de
gezelligheid. De 44ste Radio Vlooienmarkt wordt weer oergezellig, maar
behoudt wel het ware karakter van een vlooienmarkt. Uit het buitenland blijft
de belangstelling groot. De zusterverenigingen over onze grenzen zijn door
ons geïnformeerd en in hun verenigingsbladen hebben ze ons de nodige
aandacht geschonken. Ook dit jaar zijn alweer vele buitenlandse
standhouders ingeschreven. Let op: op de markt is roken wettelijk verboden.
De vlooienmarkt is geopend van 9.00 - 15.30 uur, de entreeprijs is € 8 per
persoon. De kassa's gaan al om 8.00 uur open, u kunt dan alvast de
verwarmde ingangshal in. Naast horeca faciliteiten in de hal zijn in het
Autotron ook restaurants en bars aanwezig waar u wat kunt eten of drinken.
Per auto is het Autotron goed bereikbaar. Op de A59 tussen 'sHertogenbosch en Nijmegen en op de A2 rond ’s-Hertogenbosch staat het
Autotron goed aangegeven. Er zijn voldoende parkeerplaatsen. Een
uitrijkaart is te koop bij de Libema kassa in de entree.
Per openbaar vervoer kan men vanaf het busstation Den Bosch met bus 90
richting Heesch gaan. Controleer via bv 9292.nl de aankomst en
vertrektijden. Als alternatief kan men ook de regiotaxi gebruiken
http://www.regiotaxi-shertogenbosch.nl/
Voor reservering van een tafel en verder alle informatie zie onze website:
www.radiovlooienmarkt.nl U kunt ons daar bereiken, of via Email:
info@radiovlooienmarkt.nl
De VERON, afdeling Den Bosch verheugt zich er op u allen weer te kunnen
begroeten en we wensen u alvast een plezierige dag toe.
Tot ziens op 16 maart 2019
Rens Schoones, PA3FGA, secretaris Stichting BRAC
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Eraan/Eraf
Te koop:
1. UHF-portofoon, geheel compleet
Wouxun KG-699E, 400 - 470.995 MHz (70 cm).
Bijna niet gebruikt, te koop wegens overcompleet. Compleet met antenne,
tafel-lader, adapter (input 12-24V), accu en manual.
Vraagprijs € 39,-2. UHF-portofoon, idem, maar zonder tafel-lader
Wouxun KG-699E, gelijk aan bovenstaande portofoon, alleen zonder tafellader.
Vraagprijs € 29,-1+2. Set van beide portofoons
Beide bovenstaande portofoons (de tafel-lader is geschikt voor beide
portofoons),
alle onderdelen zijn onderling uitwisselbaar. Mooie set, in originele doos.
Vraagprijs € 59,-Op de foto staat 1 portofoon afgebeeld met een aantal accessoires.

Info bij Leo van Empel PA0LEZ, 06-5514.6389.
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