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-Opening 
Sjoerd opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
-Notulen vorige vergadering 
Op de door Jan Jaap PG7V gemaakte notulen in 2009 zijn geen aanmerkingen en zijn dus nu 



vastgesteld. 
 
-Mededelingen 
2009 was een productief jaar. Peter Damen PC7T stopt met de PA-beker, Jan Visser neemt dat 
over, Peter blijft actief binnen het Traffic Bureau. Jan Visser stopt met de propagatierubriek. De 
vraag is of deze moet worden voortgezet. Coen Bulte PA3ARR is op 13 december  2009 
overleden. Coen maakte de grafieken voor propagatie op de TB website. Wegens QRL in het 
buitenland  kan Jan Stadman PA1TT de HF dag niet organiseren. 
 
- Mutaties Traffic Bureau 
Sjoerd PAØSHY staat stil bij het overlijden van Jan Kikkert PAØIJM. Chantal Koekkoek PA3GQG 
heeft zijn PACC activiteiten overgenomen. Leo Leisink PAØLSK (webapplicaties Honor Roll en 
Afdelingscompetitie)  en Taco Vreeswijk (ondersteuning PACC) en Rein Couperus PAØR 
(ondersteuning PACC) zijn toegevoegd aan het TB.  Taco heeft Aurelio al geholpen met logs en 
regelgeving voor de PACC, Leo heeft op de achtergrond al veel werkzaamheden verricht. Leo is 
ook lid van de VRZA en maakt daar software voor de Marathoncompetitie. Leo programmeert al 
sinds de 70-er jaren, ook voor het QRL, bijvoorbeeld 3M. Applicaties zijn zo gemaakt dat anderen 
zoals Jan Jaap er ook bij kunnen. De configuratie en beheersstructuur zijn zeker uitgevoerd. Leo 
doet zelf ook mee aan contesten en is voorzitter van DARES. Remy Denker heeft zijn 
werkzaamheden in het TB beëindigd.  
 
- Mutaties Hoofdbestuur 
Remy Denker (ex TB) is nu voorzitter  HB, Ton van Amerongen PE1BPQ is nieuw in het HB 
(PR), Koert Wilmink PA1KW is nu secretaris 
  
-DvdRA 
Sjoerd: Peter Damen PC7T heeft de standbemanning voor de Dag van de Radio Amateur 2009 
gecoördineerd en dit is afgelopen jaar goed verlopen. Peter Pape PA3CAL wil komend jaar een 
laptop meenemen op de DvdRA TB stand om direct QSL kaarten te kunnen uitschrijven. 
 
- HF Dag 
Jan is bereid om zolang het gaat nog mee te werken aan de organisatie van de HF Dag.  Een en 
ander is al gedeeltelijk voorbereid. Jan PA1TT stelt voor Dick PA3FQA te vragen, die heeft 
ervaring. Het verslag van de HF Dag heeft al in de Electron gestaan. De nieuwe locatie bevalt 
goed en de lezingen waren prima. Voor de komende HF Dag hebben PA1HR en PAØR lezingen 
aangeboden. Sjoerd oppert dat wellicht PA6HQ ook wat zou kunnen presenteren. Opgemerkt 
wordt dat dat misschien lastig is omdat er bij PA6HQ zoveel verschillende stations betrokken zijn. 
Sjoerd stelt voor ervaringen op de “nieuwe” 500 kHz band als onderwerp voor een lezing te 
nemen. 
 
- DQB (Jan Jaap PG7V) 
Jan Jaap heeft het DQB overgenomen na het overlijden van Jan PAØIJM. Jan Jaap is samen 
met Berry PA3FEO, een vertegenwoordiger van de VRZA al een keer in Arnhem geweest. Er zijn 
soms administratieve problemen door verouderde software, hopelijk kunnen deze dit jaar worden 
opgelost. Er worden meerdere bestanden naast elkaar gebruikt, er moet gestreefd worden naar 
een enkel opgeschoond bestand met de al bestaande user interface. Het DQB heeft ook een 
website: http://www.dutchqslbureau.nl  Er wordt gestudeerd op de mogelijkheid wijzigingen in 
een webinterface te kunnen doorgeven. Er is tijd nodig voor verbeteringen maar de oplossing van 
de bestaande problemen is door het overlijden van PAØIJM vertraagd. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat het voor QSL managers ook eenvoudiger wordt. 
 
-Afdelingscompetitie (Jan Jaap PG7V) 
Mede door de goed werkende webapplicatie zit de Afdelingscompetitie flink in de lift. In Friesland 
was commotie rond de verwerking van de velddagcontest QSO’s. In DL en HB worden voor 
buitenlandse OM’s ook logs voor de velddagcontest uitgewerkt omdat er niet in elk land daarvoor 
een werkgroep actief is. Omdat veldagcontesten in principe nationale contesten zijn ter promotie 

http://www.dutchqslbureau.nl/


van  velddagen geldt voor de Afdelingscompetitie het Nederlandse reglement. Een aantal malen 
is er twijfel gerezen over de hoeveelheid geclaimde verbindingen, in sommige gevallen is zijn 
daarom ADIF files opgevraagd, waarna correcties moesten worden toegepast. Jan Jaap zal 
samen met Werner aanpassingen in de reglementen maken, die kunnen in de Electron van maart 
2010 al worden gepubliceerd en meteen worden toegepast per 1 maart omdat de nieuwe 
Afdelingscompetitie pas net is gestart. Sjoerd merkt op dat er niet te veel op incidenten moet 
worden gereageerd. Na de pauze zijn volgens Jan Jaap de problemen opgelost: gebruik van een 
clubcall anders dan de afdelingscall telt niet mee, hetzelfde geldt voor speciale call’s. Ronselen 
van deelnemers mag niet meer, verbindingen tellen alleen maar mee als deze binnen 6 weken na 
het maken worden geclaimd. Na deze periode van 6 weken worden claims niet meer 
geaccepteerd. 

 
 
- PACC Contest (PA3GQG, PC5A, PAØR, PE1SAC) 
Chantal heeft in 2009 het stokje overgenomen na het overlijden van PAØIJM. Veranderingen in 
het reglement: In 2010 moeten buitenlandse stations minimaal 25 QSO’s met PA maken om een 
certificaat te kunnen krijgen. SWL’s moeten tijdens de contest real-time loggen. Dit klinkt 
merkwaardig maar het is tegenwoordig mogelijk met SDR software een contest over een grote 
bandbreedte digitaal vast te leggen en naderhand af te luisteren. Een vooraankondiging van de 
wijzigingen  wordt in Electron en iDXPRESS gepubliceerd en de IARU wordt gevraagd de 
contestmanagers in te lichten. CWskimmmer: gebruik is nog volop in discussie. Aurelio verteld 
dat er voor de PACC in september 2009 nog een meeting is geweest om de reglementen door te 
nemen. Buitenlandse stations mogen in mixed-mode ons maar in een van de twee modes 
werken. De veranderingen voor de PACC contest worden pas in 2011 doorgevoerd zodat 
programmamakers voldoende tijd hebben om de software aan te passen. Overigens worden door 
de “robot”, ook over meerdere jaren de logs gecheckt op award-waardigheid voor PACC-100 etc. 
Nico PAØMIR vraagt om soepeler omgang van de logs voor het afdelingsklassement. De reactie 
van Chantal is dat slordigheden niet kunnen worden verbeterd, gewoon goed invullen is 
noodzakelijk. Afgelopen jaar was er een stijging van 10% in het aantal deelnemers. Er werden 
1247 logs in de robot geplaatst, slechts 49 logs werden op papier geleverd. Het is de grootste 
“kleine” contest, 436 logs waren uit PA0. Jan Jaap stelt voor de afdelingsnummers op de 
webinterface te laten invullen. 
 
-Midwintercontest (PA3GQG) 
In 2009 waren er 30 deelnemers. Helaas wordt het minder maar de contest voorziet wel in een 
behoefte. 
 
-Honor Roll (Wino PAØABM) 
Wino verteld dat de communicatie met Leo over de Veron Honor Roll 100% functioneert. Er is 
sprake van een explosieve stijging van het aantal deelnemers, waarschijnlijk omdat de scores op 
iDXPress direct te zien zijn. Er zijn nog 8 amateurs waarvan Wino de scores met de hand invoert. 
SWL aanvragen zijn afgehouden, dat is meer iets voor de SWL commissie. Als er voldoende 
animo is kan er nog worden uitgebreid voor de WPX etc. Dan volgt er een discussie over diverse 
aspecten van E-QSL, LOTW etc. 
 
-Logs/QSL kaarten PI4HQ en andere TB calls (peter PA3CAL) 
Van PI4HQ staan alle QSO’s in LOTW, niet in E-QSL. PA6HQ heeft in 2009 12000 QSO’s 
gemaakt. Call is nu terug van PH6Q naar PA6HQ, alles werkt fb. Het HB geeft wellicht 
clubstations gelegenheid wegens het 65-jarig bestaan van de VERON een PI65 prefix aan te 
vragen. Eventueel zouden leden van het Traffic Bureau een aparte call kunnen gebruiken. 
 
- IARU MS (Dick PAØGRU) 
Volgens Dick scoort de Intruder Watch goed maar krijgt helaas geen punten.(hi) In PAØ bestaat 
de Intruder watch uit 7 mensen. Voor deze functie is een plank voor het hoofd wel handig want 
van alle geconstateerde schendingen van het gebruik van onze amateurbanden is maar een 
gedeelte op te lossen. Vooral in de voormalig Russische satellietstaten wordt veel illegaal in de 



amateurbanden gecommuniceerd maar ook de USA en anderen gaan in de fout. Dick laat een 
aantal grafische overzichten zien waaruit duidelijk is dat het grootste gedeelte van de intruders in 
A3E werken (omroep/vissers/piraten). Een kleiner gedeelte is puls. Ook in Afrika is veel misbruik. 
In de 30 meterband was sprake van een pulsstoring die afkomstig bleek te zijn van een 
ionisatieonderzoek radar systeem van een Australische universiteit. De storing werd veroorzaakt 
door een foutje in de software. Nadat de onderzoekers op dit probleem gewezen werden is het 
zeer snel opgelost.  Transworld Radio is eindelijk QSY uit de exclusieve 40 meter band. Een 
RTTY signaal in de 40 meter band bleek afkomstig van een Schotse onderzeeërbasis en was 
binnen 20 minuten na interventie van de DARC weer opgelost. Dick vindt het nog steeds leuk om 
te doen. AT is wel gecharmeerd van de werkwijze. 
 

 

 
-Velddagcontesten (Werner PAØFLE) 
Afgelopen jaar waren er veel deelnemers, in CW 11 stations en in SSB 9 portabele stations.  De 
aantallen lijken niet groot maar er moet bedacht worden dat er gemiddeld 5 man per station actief 
zijn. 25 stations waren fixed actief. Alle logs waren elektronisch ingediend. Op de website worden 
foto’s geplaatst, iedereen was blij met de certificaten. 
 
-VHSC (Din, PAØDIN) 
Din is sinds 1973 lid van het Traffic Bureau en secretaris van de VHSC die in 1981 opgenomen is 
in het Traffic Bureau van de VERON. In 1988 is de officiële vereniging opgericht met inschrijving 
in de Kamer van Koophandel. In de statuten is de VHSC opgehangen aan de VERON. In 2009 
waren er weer 6 nieuwe leden. CW verdwijnt dus niet en Din hoopt het nog lang te mogen doen. 
 
-HF Rubriek (Kees PA2CHM) 
Kees maakt nog steeds met plezier de HF rubriek in de Electron. Op de een of andere manier 
wordt het steeds meer werk en de rubriek neemt teveel ruimte in. Daarom worden alleen nog 
uitslagen van de “eigen” contesten gepubliceerd, zoals dat ook bij de ARRL, RSGB en CQWW 
gebruikelijk is. De propagatierubriek gaat weg, af en toe wil Jan Visser daarover nog wel wat 
schrijven. IOTA wordt niet verder ontwikkeld. Dick vraagt waarom zijn stukjes niet in de 
jaaroverzichten van de Electron staan. Dit komt omdat deze publicaties onder de HF rubriek 
vallen en worden niet apart geïndexeerd. Sjoerd vraagt hoe het zit met actueel nieuws waarop 
duidelijk wordt dat de Electron 2 maanden achterloopt omdat drukken en zetten nu eenmaal tijd 
kost. 
 
-DX-ing (Nico PAØMIR) 
De DX-rubriek verschijnt elke maand, er zijn echter weinig directe meldingen. Afgelopen 
september heeft Nico twee superstations in Canada bezocht, hij wil hierover wellicht alvorens te 
publiceren in Electron een presentatie op de HF dag geven. 

 
-iDXPress/internetzaken (Eric PA3CEV) 
Naar iDXPress is nog steeds vraag en groei in het aantal email-alert leden. Aanlevering van 
goede informatie is soms moeizaam. Van de nieuwere amateurs komen relatief veel meldingen. 
Soms is de info kennelijk weer te snel omdat hem door Peter Damen was gevraagd om de 
voorlopige uitslagen van de PA-beker weer van de Traffic Bureau website te verwijderen omdat 
er nog geen publicatie in de Electron had plaatsgevonden. De webapplicatie van Motigo op de 
iDXPress website werkt niet.. Er is weliswaar getracht wat aan het script te veranderen om 
irritante pop-up’s te weren, dat zorgt helaas meteen voor uitval van de statistiekmodule van 
Motigo waardoor op dit moment geen uitspraken over het aantal pageviews etc. zijn te doen. 
 
-Rondvraag: 

 
Sjoerd PAØSHY vraagt of men niet van mening is dat er teveel prefixen voor special events 
worden gebruikt. De TB leden zijn van mening dat dit nogal meevalt, activiteit genereert en dat 



het zo moet blijven. Sjoerd geeft aan dat hij teleurgesteld is over het aantal reacties (2) die hij 
heeft ontvangen na het aan de TB leden mailen van de informatie vooraf voor de Committee C4 
Interim Meeting in februari 2010 in Wenen. Hij zal in Wenen trachten het VERON standpunt zo 
goed mogelijk naar voren te brengen met medeneming van deze reacties. 

 
Taco PE1SAC geeft aan dat er onduidelijkheid is over het reglement van de PAbeker over de 
niet-contest segmenten. Hij stelt voor in het reglement aan te geven in welk segment het wel 
mag. Aurelio stelt ook voor de contest-vrije segmenten te benoemen. Bovendien merkt hij op dat 
als je het reglement heel goed leest de conclusie is dat niet-VERON leden niet mee zouden 
mogen doen. Het voorstel is dat Jan Visser PG2AA dit als nieuwe PAbeker contest-manager uit 
kan zoeken. 

 
 
Nico PAØMIR relativeert het overschrijden van contest-segmenten in het vuur van de strijd maar 
Jan Jaap is van mening dat je het goede voorbeeld moet geven. Werner is van mening dat je op 
3.630 MHz niet kan contesten. Verder het verzoek om het bandplan van de 40 meter band in het 
Electron is vaker te bespreken omdat hier wel heel veel gezondigd wordt tegen de regels. 
 
Jan PA1TT heeft verder geen opmerkingen. 

 

 
-Datum volgende vergadering: 
 
Chantal PA3GCQ stelt voor om in 2011 het derde weekend van januari voor de Traffic Bureau 
jaarvergadering te plannen. Daartegen zijn geen bezwaren. 

 
-Sluiting: 
Sjoerd PAØSHY sluit de vergadering om 15.20 en merkt op dat het ook dit jaar weer een prettige 
bijeenkomst was. 


