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Convo
KOPIJ voor de CONVO van november/december 2019 inleveren
vóór 21 oktober 2019.
Ontvangt u nog geen notificatie van de Convo per email?
Stuur dan een email naar de afdeling dan zetten we u op de verzendlijst.
De Convo is te downloaden via de VERON Zaanstreek A46 website:
https://a46.veron.nl/afdeling/convo/
Foto’s in deze Convo zijn gemaakt door Jan, PD0SAO en Kees, PA3HCA.
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Voorwoord van de voorzitter
Beste allemaal,
Ik hoop dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad en weer gezond is
thuisgekomen.
Op de komende afdelingsavond op woensdag 11 september staat “Onderling
QSO” gepland, zodat iedereen zijn vakantie ervaringen kan delen. Ik ben zelf
wel benieuwd wat de activiteit op het “Zaans Vakantienet” is geweest. Ik heb
hier zelf niet aan deelgenomen, maar ik heb mij laten vertellen dat de condities
op de H.F. banden tegenwoordig niet al te best zijn. Zelf kom ik met mijn 2
meter en 70 cm. spullen en eigenbouw rondstraal antenne ook niet veel verder
dan “Camping Bakkum”.
Voor de afdelingsavond op woensdag 9 oktober staat een lezing van René
Stevens, PE1CMO, over de amateurtransponder QO-100 op de geostationaire
satelliet Es’hail 2 in de agenda. Dit belooft een erg interessante lezing te
worden. Deze amateurtransponder is in februari van dit jaar in gebruik
genomen en is aan boord van een commerciële communicatie satelliet op
36.000 km. afstand.
Omdat dit een geostationaire satelliet is, betekent dit dat de satelliet stil staat
ten opzichte van de aarde en 24 uur per dag gebruikt kan worden. De satelliet
is te vergelijken met de bekende ASTRA televisie satelliet.
De uplink naar de transponder is rond de 2.4 GHz. (13 cm. band) en de
downlink is op 10 GHz. (3 cm. band). De amateurtransponder heeft eigenlijk 2
aparte frequentiebanden, één voor digitale amateur televisie (ATV) en één
voor spraak in SSB. FM modulatie is een beetje zonde van de beschikbare
bandbreedte op de transponder.
De satelliet “ziet” een groot deel van de aarde (zie foto footprint Es’hail 2),
zodat verbindingen tussen Nederland en China en nog heel veel meer,
mogelijk zijn. Deze hele nieuwe combinatie van mogelijkheden, heeft veel
amateurs er toe gebracht om allerlei nieuwe apparatuur te bouwen en te
testen. René gaat ook in op het belang van fase ruis en frequentie stabiliteit.
Als je alvast eens wilt luisteren of kijken op de satelliet, dan is er een zeer
fraaie WebSDR site: https://eshail.batc.org.uk waar dit mogelijk is. Afstemmen
gaat met je muis en de fine tune is met het scroll wheel.
Dus graag tot ziens op onze afdelingsavond!
Bert, PA0BZY.
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Footprint Es’hail 2
Verenigingsavonden
De verenigingsavond is op de 2e woensdag van de maand in Buurthuis
"De Groote Weiver”, Industrieweg 1a, 1521NA, Wormerveer. Met uitzondering
van de maanden juli en augustus, want dan zijn er geen verenigingsavonden.
De routebeschrijving naar "De Groote Weiver” is te vinden op:
https://a46.veron.nl/wp-content/uploads/2019/04/Routebeschrijving_De_Groote_Weiver.pdf

Op de komende verenigingsavond van 11 september hebben we onderling
QSO. Tevens is er de verkoop van de oude leesmappen (2017/2018).
Op de verenigingsavond van 9 oktober staat een lezing van René Stevens,
PE1CMO, over de amateurtransponder QO-100 op de geostationaire satelliet
Es’hail 2
Op de verenigingsavond van woensdag 13 november houden we een themaavond over "Microcontrollers bij onze radio-hobby". De exacte inhoud wordt in
de volgende Convo bekend gemaakt (en ook op onze website), maar we willen
de leden nu al vragen om na te denken of ze een projectje met een microcontroller hebben die ze mee kunnen nemen naar de verenigingsavond van
november. Ook projectjes die nog niet af zijn of die zijn 'vastgelopen' zijn
welkom.
Om leden te stimuleren om toch maar een projectje mee te nemen naar de
afdelingsbijeenkomst, wordt er onder de leden met een projectje op de avond
zelf één gratis 'Celsius' bouwpakket verloot (een thermometer en meer, met
een microcontroller, https://ivok.home.xs4all.nl/celsius/).
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Weten jullie nog iemand die een lezing wil en/of kan geven of wil je zelf een
lezing geven, laat het ons weten!

VERON Zaanstreek agenda
Datum (2019)

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 11 september

Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u.
-Onderling QSO
-Verkoop oude leesmappen (2017/2018)

Za 28 september

38ste Radiomarkt “De lichtmis” Meppel - https://stichtingrom.com/

Za 5 oktober

36ste Radio Onderdelen Markt Assen – Locatie:
Veilinghallen van Flowerdome, Burgemeester J.G. Legroweg 80,
9761 TD, Eelde.

Wo 9 oktober

Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u.
-Een lezing van Rene Stevens, PE1CMO, over de amateur
transponder op de geostationaire satelliet Es’Hail 2.

Vr 18 okt t/m zo 20 okt JOTA-JOTI 2019
Za 2 november

Dag voor de Radio Amateur – IJsselhallen - Zwolle

Wo 13 november

-Thema-avond "Microcontrollers voor onze radio-hobby"

Wo 11 december

Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u.
Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u.
-Traditionele gezellige avond met een hapje en een drankje.
(wijzigingen voorbehouden)

Zie ook https://a46.veron.nl/agenda/
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<< ZAANS VAKANTIENET 2019 >>
De Zaanse Vakantie Ronde 2019
Hoe is het toch gegaan met de Zaanse Vakantie Ronde dit jaar?
Daarover zal ik verslag doen. Volgens de website van de Afdeling Zaanstreek
van de VERON zouden we actief zijn op de frequentie 7087 KHz in SSB, in
ieder geval op woensdag- en zaterdagavonden, vanaf acht uur ‘s avonds.
Zo is het ook gegaan. De eerste die op een lange reis vertrok was Dirk,
PA3FMP. Dirk trok helemaal door Noord-Duitsland, Denemarken, Noorwegen
tot aan de Noordkaap en langs de Zweedse Oostkust, de Botnische golf weer
terug. Hij was dikwijls wel actief, maar heeft vaak niets gehoord.
De tweede die vertrok was Chris, PA0CGB, halverwege de meimaand.
Elecraft K2 + 100 W lineair en verticale Buddypole.
Ik kan alleen maar vertellen wat mijn ervaringen zijn met de diverse Zaanse en
niet-Zaanse stations.
De 40M band gedroeg zich zoals we de laatste paar jaar gewend zijn. Binnen
een straal van pakweg 200 tot 300 Km kun je elkaar niet of nauwelijks werken.
Daarbuiten gaat het vrij redelijk tot goed. Dat is het gevolg van de condities de
laatste jaren.
In de Zaanse Vakantie Ronde heb ik met weinig Zaanse stations kunnen
werken. In de eerste plaats vanwege condities, zoals hierboven vermeld, maar
ook door de geringe activiteit van Zaanse thuisstations. Ook waren er zeer
weinig stations met vakantie in mijn vakantie periode (half mei tot en met
eerste week van juli).
Actief waren er in die periode:
Garmt, PA0VLY (Briltil, oud-zaankanter), Rinus PA2MPD, Peter, PE1CQS,
Jan, PA2JSZ, (oud-Wormer), en Kees, PA3HCA. Twee vakantiestations
onderweg, Dirk, PA3FMP en Kees, PA3HCA werden door mij gewerkt.
Van dit rijtje heb ik het vaakst PA0VLY en PA3HCA en PA3FMP gewerkt met
wisselend succes.
De 29ste mei was een heel opvallende avond met uitstekende condities. Die
avond kon ik vanuit Leek, bij Groningen, werken met 4 Zaanse stations, met
PA3FMP, toen vanuit Frederikshavn (Denemarken) en met nog een hele rits
Nederlandse vaste stations en een Nederlands vakantie station in Frankrijk.
Dirk, PA3FMP, heb ik gewerkt vanuit Noorwegen, Zweden enkele keren en
Duitsland.
Voor de rest heb ik op 40M veel Europese stations gewerkt uit vooral Spanje
met de AM70 prefix roepnamen en Engelse stations met de GB19 prefix.
Een bijzonder ervaring had ik op een camping in Kirchhatten, onder
Oldenburg, Duitsland. Als aanhangsel bij de camping zag ik een veld met
caravans met op dat veld een grote pylonenmast met een 5 of 6 elementen
beam. Daar moest ik natuurlijk het mijne van weten. Het bleek een terreintje
van een afdeling van de DARC te zijn. Het stond er vol met masten en
antenne draden, meest dipolen, alles door elkaar. Er was een mannetje aan
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het werk, maar die was geen OM, maar hij hield het terrein netjes.
Ook in het weekend dat we daar nog stonden was er geen activiteit, jammer.
Weer thuis kregen we op een gegeven moment in juli te maken met bijzonder
heet weer en dan is het in de shack geen pretje. Toen ben ik niet altijd actief
geweest.
In augustus ging Kees, PA3HCA op reis naar Frankrijk en we zouden proberen
verbinding met elkaar te maken op de vakantiefrequentie.
Dat is diverse keren gelukt en ook Garmt, PA0VLY en Peter, PE1CQS waren
actief. De verbindingen liepen niet altijd van mij uit zo soepel wegens een
breuk in de dipool antenne. Peter PE1CQS, Assendelft was dikwijls maar
nauwelijks te horen bij mij.
Al met al rustige activiteiten. Des al niettemin vind ik het altijd heel fijn om te
werken met Zaanse stations, home of op vakantie, tijdens mijn reizen door
Europa. Het geeft me een “thuis gevoel”.
73, Chris, PA0CGB

Kees, PA3HCA vanuit de camping in Frankrijk (Drôme) in verbinding met
Garmt, PA0VLY, Chris, PA0CGB en Peter, PE1CQS.
Vakantiekoffer met IC-706MK2G, LDG Z100 antenne tuner,
SAMLEX SEC 1223 schakelende voeding en FD3 in de bomen.
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Dag voor de RadioAmateur op zaterdag 2 november 2019
De voorbereidingen voor de 59e Dag voor de Radioamateur 2019 zijn alweer
in volle gang. De Dag voor de Radioamateur 2019 zal worden gehouden op
zaterdag 2 november, en zoals al aangekondigd was in de IJsselhallen,
Rieteweg 4, 8011 AB te Zwolle.
Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de Radioamateur heeft besloten alle prijzen in
2019 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).
Voorverkoop entreebewijzen
Voor VERON leden bestaat 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 11 september kunt u de kaartjes bestellen en
betalen. Er is wel een minimum aantal dat besteld moet worden, maar ik
verwacht dat dit makkelijk gehaald wordt.
Kan je niet op de verenigingsavond komen? Geen probleem; je kunt tot
27 september kaartjes bestellen en betalen bij Kees (PA3HCA).
De kaartjes worden dan op de verenigingsavond van 9 oktober uitgedeeld.
Parkeren
Evenals vorig jaar bedragen de parkeerkosten op het terrein van de
IJsselhallen € 5,00 per voertuig.
Tip: Meerdere personen in een auto reduceert u de parkeerkosten.
Een uitrijkaart kunt u kopen bij de entree van de IJsselhallen.
Informatie
Nadere informatie, contact adressen, zowel voor bezoekers als voor mensen
die willen deelnemen met een stand aan een van de onderdelen van de
DvdRA 2019 kunt u vinden op onze speciale website: https://dvdra.veron.nl
ook toegankelijk via de VERON website https://www.veron.nl, via
evenementen DvdRA.
Met vriendelijke groet,
Rene Plug, PA3ECL voorzitter Evenementen Commissie a.i.
Voorzitter.evcie@veron.nl
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Oproep zelfbouw tentoonstelling op de Dag voor de
Radioamateur
Na de Dag voor de Radioamateur (DvdRA) in 2018, is vastgesteld, dat de brief
vorig jaar aan alle afdelingen succes heeft gehad.
De deelname en de kwaliteit van de zelfbouwtentoonstelling op de Dag voor
de Radioamateur was weer hoog. Mijn dank aan iedereen die een bijdrage
heeft geleverd. Uiteraard is het nu zaak om dit voort te zetten en zoveel als
mogelijk uit te bouwen. Wij, de evenementencommissie, maar vooral de
bezoekers van de DvdRA, zouden het zeer op prijs stellen als er meer en ook
andere deelnemers, hun zelfbouw projecten zouden willen demonstreren.
Daarom vraag ik de afdelingsbesturen ons te helpen om zelfbouw op de
DvdRA een impuls te geven, door in hun afdeling potentiele zelfbouwers aan
te spreken om zich op te geven voor deelname aan ons jaarlijkse evenement.
Er staan enkele voordelen tegenover, deelname is kosteloos, entree en
parkeerkosten zijn vrij, deelnemers ontvangen een gratis lunchpakket en een
herinnering op de DvdRA. Voor deelname aanmelden bij:
Jos Disselhorst, PA3ACJ, email: pa3acj@veron.nl
De uiterste aanmelddatum is 15 sept. 2019.
Vergeet niet aan te geven met hoeveel personen u deelneemt, en voeg korte
beschrijving van het zelfbouwproject toe.
Iedere aanmelder ontvangt van Jos de nodige informatie.
Verdere informatie kunt u vinden op https://dvdra.veron.nl en op de VERONwebsite. Wij hopen weer op een enthousiaste deelname aan de zelfbouw
tentoonstelling op de DvdRA op zaterdag 2 november 2019 in de IJsselhallen
in Zwolle. Wij rekenen op uw hulp.
Namens de VERON-evenementen-commissie,
Rene Plug (PA3ECL) - Voorzitter Evenementen Commissie a.i.
Oudland 1, 5521 ST Eersel - email: voorzitter.evcie@veron.nl

Radiomarkt ‘De Lichtmis’ Meppel – Zaterdag 28 september
Op zaterdag 28 september 2019 vindt voor de
38e 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.
Rond 9.00 uur bent u als bezoeker welkom.
Entree € 0,00. Parkeren (indien mogelijk) €2,00,
op het grasland tegenover het wegrestaurant.
Op 2 september waren er al 103 kramen gereserveerd!
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/
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(Advertentie)
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Bezoek aan de Ham Radio – Friedrichshafen (Bodensee-DL)

Ook dit jaar zijn Jan (PD0SAO), Leo (PA0LEZ) en Kees (PA3HCA) weer
samen afgereisd naar de Ham Radio in Friedrichshafen. De sightseeing
(donder)dag werd opgevuld met een bezoek naar het “Auto & Traktor Museum
in Uhldingen-Mühlhofen (https://autoundtraktor.museum/). Dit was zeer de

moeite waard. Buiten het museum stond ook nog een “Goggomobil”.
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De 2 dagen daarna zijn we op de beurs geweest.
Dick, DL1CLM (vroeger PE1CLM), reed met ons mee.
Hij stond met de camper op een camping vlakbij.

Dick, DL1CLM (in het midden van de foto) bij de VERON stand)
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De beurs is ruim opgezet en er zijn zowel nieuwe als oude spullen te koop.
Ben je ergens naar op zoek? Er is grote kans dat je het hier vindt.

Een ruime keuze aan Arduino en Raspberry PI en de opties.
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En ook de lunch met “Bratwurst & Pommes” mag natuurlijk niet ontbreken.
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Zelf heb ik nog een lezing over de QO-100 (Quatar Oscar-100) gevolgd.
Er waren diverse lezingen in Engels en Duits door AMSAT-DL & QARS [Qatar
Amateur Radio Society]). Beiden hadden ook stands op de Ham Radio.

Zondag zijn we weer vol geladen met spullen en wijn teruggereden naar
Nederland. Volgend jaar (2020) wordt de beurs gehouden van 26-28 juni 2020.
Misschien iets voor jou?
Kees, PA3HCA

Bezoek aan de radiovlooienmarkt tijdens de 51e DNAT
in Bentheim op 24 augustus 2019.

We lopen wat radiovlooienmarkten af en daarom mag Bentheim ook niet
ontbreken. Op zaterdag zijn Jan, PD0SAO, Peter, PE1DLG en Kees, PA3HCA
naar Bentheim gereden. Deze markt is er tijdens de DNAT (Duits/Nederlands
Amateur Treffen). Een leuke radiovlooienmarkt met een gedeelte overdekt
(Sporthal) en een gedeelte buiten. Helaas zien we toch elk jaar dat het aantal
standhouders minder wordt. Dus blijf wel naar deze markten komen, anders
verdwijnen ze en dat zou zonde zijn. Wel veel, maar niet alles is immers via
internet te vinden. Wij zijn in ieder geval niet met lege handen naar huis
gegaan. Na de radiovlooienmarkt zijn we ook nog even op de rommelmarkt
aan de andere kant van “de burcht” geweest. Deze is zo groot dat je daar ook
wel een dag zou kunnen doorbrengen. En voordat we naar huis reden, hebben
we nog wat gedronken op een gezellig terras vlakbij de burcht.
Kees,PA3HCA
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In de sporthal.

Nummer bord die ik laatst toevallig tegen kwam.

JOTA-JOTI in de Zaanstreek: 18 t/m 20 oktober 2019
Ook dit jaar zullen diverse leden van de VERON Zaanstreek helpen bij de
JOTA-JOTI (Jamboree On The Air/Internet) activiteiten van Scoutingverenigingen in de Zaanstreek. 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 staan op dit moment de volgende drie JOTA-stations
ingeschreven (https://sol.scouting.nl/list/list/503):
Scouting Assendelft (PI4RSA/J), Scouting Elfregi Zaanstreek (PA0JNH/J) en
de Watergeuzen (PE2RDX). Tot ziens op de JOTA 2019.
Ivo, PA1IVO
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WINTER YOTA 2019 – LET’S GO PA
Winter-YOTA is een sub-regionaal kamp van het IARU R1 “Youngsters On The
Air” programma, in Nederland is dit onderdeel van de Jeugd & Jongerencommissie VERON.

Dit jaar, midden in december, is het tijd voor Winter-YOTA. Een lang weekend,
voor jongeren, in het teken van amateur radio. Wil je meer leren over
radiozendamateurisme? Heb je net je radio licentie gehaald of ben je nog aan
het leren? Of ben je al een aantal jaar actief? Dan ben je van harte welkom om
deel te nemen aan dit unieke evenement wat vol staat met radio activiteiten en
vooral veel plezier!
Wie?
Ben je tussen de 16 en 25 jaar en geïnteresseerd in amateur radio? Dan ben
jij de deelnemer die we zoeken. Je hoeft niet in het bezit te zijn van een
radiolicentie om deel te nemen. We vragen wel dat je lid bent van een IARU
vereniging, in Nederland is dit de VERON.
Wanneer?
Aankomst:
Donderdag 12 december na 15:00 uur
Vertrek:
Zondag 15 december na het ontbijt
Mocht het niet lukken om alle dagen aanwezig te zijn vanwege school, dan is
dit geen probleem. Wij hebben liever dat je een gedeelte van het programma
meedoet, dan dat je helemaal niet komt. Mocht je niet volledig kunnen
deelnemen, stuur dan tijdens opgave een email naar:
winteryota@ham-yota.com
Heb je een bewijs van opgave nodig om hiervoor vrij te krijgen van school,
stuur een email, wij helpen je graag verder.
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Waar?
In het bosgebied bij Oosterhout (Noord-Brabant), staat het Schiedams
Schoolbuitenhuis. In dit kampgebouw hebben we slaapplaatsen voor alle
deelnemers en zullen de activiteiten plaatsvinden.
Winter YOTA Programma
Op het moment wordt er nog hard gewerkt aan de invulling van het
programma. We kunnen al wel verklappen dat het hele evenement in het
teken staat van workshops en activiteiten rond amateur radio. De locatie
bevindt zich midden in de natuur, we zullen actief zijn met spellen in het bos.
De maand december staat in het teken van December YOTA maand. Dit houdt
in dat de hele maand jongeren roepnamen met YOTA in suffix zullen activeren.
Hier doen wij aan mee, met de roepnaam PA6YOTA.
Kortom, je hoeft je niet te vervelen, naast het programma zorgen we voor
ontbijt, lunch en avondeten en daarbuiten zullen we vooral veel plezier met
elkaar hebben. Mocht het weer het toelaten, dan staat er sowieso een winterkampvuuravond op het programma.
Kosten?
Het grootste deel van het evenement wordt gesponsord door IARU R1 en het
VERON fonds. We vragen aan alle deelnemers een bijdrage van €25,-.
Hiermee wordt de accommodatie, 3 maaltijden per dag en alle activiteiten
vergoed.
Aanmelden voor de Winter YOTA
Via deze “link” kan je je registreren voor dit evenement. Er is een limiet aan
het aantal plaatsen. Wanneer we de deelnemers vastleggen, krijg je een email
met de informatie of je wel of niet kan deelnemen aan dit evenement.
Wanneer je je registreert schrijf je je automatisch in voor de nieuwsbrief.
Heb je nog vragen of wil je meer info? Stuur dan een mail naar:
winteryota@ham-yota.com
Op het moment stromen de aanmeldingen binnen, dus wacht niet.

Kees PA3HCA (PE1OBK) / NL440 – 50 jaar lid van de VERON
Het is alweer 50 jaar geleden dat ik op de Firato van september 1969 lid ben
geworden van de VERON. Ik was toen 14 jaar. Ik vond nog wat oude foto’s die
bij de stand op de Firato gemaakt zijn. Op 28 september 1969 ontving ik mijn
NL440 luisternummer. Een aantal jaren daarna verscheen er ook nog een
verhaaltje in de Electron met een foto die door NL100 was gemaakt. Ik heb er
nog een aantal terug kunnen vinden. In had een Marconi CR100, die ik op het
waterlooplein had gekocht als ontvanger. Deze heb ik nog steeds in mijn bezit,
alleen staat hij wel onder het bureau. Later is daar ook nog een 62set bij
gekomen, maar die heb ik weer verkocht. Je mocht deze “zend” apparatuur in
die tijd eigenlijk niet legaal in huis hebben.
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Foto: NL100 – De shack van Kees, NL440.
De jaren daarna heb ik vele verenigingsavonden gehad in Amsterdam op
diverse locaties. De eerste cursus voor het zendexamen was voor mij op het
Haarlemmermeerstation uit het “groene boek”.
Helaas heb ik moeten afhaken wegens slechte resultaten op school en moest
ik mijn aandacht dus verleggen.
Echter ben ik wel al die tijd lid gebleven van de VERON.
Het heeft weer even geduurd totdat ik de hobby weer volledig kon oppakken.
In de tussentijd heb ik wel vaak geluisterd en zo nu en dan QSL kaarten
verstuurd.
Van Amsterdam ben ik naar Zaandam verhuisd en ben ik uiteindelijk in
Wormer terechtgekomen. Piet van der Does, PA0DSW die daar de Convo
bezorgde heeft mij toen uitgenodigd om mee te gaan naar “Atlantic” in
Krommenie.
Daarna ben ik weer volledig actief geworden en heb ik mijn C- en A machtiging
gehaald. In 1990 ben ik in het bestuur van de afdeling Zaanstreek gekomen.
De rest van het verhaal kennen de meeste. Het is en blijft een leuke hobby!
En tegenwoordig zijn de mogelijkheden bijna oneindig. Je kan er al je tijd in
stoppen! (als je die tenminste hebt…….)
(Kees,PA3HCA)
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36ste Radio Onderdelen Markt Assen zaterdag 5 okt. 2019

We hebben besloten om onze 36ste Radiomarkt te houden op 5 oktober 2019.
We hopen met deze datum weer tegemoet te komen aan de wensen van
zowel de bezoekers als de standhouders.
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 demo wordt gegeven over de mogelijkheden met Radio,
Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke. We rekenen weer op een
grote opkomst. Tevens zal er weer voldoende ruimte zijn voor onderling QSO
onder genot van een hapje en drankje.
De samenwerking met Vitalisvlooienmarkten is gecontinueerd. Hierdoor
kunnen we de toegangsprijs houden op € 3,50. Dit geeft tevens toegang voor
zowel onze Radiomarkt als ook de grootste Vlooienmarkt van het Noorden.
Kinderen t/m 13 jaar gratis. De markt worden weer gehouden in de
veilinghallen van Flowerdome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime gratis
parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang met Vitalis is. De hal heeft een
oppervlakte van 2500 - 3000 m2 is uitstekend verlicht / verwarmd en bevindt
zich op ca. 12 km. ten noorden van Assen, en is direct aan de A28 gelegen.
Onze Radio markt is voor het publiek geopend van 9.30 tot maximaal 15.00 H.
Adres; Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761 TD, EELDE.
Standruimte voor ca. 4 meter a € 30,-- en ook een halve kraam is mogelijk
voor shack opruiming enz. Voor de standhouders is het mogelijk om al op de
vrijdagmiddag op te bouwen. De organisatie is in handen van de st. Radio
Contest Groep Assen. Voor informatie en standhuur:
Eene de Weerd, PA3CEG.tel: 0592-613557
E-mail: eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl
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