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VERON afdeling Zaanstreek (A46)  Opgericht 15 maart 1945. 
 

Convo – Januari & Februari 2021 
 

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

 

Redactie Convo: 
Kees Koopmans (PA3HCA) 
Kees v/d Laak (PA3CYE) 
 

(kopij inleveren via https://a46.veron.nl/contact/ of via email a46@veron.nl ) 
 

Samenstelling van het afdelingsbestuur: 
Voorzitter Bert Dolstra PA0BZY  

Penningmeester Chris Blouw PA0CGB  

Secretaris Kees Koopmans PA3HCA  

 

Algemene informatie: 
Home Page afdeling 
Algemene info afdeling 
Repeater info 

https://a46.veron.nl/  
https://a46.veron.nl/afdeling/over-afdeling-a46/ 
https://a46.veron.nl/repeaters/repeaters-overzicht/  

Verenigings repeater 70cm PI2ZAZ In: 431.6375 / Uit: 430.0375 (1750 Hz/CTCSS 88.5) 
Verenigings repeater 2mtr. PI3ZAZ In: 145.1125 / Uit: 145.7125 (1750 Hz/CTCSS 88.5) 
Verenigingszender 
Verenigings repeater 23cm 

PI4ZAZ 
PI6ZAZ 

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

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

NL66 INGB 0003387333 
Leesmap coördinator Kees Koopmans - PA3HCA  
Webmaster A46 Ivo Klinkert - PA1IVO  
 
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 2021 inleveren  
vóór 22 februari 2021. 
 
Ontvangt u de Convo nog niet per email? 
Stuur dan een email naar de afdeling en dan zetten we u op de verzendlijst. 
De Convo wordt alleen nog per email verspreid. 
 
De Convo’s zijn ook te downloaden via de VERON Zaanstreek A46 website. 
https://a46.veron.nl/afdeling/convo/ 

https://a46.veron.nl/contact/
mailto:a46@veron.nl
https://a46.veron.nl/
https://a46.veron.nl/repeaters/repeaters-overzicht/
mailto:a46@veron.nl
https://a46.veron.nl/contact/
mailto:a46@veron.nl
https://a46.veron.nl/afdeling/convo/
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Voorwoord - Voorzitter 
 
Beste allemaal, 
 
Ik wil beginnen met iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar 2021 te 
wensen. Het is denk ik goed om nog even bij het afgelopen jaar 2020 stil te 
staan. Het was een jaar met grote veranderingen en van iedereen werd veel 
improvisatie talent verwacht, omdat zaken per dag konden veranderen. 
 
Het jaar 2020. 
 
Het jaar 2020 moest het jaar worden waarin de VERON in oktober het  
75-jarig jubileum groots ging vieren. Echter ging Nederland in begin maart op 
slot ! Zodoende was de afdelingsavond van februari voorlopig even de 
laatste en niemand wist hoelang dit ging duren....  Gelukkig bleef onze 
afdeling Zaanstreek gewoon doordraaien. De Convo bleef normaal 
verschijnen en was telkens nog steeds goed gevuld. De QSL-kaarten 
uitwisseling kwam via Hella alweer snel op gang. Een compliment verdient 
onze webmaster Ivo (PA1IVO), omdat alle aankondigingen binnen één dag 
werden geplaatst op onze afdelingswebsite. We konden Ivo zelfs tijdens zijn 
vakantie in het bos hiermee lastig vallen. De afdelingswebsite bleek dit jaar 
erg handig om op het laatste moment informatie te veranderen en aan jullie 
door te geven. De “Zaanse Ronde“ op zondagochtend heeft ook zijn nut 
bewezen om onderling contact te houden en het laatste nieuws door te 
geven.  
 
We hebben als afdeling een speciale QSL-kaart gemaakt om het 75-jarig 
bestaan van de VERON te vieren ( elders in deze Convo ) met hulp van de 
drone van Ramon (PE1OUW). Tijdens het maken van een overzicht voor het 
oktobernummer van Electron over onze activiteiten als afdeling gedurende 
deze 75 jaar, kwam onze secretaris Kees (PA3HCA) tot de ontdekking dat wij 
als afdeling net weer iets langer bestaan dan de VERON, als VRA 
(Vereniging Radio Amateurs) met een oprichting daarvan op 15 maart 1945. 
 
Ik kwam dit jaar tot de conclusie, dat wij als VERON afdeling Zaanstreek best 
een goed lopend bedrijfje met zijn allen hebben opgebouwd. Ik ben hierop 
best een beetje trots ! 
 
We kregen er dit jaar 4 leden bij, helaas is Dirk (PA3FMP) in 2020 overleden.  
 
Het jaar 2021. 
 
De “Huishoudelijke Jaarvergadering”, die normaal altijd in januari plaatsvindt, 
gaat dit jaar niet door op woensdag 13 januari, vanwege de huidige corona 
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beperkingen. We hebben daarom als bestuur besloten om voorlopig aan te 
blijven en deze vergadering zo snel als mogelijk in een andere maand te 
houden. Wanneer de huidige strenge corona maatregelen blijken te werken, 
zou dit dus op woensdag 10 februari mogelijk moeten zijn. We vragen als 
bestuur ook aan de leden van de kascontrole commissie om aan te blijven, 
zolang dit noodzakelijk is. We zullen opnieuw proberen om één week eerder 
op woensdag 3 februari op de afdelingswebsite te vermelden wat de stand 
van zaken is. 
 

De voorstellen voor de komende “Verenigings Raad“ van de VERON die nu 
in april 2021 gepland staat, moeten worden ingediend bij het HB voor 1 
februari 2021. Wij zien als bestuur geen mogelijkheid, om op deze korte 
termijn naar voorstellen te vragen en hierover met jullie als afdelingsleden te 
gaan stemmen. We gaan daarom als Afdeling Zaanstreek geen voorstellen 
voor de VR indienen. Wanneer één van jullie daarmee problemen heeft, dan 
verzoeken wij hem of haar contact op te nemen met onze secretaris Kees 
(PA3HCA), zodat wij naar een oplossing kunnen zoeken. 
 

We gaan dit jaar 2021 als Afdeling Zaanstreek, ook weer meedoen aan de 
PACC-contest in februari en aan het “Mills on the Air” event in mei.  
 

Verder hebben we nog een ander probleem op te lossen. De kosten voor 
onze drie relais stations zijn door het AT verhoogd met jaarlijks € 237,= , 
vanwege toezicht en handhaving.  
Met een afdracht van het HB aan onze afdeling van jaarlijks € 950,= dreigt 
hier dus iets goed mis te gaan. Wij hebben als bestuur besloten om dit 
bedrag dit jaar als verlies op de begroting te zetten. Onze penningmeester 
Chris (PA0CGB) heeft inmiddels wel gezegd, dat hij dit maximaal één jaar 
accepteert en daarna een andere oplossing wil hebben. 
 

Ron (PA2RPC) gaat dit jaar een morse cursus starten, zoals je verderop in 
deze Convo kunt lezen. 
 

Kortom genoeg te doen binnen onze afdeling Zaanstreek en ik hoop opnieuw 
op jullie inzet te kunnen rekenen ! 
 

Bert,   PA0BZY. 
 

Verenigingsavonden 
 
De verenigingsavonden zijn op de 2e woensdag van de maand in Buurthuis  
"De Groote Weiver”, Industrieweg 1a, 1521NA, Wormerveer met uitzondering 
van de maanden juli en augustus. 
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 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 13 januari 
Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u. 
-Deze gaat onder de huidige corona maatregelen voor de horeca 
NIET door! 

Za/Zo 13/14 februari PACC Contest met PI4ZAZ 

Wo 10 februari 
Verenigingsavond in Buurthuis “De Groote Weiver" aanvang 20:00u. 
-Huishoudelijke jaarvergadering. 

(wijzigingen voorbehouden) 

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

Online Morsecursus 2021 
 
Ik heb het voornemen om in het begin van het volgend jaar, vanaf maandag  
4 januari 2021, een Morsecursus op te starten via de frequentie 144.600 
MHz op de 2 meterband onder de vereniging call "PI4ZAZ". 
Op alle werkdagen van 19:00 uur tot 19:30 uur, met uitzondering van de 
woensdagavonden als de afdelingsbijeenkomsten gepland zijn. 
Alle luister- en zendamateurs zijn welkom! 
Er wordt gestart met CW blokken van 5 min. 8 wpm, drie CW blokken per les. 
Maak voor jezelf bandopnamen van de uitzendingen met daarbij het 
gesproken woord van de geseinde tekst, zodat je de lessen achteraf nog 
eens kan beluisteren. 
De deelnemers kunnen na de les zich melden voor een korte QSO over de 
behandelde stof. 
Na de CW Blokken van 8 wpm gaan we door met 10 wpm en 12 wpm. 
Veel later gaan we ook het seinen in de praktijk beoefenen. 
Als je je wilt opgeven voor deze Morse Cursus, meldt dat dan even via mijn 
mailadres pa2rpc@blueslabel.nl met de vermelding van je NAAM, CALL 
en/of LUISTERNUMMER en WOONPLAATS. Zodat ik contact met je kan 
onderhouden. 
Voor algemene vragen kun je ook terecht op alle werkdagen vanaf 19.00 uur 
via onze VERON Verenigings Repeater "PI3ZAZ". 
 
Ron Cijs (PA2RPC) 

https://a46.veron.nl/contact/
http://a46.veron.nl/agenda/
pa2rpc@blueslabel.nl
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Van de QSL Manager 
 
Ik ben nu bezig om de laatste QSL kaarten te verwerken voor het DQB. 
 
Dank voor alle ingebrachte kaarten. 
 
Voor allen de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Ik hoop dat ik in 2021 ook weer vele QSL kaarten voor de leden mag 
versturen. 
 
Blijf gezond, wees voorzichtig en geniet van de radio hobby! 
 
73, 88,  Hella (PD0HWE) – QSL manager 
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Agenda huishoudelijke jaarvergadering  
VERON Afdeling Zaanstreek (voorlopig op 10 februari 2021) 
 
1. Opening. (20:00 uur) 

2. Vaststellen van de agenda. 

3. Mededelingen. 

4. Vaststellen van de notulen van de vorige huishoudelijke jaarvergadering  

van 8 januari 2020. (zie de Convo van Maart & April 2020)  

 

http://a46.veron.nl/wp-content/uploads/2020/03/Convo_Mrt-Apr20.pdf 

 

5. Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, kascontrole commissie 

en de QSL-manager. 

6. ----  PAUZE ---- 

7. Verkiezing afdelingsbestuur. 

Huidige situatie: 

 Voorzitter – Bert Dolstra (PA0BZY)→Aftredend en herkiesbaar. 

 Penningmeester - Chris Blouw (PA0CGB) Aftredend en herkiesbaar 

 Secretaris - Kees Koopmans (PA3HCA) → Aftredend en herkiesbaar. 

 (2* vacature voor een Lid) 

De voorzitter wordt gekozen door de leden. 

8. Het kiezen van een nieuwe kascontrolecommissie. 

9. Kiezen van de afgevaardigden voor de 81ste Verenigingsraad op 

zaterdag 24 april te Veenendaal 

10. Wat gaan we doen in 2021? 

Voorstellen van de leden en het bestuur. 

(PACC, Velddag, Kids Day, Mills on the Air, Jota, etc.) 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

http://a46.veron.nl/wp-content/uploads/2020/03/Convo_Mrt-Apr20.pdf
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Aankondiging PACC contest op 13 & 14 februari 2021 
 

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, 13 en 14 februari. 
We werken onder de roepnaam van onze afdeling: PI4ZAZ. 
De contest begint op zaterdagmiddag 12:00 uur 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 Jungle Pimpernel aan de Kalverringdijk, in 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. Het logprogramma is N1MM+ 
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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, 12 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 telefonisch: 075-616.7967. 
 

Nieuwe adverteerders gezocht 
 
Helaas heeft onze adverteerder “RENS Electronics” de advertentie 
opgezegd. We zijn dus op zoek naar nieuwe adverteerders. Weet jullie 
iemand die wil adverteren in kleine clubbladen? Geef ons een seintje. 
 

Verkoop apparatuur uit nalatenschap Dirk (PA3FMP) 
 

Na het overlijden van ons afdelingslid Dirk (PA3FMP), heeft de familie 
gevraagd of de VERON afdeling Zaanstreek Dirk zijn apparatuur kan 
uitzoeken en verkopen. Fred en Hella helpen bij het uitzoeken en verkopen 
en Ivo verzorgt de pagina op de homepage van de afdeling. Een klein deel 
van de opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de VERON afdeling 
Zaanstreek, onze dank daarvoor. 

Vanwege de beperkingen door corona, worden de spullen alleen on-line 
aangeboden via deze pagina en zal er (voorlopig) geen verkoop op een 
afdelingsavond plaatsvinden. 

Op de homepage staat een lijst met spullen die te koop zijn. Alle spullen zijn 
gebruikt. De spullen worden hier in meerdere delen aangeboden, de laatste 
toevoeging is gedaan op 28 december 2020. 

Link: 
http://a46.veron.nl/eraan-eraf/nalatenschap-pa3fmp/ 
 
  

mailto:pa0cgb@veron.nl
http://a46.veron.nl/dirk-hendriks-pa3fmp-silent-key/
http://a46.veron.nl/eraan-eraf/nalatenschap-pa3fmp/
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Hieronder een lijst wat er o.a. zal worden aangeboden: 
 

Diverse zendontvangers 
USB interface (Kenwood / Icom) en aansluit kabels hiervoor 
Tafelmicrofoon (Kenwood) / Seinsleutel 
Diverse antenne tuners / Coax kabels / Antenneswitches 
Rotor (compleet) / Losse rotor besturingskast / Top lager (Kenpro) 
Kleefvoet / Mobiele antennes 
Zelfbouw G.P. antennes 
Diverse voedingen 
Scoop  (Russisch) / Multimeter 
27 MHz apparatuur. 
 

Bij interesse voor één of meerdere items, neem contact op via de mail met 
Hella (hella-wessels@ziggo.nl) voor een afspraak.  
Items zijn af te halen in Uitgeest tegen contante betaling. 

 

QSL kaart PI75ZAZ 
 

 
 

Dit is de speciale QSL kaart geworden voor PI75ZAZ. Met dank aan Ramon 
(PE1OUW). Heb je een verbinding gemaakt met PI75ZAZ (b.v. in de Zaanse 
Zondagochtend ronde) of heb je hem als luisteramateur gehoord en wil je er 
zeker van zijn dat je deze QSL kaart wilt ontvangen, geef dat dan (voor zover 
je dat nog niet gedaan hebt) even door aan Kees (PA3HCA). 

mailto:hella-wessels@ziggo.nl

