
Jaarvergadering TB – 21 januari 2012

Notulen

Locatie: Van der Valk Hotel Vught 
Voorzitter: Sjoerd Ypma - PAØSHY 
Notulist: Chantal Koekkoek - PA5YL

Aanwezig:
Dick van Empelen – PA2GRU - IARUMS 
Nico van der Bijl - PAØMIR - DX nieuws
Sjoerd Ypma - PAØSHY - HF manager/voorzitter 
Jan Stadman - PA1TT  - HF-dag 
Peter Pape - PA3CAL - QSL manager PI4HQ en andere TB-calls 
Chantal Koekkoek - PA5YL - YL-zaken/ PACC /Midwinter QSO Party/iDXpress
Aurelio Bellussi - PC5A - PACC
 Jan Jaap Vosselman - PG7V - Afdelingscompetitie/DQB/TB-website
Wino Paas - PAØABM - Honor Roll 
Leo Leisink - PAØLSK – automatisering diverse TB activiteiten 
Taco Vreeswijk - PE1SAC - PACC /Velddagcontest/DvdA
Theo Koning – PA1CW (vice vz) - HF certificaten
Jan Visser - PG2AA - PA-Beker wedstrijd
Din Hoogma - PAØDIN – VHSC

Gast: Mark van Wijk – PA5MW

Afwezig met kennisgeving: 
Peter Damen - PC7T - DvdrA 
Kees Murre - PA2CHM - Redacteur HF-rubriek 
Rein Couperus - PAØR - PACC 

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 medelingen en mutaties

Sjoerd is samen met Taco en Dick begin 2011 afgereisd naar Haarlem om daar de Gouden 
speld uit te reiken aan Werner, PA0FLE. 
HB: Peter Zwamborn – PE1GEX is lid van het HB geworden (EMC). Andries PA0ABY is 
vertrokken, de vacature staat nog open. 
TB: Mark van Wijk – PA5MW is te gast en zal na goedkeuring van het HB, binnen het TB 
gaan ondersteunen bij de DvdRA en de PACC contest.



Rapportage commissies

PACC-team: Chantal, Aurelio en Taco: De PACC 2011 is prima verlopen, de logverwerking 
is snel en soepel gegaan evenals de publicatie in Electron. Hierna volgt er een voorstel van het 
team over invoering van de M2 klasse. Er volgt een levendige discussie. Het team zal met een 
definitief voorstel komen en dit voorstel mailen naar de Multiklasse deelnemers om te kijken 
hoe zij hier tegenover staan. Als daaruit mocht blijken dat de deelnemers hier positief 
tegenover staan zal het voorstel in de PACC van 2013 ingevoerd worden. Taco PE1SAC is 
bezig met voorbereidingen voor  de PACC-digitaal. De regels zijn zo goed als klaar, ze zijn 
globaal overgenomen van de ARRL-RTTY-PSK31 contest. Taco zoekt nog een geschikte 
contestdatum en vraagt om een datumvoorstel naar hem te mailen. De digtale PACC zal 
eveneens als de PACC 24 uur duren van zaterdag 12.00 UTC tot zondag 12.00 UTC. 
De digitale PACC zal ook een geschikt onderwerp zijn om op de HF dag wat over te vertellen. 
Din - PA0DIN: De VHSC heeft 320 leden wereldwijd en Din doet nog steeds met veel plezier 
het secretariële werk. Een ieder die 40wpm of meer kan seinen en kan opnemen kan lid 
worden van de VHSC.
Dick - PA2GRU: IARUMS-in Nederland zijn 6 personen actief die de amateurbanden 
monitoren. Er is niet veel veranderd; 40m staat nog steeds onder grote druk. De 10m band 
wordt helaas veelvuldig misbruikt voor communicatie van Russische taxi’s. 
Ulli –DJ9KR heeft voor zijn grote verdienste voor de IARUMS een onderscheiding gekregen 
die op de Hamradio beurs in FH wordt uitgereikt. 
Jan- PA1TT: De HF dag staat weer op de kalender in het 3e weekend van september. Tot nu 
toe is PA0FRI bereid gevonden om iets te vertellen over lineairs. De rest van de HF dag wordt 
nog ingevuld; dit is doorgaans na de Hamradio in Friedrichshafen. 

Theo-PA1CW: De Veron HF-certificaten worden enkele malen per jaar verstuurd. Theo is 
ook actief als DXCC fieldchecker, dit is secuur werk en mensen komen vaak met hun stapel 
kaarten naar Theo toe.
Peter – PA3CAL: heeft nieuwe QSL kaarten laten maken voor PI4HQ. Deze call kan door 
leden van het TB, na afstemming, geactiveerd worden.
Jan - PG2AA: Het merendeel van de logs in de PA-bekerwedstrijd is per email binnen 
gekomen. De logverwerking is goed verlopen. Jan vraagt naar mogelijkheden om de PA beker 
werkzaamheden te automatiseren. Met Leo wordt afgesproken dat Jan de specificaties opstelt, 
zodat Leo de cabrillo-files in een database kan zetten. Daarna kunnen desgewenst  allerlei 
controles op de logs worden uitgevoerd. Dan vraagt Jan wat te doen met novice stations op 7 
MHz die in CW mee willen doen. In de regels opnemen dat CW op 7 MHz plaatsvindt tot 
7.040 of tot 7.060 en hiermee afwijken  van de IARU preferred contestsegmenten? De 
meerderheid vindt dat we hier van af mogen wijken om ook de novice stations in CW mee te 
kunnen laten doen. Verder zoekt Jan naar mogelijkheden om de z.g.n “vriendjes QSO’s” aan 
te pakken; het idee is dat er bijv. minimaal 5 of 10 verbindingen gemaakt dienen te worden en 
dat QSO’s alleen tellen als er een tegenlog is.
Wino - PA0ABM: De Honor Roll is volledig digitaal en hiervoor is vrijwel geen werk meer 
te verrichten. Een enkeling stuurt zijn score nog per brief of email. Het aantal deelnemers 
stijgt nog steeds, eind 2011 waren er 388 deelnemers.  Wino heeft vorig jaar aangegeven te 
willen stoppen met zijn werkzaamheden, maar heeft in de overname van de 
afdelingscompetitie van Jan Jaap een nieuwe uitdaging gevonden.
Nico – PA0MIR: Nico weet steeds weer de beschikbare ruimte in Electron te vullen met 
interessant DX-nieuws; hij zoekt de informatie hiervoor grotendeels zelf bij elkaar.
Leo – PA0LSK: heeft met succes voor de Honor Roll, de Afdelingscompetitie en het DQB 
software geschreven en hiermee de werkzaamheden grotendeels geautomatiseerd.  Hij gaat nu 



op verzoek van Jan voor de PA-beker aan de slag. Leo geeft aan dat, om de continuïteit te 
waarborgen, alle programmatuur op een centrale VERON server gezet moet worden waar 
meerdere mensen het beheer van kunnen doen. Het HB is hiermee bekend en dit heeft hoge 
prioriteit. 
Jan Jaap – PG7V: de TB-website is hier en daar aangepast. De bezoekersaantallen variëren 
en gaan omhoog als er activiteiten zijn (HF-dag, contesten, rapportages IARUMS). Het DQB 
loopt vrij goed. Twee jaar terug is het DQB geautomatiseerd mbv de DQB-manager. De 
RQM’s vinden steeds beter de weg naar de site. Op www.dqbmanager.nl  kan men nakijken of 
iemand lid is van het DQB.
Jan Jaap PG7V geeft aan te willen stoppen met zijn werk voor de Afdelingscompetitie. Wino 
PA0ABM gaat deze werkzaamheden in de loop van 2012 van hem overnemen.

Taco – PE1SAC: De logverwerking van de Velddagcontest is goed verlopen. Er is een kleine 
stijging te zien in het aantal deelnemers. Hier heeft de nieuwe klasse SO portabel aan 
bijgedragen.
Chantal –PA5Y: vertelt dat de logs van de onlangs gehouden Midwinter QSO Party 
binnendruppelen, tot nu zijn het er niet veel. Waarom lopen de aantallen terug, is het wellicht 
te wijten aan de PR? Chantal denkt dat de afnemende deelname van YL-stations 
waarschijnlijk een grote rol speelt. Immers als er geen YL’s actief zijn, betekent dit ook 
minder mannen die de YL-stations kunnen werken in de contest. De vraag is of het nog zinvol 
is deze contest te blijven organiseren?? IDXPress is vorig jaar succesvol overgenomen van 
Eric-Jan PA3CEV

Rondvraag

Din wil Nico graag feliciteren met het voorzitterschap van de DIG-PA

Sjoerd sluit de vergadering om 15.45 uur, en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid 
en bijdrage.

http://www.dqbmanager.nl/

