
Jaarvergadering TB – 19 januari 2013

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

Aanwezig:
Kees Murre - PA2CHM - Redacteur HF-rubriek 
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 - DQB/TB-website
Wino Paas - PAØABM - Honor Roll/ Afdelingscompetitie 
Leo Leisink - PAØLSK – automatisering diverse TB activiteiten 
Taco Vreeswijk - PE1SAC - PACC /Velddagcontest/TB stand DvdA
Theo Koning - PA1CW - HF certificaten
Jan Visser - PG2AA - PA-Beker wedstrijd
Mark van Wijk – PA5MW – PACC/TB stand DvdA
Steven van der Put – PA3S (nieuw lid)

Afwezig met kennisgeving: 
Dick van Empelen – PA2GRU - IARUMS 
Rein Couperus - PAØR - PACC 
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 en mutaties
Hartelijk welkom aan ons nieuwe lid Steven van der Put-PA3S. Hij heeft zich 
aangemeld na een oproep van Sjoerd op de HF-dag afgelopen september. Hij zal 
het PACC team gaan versterken.

HB: Koert Wilmink-PA1KW treedt af en stelt zichzelf niet herkiesbaar.(o.v.)
Wim de Vries – PA0ME komt in het HB .(o.v)

TB: Steven van der Put PA3S stelt zichzelf voor. Houdt met name van 
(HF)contesten, o.a. lid van PI4CG.

Hans Blondeel Timmerman-PB2T is niet herkiesbaar als voorzitter van IARU 
Region I; mogelijk stelt hij zich beschikbaar als opvolger van Rodney-W6ROD als 
algemeen secretaris van de IARU.

Binnengekomen
Dick van Empelen-PA2GR heeft gevraagd of het mogelijk is om Ulli DJ9KR namens 
de VERON te onderscheiden voor zijn lange staat van dienst bij de IARUMS. Het 
HB heeft dit besproken en zegt dit niet te doen omdat  Uli al de hoogste 
onderscheiding heeft gekregen namens de IARU R1 in Friedrichshafen.



Remy Denker-PA3AGF mailt met de vraag of er wordt deelgenomen aan de 
Reünie van de RSS (Radio Security Service). Wellicht een idee om via het 
museum van Cor Moerman-PA0VYL verbindingen te maken met vooroorlogse 
apparatuur; het komt op de website te staan.

De VR heeft een ingediend om een kennisportaal op te zetten via de VERON 
website, zodat mensen met een technisch probleem hulp kunnen krijgen van 
iemand die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp. Hier is men mee 
bezig. Leden en specialisten worden aangespoord zich te melden.

Rapportage commissies
Wino - PA0ABM:  heeft de Afdelingscompetitie overgenomen van Jan Jaap, de 
overname is soepel verlopen. Alles draait naar wens. Het meest voorkomende 
probleem is dat mensen hun wachtwoord kwijt zijn. De contestlijst wordt 
regelmatig uitgebreid zodra mensen insturen voor een contest die nog niet op de 
lijst staat. Er staan er nu zo’n 400 in. De eindstand van 2012 is dat er 52 
afdelingen met in totaal  471 deelnemers hebben meegedaan, die stonden 
garant voor zo’n 800.000 qso’s. Afdeling Waterland heeft gewonnen. Wino gaat 
nadenken over een passende prijs, misschien een wisselbeker? Deze kan dan 
uitgereikt worden op de HF-dag.
De Honor-Roll is helemaal geautomatiseerd. De software migratie van Leo’s privé 
server naar een door de VERON gehuurde server is prima verlopen. Om op de lijst 
te blijven staan zal men regelmatig een update moeten uitvoeren. Alle scores 
blijven overigens bestaan. Er zijn geen digitale gegevens van vóór 2008.

Leo – PA0LSK: heeft zich voor het TB, het afgelopen jaar, met 3 zaken 
beziggehouden. Hij heeft de software en een website ontwikkelt voor de PA-Beker 
contest. Ook heeft hij de migratie gedaan van de VERON applicaties (Honor Roll, 
Afdelings Competitie, PA-Beker en DQB) naar een door de VERON gehuurde 
server. Leo’s zoon Hugo heeft hier een grote bijdrage in gehad en hiervoor onze 
dank! Tot slot geeft Leo aan dat er een beheersgroep moet komen die de 
continuïteit van de applicaties kan waarborgen. 

Jan Jaap – PG7V: De TB-website loopt goed, de website wordt meer bezocht 
rondom activiteiten. DQB manager, het programma dat gemaakt is door Leo en 
zijn zoon Hugo, werkt naar grote tevredenheid. Het DQB heeft een paar keer per 
jaar overleg in Arnhem. De RQM dag wordt goed bezocht, vorig jaar was er in 
tegenstelling tot voorgaande jaren geen lezing, er was een rondleiding door het 
DQB (Presikhaaf), dit was leuk en interessant. 
Het komt regelmatig voor dat een Jota station geen lid is van het DQB. Omdat 
Scouting een belangrijke ingang is naar de jeugd binnen onze hobby, wordt hier 
coulant mee omgegaan. Afgesproken is nu met Scouting Nederland dat SN een 
lijst van Jota-deelnemers stuurt en dat diegenen die geen lid zijn, worden 
toegevoegd aan DQB manager.  Deze QSL komt op een aparte stapel die twee 
keer per jaar wordt opgestuurd naar Scouting Nederland, zij zorgen ervoor dat de 
kaarten bij de betreffende scouting komen.
Weet iemand een geschikte en betaalbare locatie voor de komende RQM dag? In 
Arnhem (bij Presikhaaf) kan het niet meer. Er komen enkele suggesties. 

PACC-team: Chantal, Aurelio Taco en Mark: Vanaf de automatisering in 2008 is de 
PACC steeds gegroeid van 1140 logs naar 1580 logs. De groei stagneert nu 
enigszins. Ook interessant is de score per deelnemer die is gestegen van 31.000 
in 2008 naar 50.000 afgelopen jaar, dit is een record! Door de automatisering is 



het aantal paperlogs afgenomen van 8% naar 1%.  Ook is er een afname te zien 
in het aantal fout-logs, echter het zijn er nog steeds te veel. Er zal strikter 
omgegaan worden met de acceptatie van fout-logs, er zal minder gerepareerd 
worden. De vraag aan de Multi deelnemers van de PACC of er behoefte is aan een 
nieuwe Multi klasse, te weten de M2, heeft geleid tot implementatie van deze 
nieuwe categorie in de PACC 2013. De Robotsoftware is aangepast en de 
belangrijkste logging software, die van Evert-PA3AYQ en N1MM, is bijgewerkt.  
Het is tegengevallen hoe weinig mensen de moeite nemen om op de HF dag hun 
prijs op te halen. Er wordt nagedacht om meer geld uit te geven aan slechts één 
prijs en wel voor de winnaar van elke categorie. De overige deelnemers in die 
categorie kunnen dan bijv. een certificaat van deelname krijgen.  Steven denkt 
dat er misschien meer mensen hun prijs komen halen op de DvdA, waarom 
aldaar geen uitreiking? Sjoerd zegt dat van oudsher de HF-dag, dé gelegenheid is 
voor het uitreiken van alle HF-contest prijzen die door de VERON zijn 
georganiseerd. 
Nico wijst op de mogelijkheid (zoals bij de WAE) voor elke deelnemer een 
certificaat te downloaden. 
Theo heeft het verzoek om vóór de PACC in de mass-mail een paar regels toe te 
voegen over de VERON Awards.

Na de lunchpauze laat Nico een korte powerpoint presentatie zien die door wijlen 
Ad-PA0ADT, voormalig PACC contestmanager, gemaakt is. Er is (gelukkig) veel 
veranderd dankzij de automatisering, leuk om nog eens terug te zien!

Mark-PA5MW en Taco-PE1SAC hebben de TB stand op de DvdA verzorgd. De 
stand heeft twee functies, namelijk een sociale functie en om beursbezoekers te 
informeren. Hoe krijg je de beursbezoeker naar de stand? Op de stand werden de 
volgende activiteiten aangeboden: info over IARUMS door Dick, Theo was er als 
DXCC fieldchecker, Mark had via een laptop live verbinding met zijn Beacon 
monitoring System thuis en hij had een doos ferriet kernen (type 31) neergezet, 
deze zijn o.a. inzetbaar voor mantelstroomfilters,  die voor 10 euro p. stuk 
verkocht werden. Hier was veel belangstelling voor, er zijn er 30 stuks verkocht.  
Wat later in de ochtend kwam Rein-PA0R met de PACC prijzen die op de HF dag 
niet waren afgehaald. 
Wat kan er beter? Mark denkt dat er verbetering zit in de zichtbaarheid van de 
stand en verzoekt een ieder die dit jaar een activiteit neerzet om dit op minimaal 
A2 formaat te printen zodat mensen in het voorbijlopen snel kunnen “scannen” of 
dit voor hen interessant is. Steven heeft het idee om morserunner te laten lopen, 
dit is in het verleden al eens gedaan. Dit is zeker leuk maar trekt weinig nieuwe 
amateurs. Verder wordt er gedacht aan een HF-simulatie van een “live contest”. 
Zijn er ideeën, laat het Mark en Taco weten. Jan Jaap lanceert het idee om op de 
DvdA een “VERON plein” neer te zetten. Sjoerd zegt dat dit bij Paul Sterk 
aangekaart moet worden. Jan-PG2AA biedt aan Mark te helpen met de ideeën.

Taco-PE1SAC: De Velddagcontest is netjes verlopen, ongeveer hetzelfde aantal 
deelnemers. De contest valt samen met de All-Asia, deze verbindingen zijn 
gewoon meegeteld. De awards moeten nog verstuurd worden.

Nico – PA0MIR: Nico heeft voor de vergadering per mail een probleem aangekaart 
omtrent QSL bezorging. Jan Jaap geeft aan dat dit moeilijk te veranderen is omdat 
op het DQB mensen werken die geen zendamateur kennis hebben. 
De verantwoording ligt niet bij het DQB maar bij de activator van het speciale 
roepnummer; men moet het aangeven als er een speciale call gebruikt wordt. 



Theo heeft het volgende idee: plaats een checklist voor een Special Event Call op 
de website. 
Nico zegt dat de samenwerking met Kees voor de HF rubriek prima verloopt. Een 
enkele keer is het niet meer mogelijk om een “late” dx-melding te verwerken in 
Electron. Het door Nico geplaatste DX-nieuws in de HF rubriek van Electron is 
altijd weer interessant om te lezen.

Kees-PA2CHM: Doet de redactie van de HF rubriek in Electron nu zo’n 15 jaar, hij 
merkt een afname in de aangeleverde kopie. Mensen worden verzocht om mee te 
denken over het invullen van de rubriek. Kees geeft aan dat hij over stoppen 
nadenkt en wellicht is er een opvolger binnen het TB?

Chantal –PA5YL deelt mee dat de Midwinter QSO party inmiddels gestopt is, dit in 
overleg met de voorzitter van het Traffic Bureau. Er was nog maar een handvol 
deelnemers en als er geen YL’s actief zijn, betekent dit ook minder mannen die 
de YL-stations kunnen werken in de contest. IDXpress loopt; kopie kan wat meer, 
soms is er een tijdje niks en dan druppelt er weer van alles binnen. IDXpress zal 
dit jaar overgaan op de VERON server, draait nu nog bij de TUE. Aurelio zal hierbij 
helpen. 
Voor wat betreft de PACC heeft Chantal aangegeven, na 4 jaar, te willen stoppen 
met haar werkzaamheden als contestmanager, ze is in september begonnen met 
een 2-jarige vakopleiding en wil ook meer tijd aan haar gezin besteden.  Na een 
oproep van Sjoerd heeft Steven zich gemeld om het team te komen versterken 
als contestmanager. Na de vergadering is er nog kort gesproken met het PACC 
team en afgesproken is dat Steven het komende jaar zoveel mogelijk gaat 
meedraaien en Chantal nog een aantal werkzaamheden zal verrichten voor de 
komende PACC. 

Theo-PA1CW: De VERON HF-certificaten worden enkele malen per jaar verstuurd. 
PACC award 7x, PACC200 3x, PACC700 2x, PAMC 1x, PA6HQ award 2x. Voor zijn 
werk als DXCC fieldchecker heeft hij 16 aanvragen verwerkt en doorgestuurd.

Peter – PA3CAL: Peter heeft een overzicht van alle QSL activiteiten, het is wat 
minder geworden. PI4HQ mag door alle leden van het TB gebruikt worden, eerst 
even mailen met Peter, die verzorgt de coördinatie.

Jan- PA1TT: De HF dag staat weer op de kalender in het 3e weekend van 
september (21e). Jan verzoekt om na te denken hoe er meer novice amateurs 
naar de HF dag kunnen komen. Wino PA0ABM en/of Nico PA0MIR wordt gevraagd 
om een bijdrage voor de HF dag. Jan-PG2AA denkt dat het geheel wat actiever 
kan worden, het is nu redelijk passief en voor veel mensen een lange zit. Hoe 
krijg je meer interactie? Er volgt een discussie over waarom mensen wel of niet 
naar de HF dag komen. De vraag blijft, hoe kunnen we de HF dag aantrekkelijker 
maken? Misschien de DX-quiz in teamverband of een TB-forum? Steven PA3S zegt 
dat Maarten-PD2R een presentatie wil geven over de contest university.

Jan - PG2AA: Jan heeft voorafgaande aan de vergadering punten aangeleverd, 
betreffende de PA-Beker wedstrijd, die hij graag wil bespreken. Er volgt discussie 
over de punten,  Jan neemt de opmerkingen mee. 

Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.



Sjoerd deelt mee dat hij in april naar Wenen gaat voor de interim vergadering van 
de IARU R1.

De voorzitter PA0SHY sluit de vergadering om 16.00 uur.


