
Notulen jaarvergadering Traffic Bureau

Datum: Zaterdag 10 januari 2009
Locatie: Van der Valk Hotel Vught, Vught

Voorzitter: Sjoerd Ypma, PA0SHY
Notulist: Jan Jaap Vosselman, PG7V

Aanwezig:
Dick van Empelen PA0GRU IARU MS
Jan Kikkert PA0IJM DQB vertegenw./PACC manager
Nico van der Bijl PA0MIR DX-ing
Sjoerd Ypma PA0SHY HF manager/voorzitter
Jan Stadman PA1TT HF-dag
Kees Murre PA2CHM Redacteur HF-rubriek
Remy Denker PA3AGF Vonkerboer wedstrijd
Peter Pape PA3CAL Gast/QSL manager PI4HQ en andere TB-calls
Chantal Koekkoek PA3GQG YL-zaken/ondersteuning PACC
Theo Koning PB7CW HF-certificaten
Aurelio Bellussi PC5A iDXPress/Internetzaken/ondersteuning PACC
Peter Damen PC7T PA-beker wedstrijd
Jan Jaap Vosselman PG7V Afdelingscompetitie

Afwezig met kennisgeving:
Wino Paas PA0ABM Honor Roll
Din Hoogma PA0DIN VHSC
Werner Fleischmann PA0FLE Velddagen
Eric Wösten PA3CEV IDXPress/Internetzaken
Jan Visser PG2AA Propagatie

Opening
Sjoerd opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Notulen vorige vergadering
Bij de mededeling wordt bij Enno Korma de call PA0ERA genoemd, dit moet zijn PF5X.

Mededelingen
- Mutaties Traffic Bureau
 Nieuwe leden van het TB zijn Jan Stadman PA1TT en Chantal Koekkoek PA3GQG. Enno Korma PF5X heeft 
zijn werkzaamheden binnen het TB beëindigd.
- Mutaties Hoofdbestuur
Nieuw in het hoofdbestuur zijn Andries Boone, PA0ABY, Koert Wilmink, PA1KW, Coen Vermaire, PA5KM 
en Bram van den Berg, PB0AOK. De nieuwe (plaatsvervangend) secretaris PA1KW werkt veel met e-mail, 
waardoor de communicatie snel verloopt.
- DvdRA
Helaas was er afgelopen jaar geen stand van het Traffic Bureau, mogelijk mede doordat deze dag ditmaal
ongelukkig uit kwam voor de contesters (CQ-WW). De vergadering is het er over eens dat we op de komende 
DvdRA (31-okt-2009) wel weer met een stand aanwezig moeten zijn. Peter PC7T zal e.e.a. coördineren. Hij 
heeft al per e-mail de belangstelling gepolst en hier meerdere positieve reacties op gehad. Het is de bedoeling om 
een rooster te maken en dit ook vooraf bekend te maken, zodat bezoekers ook weten wanneer men wie op de 
stand kan aantreffen om eventueel vragen te stellen. Peter zal e.e.a. verder uitwerken en komt met een voorstel 
voor deze dag.
- HF Dag
Voor de eerste afgelopen jaar georganiseerd door Jan PA1TT. Het was even wennen en zoeken naar de juiste 
contacten, maar alles is prima verlopen. De aanwezigen hebben deze dag als plezierig ervaren met een 
interessant programma. Tijdens het contestforum ontstond er weliswaar een scherpe discussie, maar daar is zo’n 
forum ook voor. De vraag wordt gesteld of er nog iets met de wensen/meningen wordt gedaan die geuit zijn 
tijdens het forum. Jan PA0IJM antwoord dat hij natuurlijk luistert naar wat er leeft onder de contestdeelnemers 
en TB-leden, maar dat hij uiteindelijk het reglement bepaalt, hij heeft daarvoor het mandaat van het TB. Het is 
onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Jan Stadman zal ook de organisatie van de komende HF-dag 



op zich nemen. Deze staat voorlopig gepland op 19 Sept 2009. Er worden al diverse onderwerpen voor lezingen 
genoemd.
- IARU R1 vergadering nov. 2008 Cavtat Kroatië
Een VERON delegatie met o.a. Sjoerd PA0SHY en Remy PA3AGF heeft deze conferentie bezocht waar o.a. het 
bandplan voor 7 MHz werd besproken. Er waren 3 voorstellen, die het alle 3 niet haalden.. In een werkgroep is 
men vervolgens verder gegaan om een compromisvoorstel te maken. Sjoerd heeft in deze werkgroep gepleit voor 
extra ruimte voor CW, wat helaas niet gelukt is. VERON heeft dan ook tegengestemd, maar het voorstel is dus 
wel aangenomen. Bij de volgende conferentie over 3 jaar zal dit onderwerp nogmaals op de agenda gezet 
worden. Er is ook gesproken over het verkrijgen van een toezegging voor 500 KHz.. Bij de volgende WARC 
volgt mogelijk een toezegging voor de amateurdienst, maar hier op vooruitlopend  kan elk land vast bij de eigen 
overheid een toezegging vragen. Hierover zijn inmiddels contacten met Agentschap Telecom en men is 
voorzichtig positief dat dit zal lukken. Er wordt gevraagd of Sjoerd nog heeft kunnen lobbyen voor het 
samenvoegen van de CW en SSB velddagcontesten, zoals gevraagd werd op de HF-dag. Sjoerd heeft hier 
inderdaad over gesproken met o.a. de UBA die er wel voor voelt. Probleem is dat o.a. DARC en RSGB tegen 
zijn en veel invloed hebben, de kans is dus klein dat dit gaat lukken.

Er wordt een kleine koffiepauze ingelast

Verslagen van de diverse commissies:
- Certificaten/Card checking (Theo PB7CW)
De aanvragen voor de diverse certificaten lopen rustig door, met een duidelijke piek kort na de PACC contest. 
Voor het PH6Q Award na de IARU HF Championship Contest zijn slechts 3 aanvragen binnengekomen, 
hiervoor valt de belangstelling dus tegen.
Er gaat veel tijd zitten in het beantwoorden van de veelal per e-mail gestelde vragen over het aanvragen van 
diverse certificaten etc.
Card-checking: Eventueel kan dit weer op de komende HF-dag, maar mogelijk komt dit weer ongelukkig uit 
i.v.m. het QRL van Theo. Indien het QRL het toelaat kan Theo wel op de DvdRA aanwezig zijn, 
belangstellenden kunnen dan vooraf zich aanmelden met vermelding van het aantal kaarten dat men wil laten 
controleren, zodat vooraf duidelijk is hoeveel werk er Theo wacht.

-Afdelingscompetitie (Jan Jaap PG7V)
In 2008 is de competitie weer prima verlopen met weer meer afdelingen en deelnemers t.o.v. 2007. Ook het 
aantal QSO’s nam flink toe. De opzet van de competitie, de mensen weer aan het contesten krijgen, werkt, wat 
ook te zien is aan het aantal Nederlandse stations in de uitslagenlijsten van buitenlandse contesten.  Voor 2009 is 
het reglement iets vereenvoudigd: alles telt weer gelijk, dus geen dubbele punten meer voor Nederlandse 
contesten, multi-operator stations mogen meedoen wanneer de operators volledig bij één afdeling horen.
Er ontstaat nog een discussie over deelname uit het buitenland. Dit is en blijft niet toegestaan, eenvoudig weg om 
de regels simpel te houden. De score verwerking verloopt vrijwel helemaal via de website van Leo PA0LSK. 
Met ingang van 2009 wordt de tussenstand realtime getoond. Mede hierdoor en om ruimte te besparen in de HF-
rubriek zal de tussenstand niet elke maand meer volledig in Electron worden gepubliceerd.

Lunch
Van 12:30 – 13:30 is de lunch met aan tafel ook nog het nodige onderling QSO.

Vervolg verslagen:
- iDXPress/TB website/(Aurelio PC5A)
Over iDXPress is weinig nieuws te melden. Vooral de pagina met DX-meldingen door de eigen bezoekers wordt 
veel en vrijwel dagelijks gebruikt. Helaas is er weinig input van de bezoekers van de site. Wel wordt er door de 
bezoekers veel gebruik gemaakt van de e-mail alert, waarmee men op de hoogte wordt gesteld zodra er nieuws 
wordt gepubliceerd. Suggesties voor aanpassingen zijn welkom.
De TB-site wordt up-to-date behouden. Diverse verslagen, waaronder ook de notulen van de TB-vergaderingen 
zijn ook op de site te vinden. Uit de vergadering komen geluiden dat de TB-site niet altijd goed te vinden is, het 
is even zoeken op de VERON website naar de juiste link. Mogelijk is dit op te lossen door op de VERON site 
een sitemap te maken waarop alle onderliggende pagina’s staan.
Het onderhoud van iDXPress en de TB-website heeft Aurelio inmiddels overgedragen aan Eric PA3CEV.

- IARU MS (Dick PA0GRU)
Dick begint met het uitdelen aan alle aanwezigen van een uitgebreid verslag en geeft vervolgens een presentatie 
over dit onderwerp. In Nederland werkt men inmiddels met een team van 7 personen, binnen IARU verband met 



15 landen. In Duitsland is men zeer actief, vanuit Engeland komen weinig tot geen meldingen.
Dick ontvangt 80 tot 90 meldingen per maand die hij o.a. ook doorstuurt naar Duitsland (DK2OM). Als 
voorbeeld van intruders geeft Dick o.a. een paar Nederlandse vissers op 3500 KHz. Zelf aanspreken en vragen 
QSY te gaan was in dit geval voldoende. Op 14055 zat Unifil als intruder. Door actie van de DARC werd dit 
redelijk snel verholpen met excuses van Unifil. De relatie met het Agentschap Telecom met betrekking tot dit 
onderwerp komt ook nog aan de orde. Sjoerd heeft deze kwestie informeel besproken met mensen van het AT 
tijdens de IARU conferentie in Cavtat. Men zegt wel degelijk iets met de meldingen te doen, maar bewust dit 
niet terug te koppelen. Dit is zo ontstaan door bepaalde ervaringen uit het verleden. Men heeft voor de toekomst 
beterschap beloofd, Sjoerd en Remy hebben de indruk dat dit ook zal gebeuren. Voor het komende amateur-
overleg staat dit onderwerp ook weer op de agenda.

- HF Dag (Jan PA1TT)
Reeds eerder vandaag besproken, ideeën blijven welkom.

- DQB (Jan PA0IJM)
Jan geeft aan dat de contacten met het QSL Bureau goed verlopen. Men doet er alles aan om de portokosten zo 
laag mogelijk te houden zoals eerder afgesproken is op de RQM dag. In het DQB-reglement zijn enkele 
wijzigingen aangebracht. Wanneer men geen lid is van VERON/VRZA kan men DQB-lid worden en zo ook 
gebruik maken van de DQB-diensten. Kosten: € 45,= per jaar. Er ontstaat discussie of dit niet teveel geld is, 
zeker voor stations die niet veel QSL post ontvangen/versturen en gebruik maken van een Nederlander als QSL 
manager. Het voorstel ligt ter goedkeuring bij de besturen van VERON/VRZA.

- PACC Contest (PA0IJM, PC5A, PA3GQG)
Afgelopen jaar  de eerste keer voor Jan, wat een hele klus was, maar alles is goed verlopen. Er is besloten om te 
stoppen met het uitslagenboekje, uiteraard staat de volledige uitslag nog wel op internet. Het vaantje wordt wel 
in ere gehouden, hier hechten de deelnemers zeer veel waarde aan! De bekers gaan ook verdwijnen. Hier voor in 
de plaats komt een plakette voor de winnaar en een wat groter vaantje voor de nummers 2 en 3 (dit alles per 
categorie). Het nieuwe reglement staat inmiddels op de PACC website.
Begin febr. 2009 krijgen alle deelnemers uit 2008 per e-mail een uitnodiging om dit jaar ook weer mee te doen.
Aanvulling Aurelio:
De verwerking van de logs door de contestrobot is goed verlopen. Het is wel een hele klus geweest om alles 
goed te configureren. In totaal zitten er 1163 logs in het systeem, waarvan 92% electronisch zijn aangeleverd. 
Conclusie: de overgrote meerderheid kan er goed mee overweg, zo doorgaan dus.
300 logs moesten in meerdere of mindere mate aangepast worden omdat ze door de robot niet werden 
geaccepteerd, door het ‘fine-tunen’ van de robot is dat hopelijk dit jaar minder. De robot staat nu zo ingesteld dat 
er voor een fout QSO 1 strafpunt wordt gerekend.
Chantal heeft veel administratieve zaken geregeld, o.a. adressen verzamelen etc. Dit heeft erg veel tijd gekost. 
Het is dus wenselijk om dit ook zoveel mogelijk te automatiseren.
Er onstaat een discussie over het publiceren van de uitslag: eerst op het web of wachten op Electron. De uitkomst 
is dat de contestrobot de bruto-score van de binnengekomen logs uitrekent en publiceert op de website. Dit is het 
aantal punten voordat de cross-check gedaan wordt. De deelnemers kunnen zo ook meteen controleren of men 
bij de uitslag in de juiste categorie komt. De definitieve uitslag wordt eerst in Electron gepubliceerd en daarna op 
de website.

- Logs/QSL kaarten PI4HQ en andere TB-calls (Peter PA3CAL)
Door Sjoerd is Peter PA3CAL als gast uitgenodigd omdat hij de QSL manager is voor alle calls die door/namens 
het Traffic Bureau gebruikt worden. Peter geeft een overzicht van de aantallen QSO’s en beantwoorde QSL 
kaarten voor de diverse calls:
CALL            van           tot              QSO’s         QSL beantwoord
PA6HQ         juli 97      juli 07         96164          13935
PI4HQ          feb 99       juli 08         17526          4886
PH6Q            -     juli 2008   -  9680            500
PI60HQ        okt 05       nov 05        931               931
PA143ITU    -     mei 2008   -          4729             958
---------------------------------------------------------------------
TOTAAL                                        129030         21210

Peter beantwoord binnengekomen kaarten. Alleen van PI60HQ zijn de kaarten voor alle 931 gemaakte QSO’s 
verstuurd. De call PH6Q in de IARU HF Championship Contest werd vaak niet als HQ station herkend. 
Mogelijk wordt het dit jaar dus weer gewoon PA6HQ.



- PA-Beker wedstrijd (Peter PC7T)
In 2008 werden er weer meer logs ontvangen dan het voorgaande jaar (162 tegen 152 in 2007 en 141 in 2006).
Er was voor het eerst een Novice categorie, het aantal deelnemers daar viel tegen, net zoals bij QRP en SWL’s.
Er werden 18 logs per post ontvangen. Voor veel deelnemers is de PA-Beker een ‘gezelligheidscontest’, dus de 
mogelijkheid om een papieren log in te sturen moet zeker blijven!

- Vonkenboerwedstrijden (Remy PA3AGF)
Traditiegetrouw begint deze wedstrijd met een morsevaardigheidstest. De deelnemers moeten gedurende 1 
minuut een stuk tekst opnemen, op snelheden van 15 tot 40 wpm. Voor deel 2 bedenkt Joost PA0WRT elk jaar 
weer iets anders. Dit keer was het voor een groot deel een vraag en antwoord spel. Er werd een vraag geseind, de 
deelnemers moesten het antwoord opschrijven. De belangstelling was dit jaar zo groot dat er koptelefoons te 
weinig waren. De deelnemers reageren elke keer ook weer enthousiast op dit evenement. Vanuit het land komen 
zelfs vragen of het certificaat wat met de morsevaardigheidstest behaald kan worden niet een officieel document 
kan worden waarmee men in het buitenland officieel als ‘morse-included’ kan werken. Dit kan helaas niet.
Omdat Remy inmiddels algemeen voorzitter is geworden en niet met twee petten op in de vergadering wil zitten 
verlaat hij het Traffic Bureau. Joost PA0WRT gaat gewoon verder met de vonkenboerwedstrijden, deze worden 
vanaf nu ondergebracht bij de evenenmentencommissie van de DvdRA.
Remy neemt afscheid en bedankt iedereen voor de prettige tijd die hij in het TB heeft doorgebracht.

- HF Rubriek (Kees PA2CHM)
Het is vaak woekeren met de ruimte om alles geplaatst te krijgen in de rubriek. De contestuitslagen nemen steeds 
meer ruimte in door toename van het aantal Nederlandse deelnemers. Wanneer er geen ruimte is dan alleen een 
verwijzing plaatsen naar de TB-site, waar de uitslagen worden gepubliceerd. De HF rubriek is voor meer dan 
alleen contestnieuws en –uitslagen. Vooral ook de korte nieuwtjes en illustraties worden op prijs gesteld. Van 
PA3BWS is een voorstel ontvangen om een IOTA competitie te starten. In het verleden heeft Theo PB7CW ook 
zoiets gedaan, toen was er weinig belangstelling voor. Afgesproken wordt dat dit voorstel toch een kans moet 
krijgen. Kees gaat e.e.a. verder met PA3BWS bespreken.

-Velddagencontesten (Werner PA0FLE)
Werner is niet aanwezig, maar Sjoerd leest het verslag voor uit een brief die hij van Werner heeft ontvangen. Het 
aantal deelnemers aan beide velddag contesten is in 2008 gestegen t.o.v. vorige jaren. Dit keer werden er voor 
het CW deel 46 en het SSB deel 56 logs ontvangen. Werner stelt verder voor om één uniform certificaat voor 
alle VERON contesten te gaan gebruiken. De vergadering is daar op tegen, het is juist wenselijk dat elke contest 
een eigen, duidelijk herkenbaar certificaat heeft.

- DX’ing (Nico PA0MIR)
Nico heeft de indruk dat hetgeen hij aan nieuws publiceert goed gelezen wordt gezien de reacties die hij krijgt. 
Verder wordt de mogelijkheid besproken om hetgeen in Electron gepubliceerd wordt na verschijning in Electron 
ook op de TB-website te plaatsen. Ook is er aandacht voor het verhaal omtrent operating-practice van Mark 
ON4WW. Mogelijk kan hier ook aandacht aan besteed worden in de HF-rubriek en een link op de TB website 
geplaatst worden naar de website van ON4WW. Nico vraagt verder om input voor zijn rubriek, veel zaken zijn al 
eens besproken, nieuwe ideeën etc zijn daarom welkom.
   
 
Contesten (PAB, PACC, VELDDAG, MIDWINTER, PI4HQ)
Veel van wat hier op betrekking heeft is reeds in deze vergadering aan de orde geweest, daarom komen nu nog 
slechts een paar zaken aan de orde:
- PA-Beker:
Peter PC7T geeft aan dat de vraag naar 160m nog weer boven komt. Peter heeft de meningen gepeild, hieruit 
blijkt dat de meerderheid geen 160m wil, dus deze band wordt niet toegevoegd. Peter wil de regels graag zo 
simpel mogelijk houden en het liefst terug naar slechts 2 categorieën (CW en SSB). Eventueel ook nog voor 
QRP en SWL. Er zou dan één echte PA-BEKER komen voor degene met de meeste punten in de CW en SSB 
contest samen. De enige restrictie is dan wel dat minimaal 25% van de QSO’s in een van beide modes gemaakt 
moet zijn. De overige winnaars ontvangen een kleinere prijs.
Peter zou verder graag zien dat net zoals in het verleden er weer een verplichting komt om het log in te sturen. 
Voor de puntenverwerking is zoiets alleen te realiseren wanneer de logs volledig electronisch worden verwerkt.
- Midwintercontest:
Chantal geeft aan dat het aantal deelnemers aan deze contest de laatste jaren terug loopt. De PR voor deze 
contest is inmiddels beter, o.a. een goede vermelding op de TB-website en vermelding in Electron, hopelijk 



resulteert dat dit jaar al in meer deelnemers. Er wordt aangegeven dat het reglement mogelijk nog iets aangepast 
moet worden aan andere YL-contesten, zodat software die voor deze contesten geschikt is ook voor de 
Midwinter contest gebruikt kan worden.
- PACC:
Jan PA0IJM heeft al diverse mails ontvangen waarin gesteld wordt dat hij en de andere TB-leden die iets voor de 
PACC contest doen zelf niet meer met de contest mee mogen doen. De vergadering ziet geen problemen in 
deelname van deze TB-leden: de controle van de logs wordt volledig door de contest-robot gedaan, er kan dus 
niet ‘gesjoemeld’ worden.

Rondvraag:
-Dick PA0GRU
Dick heeft signalen opgevangen dat de KLM vanwege het 90-jarig bestaan en het feit dat het 75 jaar geleden is 
dat de eerste DC-2 “Uiver” vloog een historische vlucht gaat doen met een oude DC2. Mogelijk gaat dit ergens 
in september-oktober plaatsvinden. Dick komt met het idee om ter gelegenheid hier van als Traffic Bureau de 
speciale call PH75AJU aan te vragen (PH-AJU was de registratie van de eerste Uiver). De call zou dan d.m.v. 
een rooster over alle TB-leden verdeeld kunnen worden, net zoals afgelopen jaar met PA143ITU. 
Dick blijft alert op nieuws hierover en zal dan verder actie ondernemen.

- Jan Jaap PG7V
Als aanvulling op het verhaal van Dick: mogelijk ook een certificaat koppelen aan de speciale call. Deze zou dan 
in ieder geval gewerkt moeten worden, verder een aantal landen die door het toestel aangedaan worden.

- Jan PA1TT
Bestaat er nu VERON/VRZA samen een stichting hebben opgericht die de examen voor de N en F vergunningen 
verzorgd ook niet de mogelijkheid om weer CW examens af te nemen, zodat belangstellenden die geen ‘morse-
included’ hebben dat alsnog kunnen halen? Antwoord van Remy: de uitslagen van de examens afgenomen door 
de stichting moeten door Agentschap Telecom bekrachtigd worden. Voor CW doet men dit niet meer, het heeft 
dus geen zin examens af te nemen.

- Peter PC7T
Wie meldt het Traffic Bureau aan voor een stand op de DvdRA? Sjoerd zal dit in eerste instantie doen bij 
PA0STE, die het vervolgens verder met Peter zal regelen.

- Remy PA3AGF
Wenst Chantal PA3GQG een goede reis naar VP8 – Falklands en succes met de YL-Expeditie.

Datum volgende vergadering
Deze wordt vastgesteld op zaterdag 9 januari 2010. Er wordt voorgesteld om de locatie iets meer centraal voor 
de TB-leden te houden, als mogelijke plaatsen worden Arnhem of Ede genoemd.

Sluiting
Om 16:05u sluit Sjoerd de vergadering en wenst iedereen een goede thuisreis. 
De vergadering is door iedereen weer als prettig en zinvol ervaring.


