
Jaarvergadering Traffic Bureau – 15 januari 2011

Notulen

Locatie: Van der Valk Hotel Vught 

Voorzitter: Sjoerd Ypma - PAØSHY 

Notuliste: Chantal Koekkoek - PA5YL

Aanwezig:

Dick van Empelen – PAØGRU - IARUMS 

Nico van der Bijl - PAØMIR - DX nieuws

Sjoerd Ypma - PAØSHY - HF manager/voorzitter 

Jan Stadman - PA1TT  - HF-dag 

Kees Murre - PA2CHM - Redacteur HF-rubriek 

Peter Pape - PA3CAL - QSL manager PI4HQ en andere TB-calls 

Chantal Koekkoek - PA5YL - YL-zaken/ PACC /Midwinter QSO Party

Aurelio Bellussi - PC5A - PACC

 Jan Jaap Vosselman - PG7V - Afdelingscompetitie/DQB

Wino Paas - PAØABM - Honor Roll 

Leo Leisink - PAØLSK - Honor Roll/Afdelingscompetitie 

Taco Vreeswijk - PE1SAC - PACC /Velddagcontest

Rein Couperus - PAØR - PACC 

Eric Jan Wösten - PA3CEV - IDXPress/Internetzaken 

Theo Koning - PA1CW - HF certificaten

Jan Visser - PG2AA - PA-Beker wedstrijd

Afwezig met kennisgeving: 

Peter Damen - PC7T - DvdrA 

Werner Fleischmann - PAØFLE - Velddagcontest

Din Hoogma - PAØDIN – VHSC



Na de opening door Sjoerd wordt de agenda vastgesteld. De notulen van vorig 
jaar worden door de vergadering goedgekeurd, er zijn geen op - of 
aanmerkingen.  

Algemene mededelingen

Sjoerd vraagt nogmaals om voorstellen aan te dragen voor de komende  IARU R1 
conferentie in Zuid-Afrika in augustus. Het is opvallend dat AT hier niet bij 
aanwezig zal zijn, zij sturen geen afvaardiging. 

Voorstellen graag via e-mail.

Nico geeft aan dat er naar het bandplan voor 40m met betrekking tot de digitale 
modes moet worden gekeken.

Mutaties

HB: Jan Janssen – PA0JMG neemt afscheid van het HB, de vacature moet nog 
worden ingevuld, er zijn reeds gesprekken.

Koert Wilmink - PA1KW  treedt af als algemeen secretaris, Eric Jan Wösten PA3CEV 
neemt dit van hem over en verlaat daarmee het TB.

TB: Peter Damen - PC7T doet dit jaar nog de DvdrA, daarna stopt hij met zijn 
werkzaamheden voor het TB. Wie neemt dit over?

Werner Fleischmann – PA0FLE heeft de Velddagcontest in de loop van 2010 over 
kunnen dragen aan Taco Vreeswijk – PE1SAC; Werner stopt om 
gezondheidsredenen.

Eric-Jan Wösten PA3CEV neemt afscheid om de functie van algemeen secretaris 
van de Veron te gaan bekleden; wij wensen hem hierbij veel succes! De 
werkzaamheden van Eric-Jan worden overgenomen door Jan Jaap PG7V (website 
TB) en Chantal PA5YL (iDXpress). 

Rapportage commissies

Sjoerd –PA0SHY geeft aan dat de huidige locatie van PI4TUE/PI5EHV in 2014 
wordt ontruimd; er is geen mogelijkheid in de nieuwbouw voor de shack van 
ESRAC en de activiteiten van de Maxwell Stichting aldaar. Mogelijke alternatieven 
worden onderzocht.

Peter – PA3CAL zegt dat er nieuwe kaarten voor PA65VERON zijn besteld. Er is 
een overzicht van alle door het TB geactiveerde calls verstuurd. M.b.t. PA6HQ is 
er nog geen permanente oplossing,  waarschijnlijk gaat de prefix per locatie 
verschillen. PI4HQ krijgt een nieuwe kaart, leden van het TB kunnen deze call 
activeren, aanvragen via Peter.

Leo – PA0LSK is bezig met webapplicaties voor het DQB. Elk kwartaal krijgt hij 
een overzicht toegestuurd van AT. De bestanden van het DQB en AT dienen 
gekoppeld te worden om bestandsvervuiling tegen te gaan. Webapplicaties voor 



de Honorroll en Afdelingscompetitie draaien en werken prima. Leo is ook nog 
voorzitter van Dares.

Nico vraagt naar de mogelijkheid om na te kunnen kijken of een PA-station lid is 
van het QSL-buro. 

Sjoerd wil weten hoe het met de continuïteit is. Die is gewaarborgd binnen het 
bedrijf van Leo en zijn zoon helpt hierbij. 

Jan Jaap – PG7V zegt dat de nieuwe DQB applicatie draait. De helft van de RQM’s 
moet zich nog aanmelden voor toegang. De DQB stand op de DvdrA was 
succesvol, de persoonlijke contactmogelijkheid voor de leden wordt op prijs 
gesteld. De Afdelingscompetitie loopt goed, er waren in 2010 iets minder 
deelnemers, wel meer qso’s, zo’n 800.000.

Op DQB.nl staat een lijst met landen die geen QSL-buro hebben. De nieuwe DQB 
website is voor leden en RQM’s

Rein – PA0R heeft diverse scripts geschreven om de uitslagen van de PACC te 
analyseren.

Taco – PE1SAC heeft de Velddagcontest in de loop van 2010 overgenomen van 
Werner. Het CW gedeelte heeft Werner PA0FLE nog afgehandeld, het SSB 
gedeelte is door Taco gedaan. De logverwerking is goed verlopen, 11 portable 
stations en 11 fixed stations hebben deelgenomen. Er komt een nieuwe categorie 
van deelname, SO portabel, tot nu toe kon er alleen door Multi stations portable 
worden meegedaan. Er is behoefte om dit ook voor single operators mogelijk te 
maken.

Chantal – PA5YL: de PACC 2010 is prima verlopen, er waren wederom meer 
deelnemers, met name in de buitenlandse deelname (zo’n 20%). Logverwerking 
en analyses, alsmede de publicatie in Electron en de verzending van de vaantjes 
zijn snel en soepel verlopen. Naar aanleiding van de discussie op de HF dag 
wordt er nog gepraat over de zogenaamde uniques. Hiermee worden 
tegenstations bedoeld die meerdere keren aan deelnemers 001 uitdelen en dus 
feitelijk niet meedoen aan de contest. Het standpunt van het PACC team is 
onveranderd, deze qso’s tellen niet mee, er is geen penalty.

Taco PE1SAC onderzoekt de mogelijkheid om de PACC in digimodes te houden 
(RTTY en PSK), die dan niet gelijktijdig met de huidige PACC gehouden zal 
worden, maar in een ander weekend.

Chantal PA5YL vertelt dat de eerste logs van de Midwinter QSO Party 
binnendruppelen, het is even afwachten wat er na de recente wijzigingen gaat 
gebeuren. 

Jan - PG2AA heeft de PA bekerwedstrijd overgenomen van Peter – PC7T; hij heeft 
tijdens de HF dag voor het eerst de prijzen uitgereikt. De meeste logs kwamen 
via email binnen, er zijn in totaal in 2010 iets minder logs ontvangen dan in 2009. 
In CW iets meer, in SSB iets minder. 



Jan heeft de logs uitgebreid bekeken. Wat opvalt is dat er veelvuldig  “vriendjes” 
aan unieke multipliers worden geholpen. Jan denkt aan een oplossing: bijv. dat je 
als unieke multiplier minstens 5 verschillende qso’s moet maken en het log moet 
insturen. Dit wordt meegenomen voor de HF-dag als discussie in het 
contestforum.

Eric-Jan - PA3CEV heeft statistieken bij zich van bezoekersaantallen van de 
(sub)sites. Op verzoek wil hij die doormailen. Er zijn duidelijk pieken in te zien, 
bijvoorbeeld de dag voor een contest.  Een aantal contesten draait al als 
subdomein, die mogelijkheid is er ook voor anderen. Op die manier kan er 
eenvoudig door de mensen zelf aan de inhoud gesleuteld worden. Verder wordt 
er gewerkt aan de database van dx-meldingen.

Nico – PA0MIR: Rubriek in Electron loopt goed, Nico zoekt de informatie hiervoor 
grotendeels zelf bij elkaar.

Dick – PA0GRU: De intruder watch in PA heeft een nieuw lid, Theo Elings – 
PA3THE, deze is erg gemotiveerd. Er worden zo’n 1500 waarnemingen per jaar 
gedaan, zo’n 900 gaan over het 40m band.

Wino – PA0ABM zegt dat de Veron Honorroll goed draait, 342 verschillende 
entries, het aantal deelnemers ligt lager. Mensen zijn merkbaar fanatiek in de 
top. Na de veranderingen op 10-10-10 zijn de deelnemers gevraagd om hun 
nieuwe scores op te voeren. Wino geeft aan dat hij een opvolger heeft gevonden 
omdat hij na dit jaar stopt met zijn werkzaamheden voor het TB.

Theo – PA1CW geeft aan dat er voor de Veron certificaten niet veel aanvragen 
zijn, het is vrij rustig. Wat de dxcc werkzaamheden betreft ziet hij een 
verschuiving van QSLkaart controleur naar vraagbaak, informatie staat ook op de 
website. Vorig jaar waren er 22 aanvragen, er gaat vrij veel werk inzitten. Het 
aantal aanvragen zit in de lift.

Kees – PA2CHM: De aanlevercontacten voor de HF rubriek verlopen goed. Grote 
verhalen (DXpeditie) komen apart in Electron. Het verzoek is om voor foto’s te 
zorgen bij grote lappen tekst, zoals de PACC regels nu in het februari nummer. 
Verder vraagt Kees (buitenlandse) award info om te plaatsen.

Jan – PA1TT was zelf niet bij de HF dag wegens QRL, maar de dag is prima 
verlopen onder leiding van Ronald Stuy – PA3EWP. Er heeft een verslag in Electron 
gestaan, dit moet nog op de website geplaatst worden. Jan verzoekt om 
aanleveren van ideeën voor de HF dag in 2011, denk aan dxpedities of een 
technische lezing. Sjoerd geeft aan dat er iets over de ervaringen op 500khz 
verteld kan worden. Jan heeft een idee om Dick te vragen iets te presenteren 
over diverse storingen op de banden. Rein geeft aan een uur te kunnen vullen 
met de nieuwe ontwikkelingen van PSK mail.

Sjoerd – PA0SHY geeft aan dat de eindredacteur van Electron – Albert stopt met 
zijn werkzaamheden. 

Voor activiteit op 500khz is de tijdelijke vergunning per 31 december 2010 



afgelopen. De verwachting is dat er een permanente vergunning beschikbaar zal 
komen, op secundaire basis, tot 2014; het wachten is op officieel bericht hierover. 
Verder geeft Sjoerd aan dat hij na 10 jaar voorzitter van het TB op zoek is naar 
een vicevoorzitter om deze langzaam in te werken om de taak van voorzitter 
over te nemen. Diegene wordt dan ook lid van het HB.

Rondvraag

Jan – PG2AA: In de PA-beker wordt novice CW geschrapt, het is namelijk voor D-
amateurs niet toegestaan om in dit contestsegment te komen. De SWL-sectie 
heeft al enkele jaren geen deelnemers en zal ook verdwijnen.

Kees – PA2CHM vertelt over de nieuwe P-kaart die ontworpen is. Ze kunnen als 
vanouds per 250 stuks besteld worden bij het SB.

Nico- PA0MIR haalt de mogelijkheid van Global QSL aan, dit is interessant voor 
kleine dxpedities. Verder vertelt hij dat het bij de DARC mogelijk is om je via hun 
“honorroll site” aan te melden voor email alert, daar worden ook alle bekende DX 
expedities in vermeld.

Sjoerd sluit de vergadering om 15.25 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar 
bijdrage.


