
Jaarvergadering Traffic Bureau – 18 januari 2014

Notulen
Locatie: Hotel van der Valk in Vught 
Voorzitter: Sjoerd Ypma - PAØSHY 
Notulist: Jan G. Stadman PA1TT / DJ5AN

Aanwezig:
Wino Paas - PAØABM - Honor Roll/ Afdelingscompetitie 
Jan Jaap Vosselman - PG7V - DQB/TB-website
Aurelio Bellussi - PC5A - PACC 
Kees Murre - PA2CHM - Redacteur HF-rubriek 
Steef van der Put - PA3S - PACC contest manager
Nico van der Bijl - PAØMIR - DX nieuws
Dick van Empelen - PA2GRU - IARUMS 
Din Hoogma - PAØDIN - VHSC
Theo Koning - PA1CW - DXCC card checker / HF certificaten
Jan Visser - PG2AA - PA-Beker wedstrijd
Jan Stadman - PA1TT / DJ5AN - HF-dag 
Sjoerd Ypma - PAØSHY - HF manager / voorzitter TB 

Afwezig met kennisgeving: 
Rein Couperus - PAØR - PACC 
Peter Pape - PA3CAL - QSL manager PI4HQ + andere TB-calls 
Chantal Koekkoek - PA5YL - IDXpress / YL belangen
Afwezig zonder kennisgeving: 
Taco Vreeswijk - PE1SAC - PACC /Velddagcontest

Opening, vaststellen agenda en Notulen vorige vergadering:
Sjoerd opent om 10:33 de vergadering en heet iedereen nogmaals welkom.
Als eerste verzoekt Sjoerd om een notulist; na de gebruikelijk stilte biedt Jan PA1TT aan de
notulen te zullen maken. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.
Gevraagd wordt of er nog op of aanmerkingen zijn op de notulen van de vorige 
vergadering. Dit blijkt niet het geval waarna de notulen worden vastgesteld.

Mededelingen voorzitter Traffic Bureau:
We hebben helaas afscheid moeten nemen van Leo PA0LSK, een vertegenwoordiging van 
het HB en het Traffic Bureau waren aanwezig bij zijn afscheid. Door het vele werk wat Leo 
heeft verricht voor de vereniging zal zijn gemis nog lange tijd merkbaar blijven. Hierover 
meer bij de onderwerpen van de commissies.
Mark PA5MW heeft zeer plotseling zijn vertrek uit het TB kenbaar gemaakt; de stand van 
het TB op de DVDRA is dan ook met een volledig andere bezetting gedraaid. Sjoerd brengt 
zijn complimenten over aan de TB leden die dit voortvarend hebben opgepakt.
Taco PE1SAC is geheel uit het blikveld verdwenen; ook op mails en telefoon wordt niet 
meer door hem gereageerd. Geen van de TB leden geeft aan iets naders te weten.
Kees PA2CHM heeft aangegeven na de PACC te zullen stoppen als redacteur van de HF 
rubriek. De TB leden geven aan dit bijzonder jammer te vinden. Er wordt zelfs gevraagd of 
Kees niet als nog om te praten is?  Kees geeft aan dat het tijd wordt zijn prioriteiten ergens 
anders te beleggen. Er was in eerste instantie een kandidaat in de vorm van Wil PA0BWL, 



maar deze heeft echter om privé redenen toch moeten afhaken. Sjoerd heeft contact gehad
met Douwe PA1MR; deze zou contact op nemen met Kees, dit is echter nog niet gebeurd. 
Meer hierover bij de commissies.
Ook in het HB zijn er problemen met het invullen van bestuursfuncties.
Koert Wilmink PA1KW treedt af en is niet herkiesbaar en ook Ton PE1PBQ is inmiddels 
gestopt met zijn  werkzaamheden als voorzitter van de PR commissie; voor beide functies 
is nog geen vervanger. De hoofdredacteur van Electron PA0ME heeft ook kenbaar gemaakt
er mee te stoppen. Hiervoor is een vervanger gevonden in de persoon van Michel Arts 
PE1NVK. Michel is al op de eerste HB vergadering aanwezig geweest.
TB: Sjoerd geeft aan teleurgesteld te zijn over de deelname van TB leden aan de 
officialsdag en de DVDRA; hij verzoekt om meer deelname en enthousiasme! Waarvan 
akte.

Rapportage commissies:

Wino - PA0ABM: 
Het overlijden van Leo heeft veel invloed gehad op de automatisering van de 
afdelingscompetitie, en de PA-beker contest.
Het is enig tijd stuurloos geweest maar nu opgepakt door Wino. De bron codes zijn wel 
voorhanden maar niet voorzien van commentaar, dus het is elke keer weer uitproberen 
voor Wino. Zo zijn er problemen met de /a en /p achter de calls. Dit is wel met de hand op 
te lossen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling.
Sjoerd vraagt of het zinvol is een software expert van de VERON te betrekken bij het 
probleem; Wino geeft aan dat het zonder documentatie niet goed over te dragen is.
Theo vraagt of Wino het nog steeds leuk vindt? Hierop antwoordt Wino volmondig dat hij 
het nog steeds met plezier doet. Jan Jaap waarschuwt voor het vervallen van 
domeinnamen. De VERON website is ondergebracht bij AO systems. Sjoerd verzoekt Wino
om via de algemeen secretaris contact op te nemen met de software club van de VERON.
De boodschap is in ieder geval duidelijk: de kwetsbaarheid van de automatisering!
VERON Honor Roll: na anderhalf jaar geen activiteit krijgt iemand een melding en na 2 jaar 
wordt men automatisch verwijderd uit de score lijst. Let op, dit geldt ook voor nieuwe 
deelnemers, regelmatig updaten is dus noodzakelijk. Na opschonen zijn er nog ongeveer 
400 deelnemers zowel in SSB, CW als digitale modes.
Afdelingscompetitie: aan het einde van het jaar blijkt dat 3 deelnemers verantwoordelijk zijn
voor de meeste punten in de score, namelijk PI4DX, PA3DBS en PA3AAV waarvan de 
laatste zelfs met rond de 32 000 verbindingen per jaar. De contestlijst moet regelmatig weer
worden aangepast. Wino geeft aan ook nog regelmatig mails te ontvangen met verzoeken 
om opname in de lijst; voor contesten die langer als 6 weken geleden hebben plaats 
gevonden wordt dat niet meer gedaan. Eind van het jaar zijn er ongeveer 500 deelnemers 
aan het begin van het jaar ongeveer 150, na de PACC worden het er meer.
Wino heeft enkele voorstellen voor wijziging van het reglement. Er volgt enige discussie 
waarbij duidelijk wordt aangegeven dat het niet de bedoeling is om grote contest stations in 
de competitie op te nemen. Jan PG2AA vraagt wat de bedoeling is, Competitie of Stimulatie
van activiteiten? Antwoord hierop vrijwel alle TB leden is Stimulatie. Wino geeft aan de 
regels van de afdelingscompetitie met uitleg nogmaals in Electron te publiceren.

Jan Jaap – PG7V: 
De TB-website loopt lekker, gemiddeld 250 bezoekers per maand. Top maanden met de HF
dag zijn september met meer dan 500 bezoekers en oktober voor de DVDRA. Dick levert 
regelmatig IARUMS verslagen. Er zijn  verbeteringen mogelijk, Sjoerd geeft aan dat er een 



nieuwe VERON site komt, die weer nieuwe mogelijkheden moet bieden. Jan jaap houdt de 
vinger aan de pols. DQB manager, het programma dat gemaakt is door Leo en zijn zoon 
Hugo, werkt naar grote tevredenheid. Het is wel lastig om wijzigingen te maken, het is een 
hulpmiddel om te sorteren en de service voor de RQM is extra. De RQM dag was ook nu 
weer goed bezocht, vindt in 2014 plaats in Apeldoorn. De Stand op de DVDRA was een 
laaiend succes, er werden zeer veel kaarten in ontvangt genomen en daarmee veel porto 
bespaard. Sjoerd geeft aan dat sommige IARU landen niet meer voldoende financiën 
hebben om de kaarten te versturen. Jan Jaap pleit er voor om in IARU verband te komen 
tot 1 QSL bureau per land niet zoals in USA 11 bureaus, het is elke keer weer puzzelen om 
binnen redelijke termijn het enigszins kosten effectief te versturen.
PACC-team: 
Steef PA3S en Aurelio PC5A: Het aantal deelnemers is nog steeds groeiend; het aantal 
buitenlandse deelnemers neemt toe. Het aantal deelnemers uit eigen land is stabiel. De M2
wordt als zeer positief ervaren. Hier wordt opgemerkt dat sommigen gaarne bericht zouden 
willen zien als ze van M2 naar MM gaan in verband met regel overtreding. Dit is weer te 
zien in de resultaten van de ruwe score. Het aanleveren van de uitslag “op tijd” voor het juni
nummer van Electron is nu geen probleem meer.
Het team is nu van 5 leden geslonken naar 2. Aanvulling is gewenst. Steef heeft een 
voorstel voor aanvulling door PD2PKM en neemt dit met Sjoerd op.
De presentatie van de PACC website in de diverse browsers laat te wensen over. Er wordt 
gewerkt aan verbetering, waarbij Sjoerd aangeeft even pas op de plaats te maken en te 
wachten op de VERON site nieuwe stijl.
Steef geeft aan te zich in te blijven zetten voor bekers bij de PACC. Om kosten te besparen
wordt besloten om de bekers die overblijven na de HF dag en de DVDRA via de RQM te 
versturen met de QSL kaarten. Niet VERON leden krijgen het direct toegezonden.
Certificaten versturen aan de deelnemers: hierbij wordt digitalisering overwogen resp. 
verzending via de QSL bureaus. Nico laat het downloaden van digitale certificaten zien op 
zijn tablet van de WAE site.
TB stand op de DVDRA: Steef geeft aan hier samen met Paul wel het voortouw te willen 
nemen. Ideeën zijn van harte welkom. Jan Jaap vindt het prima idee om op de DVDRA een 
“VERON plein” neer te zetten. Sjoerd zegt dat dit bij Paul Sterk aangekaart moet worden. 
Kees PA2CHM over de HF rubriek:
Kees dankt Nico en Wino voor hun vaste bijdrage. Alleen Nederlandse contesten worden 
nog vermeld. Kees zou graag meer inbreng van anderen zien, verslagen bijzondere 
expedities of mooie speciale QSL kaarten wel graag in groot formaat rond de 1 Mb. Kees 
werkt per maand zo’n 2 aan de HF rubriek. Op verzoek van Jan PA1TT wordt dat 
verduidelijkt in 16 uur meestal laatste weekeind van de maand. Kees geeft aan dat hij het 
nog steeds met veel plezier doet en ook niet per direct het bijltje erbij neer zal gooien. 
Sjoerd zal nogmaals contact opnemen met PA1MR.
Nico – PA0MIR: 
Nico zegt dat kopij aanleveren geen probleem is en hij ook voldoende heeft. De DX 
meldingen worden grotendeels weergegeven op de grote pagina’s op het internet zoals de 
NG3K site. De vergadering geeft aan dat Clublog en het bulletin van ZS4BS ook zeer 
goede bronnen zijn. Bij DCL (DARC Contest Logboek) aanmelden en een DML insturen 
geeft automatisch toezending van het DX meldingen.
Dick PA2GRU met de IARUMS:
Dick heeft positieve ontwikkelingen te melden over zijn contacten met AT. Na een informeel 
gesprek met hoofd AT worden klacht meldingen tegenwoordig wel teruggekoppeld. Als 
voorbeeld de Russen zitten op 21 frequenties in de 40m en in nog veel meer ham banden. 
De klachten worden tegenwoordig doorgestuurd naar Rusland; of het helpt is maar de 



vraag maar er wordt aan gewerkt. Zeer positieve actie in Portugal waar meerdere schepen 
en walstations werden bezocht en apparatuur in beslag genomen. Het TB vindt dit 
vermeldenswaardig in Electron, ook al is het iets langer geleden. 
Dick bedankt ook zijn Nederlandse leden voor het aanleveren van gegevens voor de 
IARUMS. VERON IARU MS team bestaat uit de leden: Joeke van der Velde, PA0VDV, Arie 
Roos, PA3CNK, Rene Gerhard, PA3EQO, Kees Murre, PA2CHM, Ruud Ivens, PG1R en 
Dick PA2GRU (Coördinator). 
Dick heeft een bezoek gebracht aan het AT in Amersfoort en was onder de indruk van 
hetgeen daar aan mogelijkheden was om de banden te observeren. 
Din vraagt of er door de intruder watch ook wat wordt gedaan aan intern intruders, Din geeft
een voorbeeld van uitzendingen niet volgens bandplan. Jan PA1TT vult aan dat dit soms 
erg lastig gaat worden omdat het IARU bandplan alleen een aanbeveling is.  Met grote 
contesten wordt er over de grote delen van de band buiten bandplan gezonden.
Din geeft als suggestie dat er een rapportage gemaakt wordt naar de IARU over moedwillig
storen. Dick zegt toe het verzoek verder te leiden naar de IARU. 
Din PA0DIN Sinds 1981 secretaris van de VHSC. 
Hij doet het met veel plezier en constateert dat er ook vele nieuwe jonge leden bij komen.
Procedure om lid te worden van de VHSC is: Men kan lid worden op voordracht van 4 
leden, vervolgens wordt het in een news sheet vermeldt en bij geen bezwaren van de 
andere leden wordt men toegelaten. Din geeft aan dat hij ondanks gevorderde leeftijd hoopt
er nog een jaar of 10 mee door te gaan.
Theo PA1CW DXCC card Checker en VERON Award manager:
Voor het DXCC zijn er in 2013 24 aanvragen verwerkt, waarvan 5 op de HF dag, dit ontlokt 
bij Jan PA1TT de uitspraak dat hij 20% op die dag heeft gedaan, dus zijn bijdrage aldaar 
toch wel als zeer zinvol mag worden ervaren. Theo gaat nog maar niet in op de vraag of dat
voor herhaling vatbaar is. Het DXCC loopt het hele jaar door; gecontroleerd worden vooral 
Call, Band en Mode en uiteraard de datum. Nu is er veel te zien via de on line card 
checking en via LOTW.
Op de DXCC card checking site van het TB staat eigenlijk alles vermeld. De contacten met 
de ARRL zijn zeer goed. Ook bij andere ARRL diploma’s kan Theo de kaarten controleren, 
de WAS gaat heel goed maar bij de WAC loopt het vaak problematisch. Theo gaat er in elk 
geval voorlopig mee door.
Jan - PG2AA: 
Voor de PA beker waren er weer meer deelnemers dan vorige keer, in SSB iets minder. Er 
zijn nog maar weinig paper logs en het uploaden verloopt nagenoeg foutloos. De beker blijft
uiteraard behouden. Wel wordt er bezien of er digitale certificaten kunnen komen, Wino zal 
nadenken over de mogelijkheden.  Jan vraagt na wie er een ontwerp voor een certificaat 
kan leveren, Steef steekt 2 vinger in zijn neus en is daarmee de aangewezen persoon voor 
een ontwerp van het digitale PA beker certificaat. Ook de PA beker prijzen worden volgend 
jaar via Steef geleverd. Jan PG2AA vraagt naar de Velddag contesten. Taco is met de 
noorderzon vertrokken en niet meer te vinden. Jan PG2AA  geeft aan het tijdelijk te willen 
over nemen. Er zal een oproep op de webpagina en in elektron komen. Jan PA1TT geeft 
als tip het adres Velddag@VERON.nl als alias te gebruiken, dan is dit later ook simpel om 
te zetten naar een ander e-mail adres. Even contact opnemen met Johan Evers PE1PUP.
Jan PA1TT over de HF dag:
Sjoerd maakt zijn complimenten over het bijzonder geslaagde evenement en geeft aan dat 
Jan de zaal behoorlijk vol had. Jan dankt hartelijk voor het compliment, hij geeft aan er ook 
nog aardig druk mee te zijn geweest om de presentatie met Randy voor te bereiden. Er is 
inderdaad de indruk gewekt dat Randy persoonlijk aanwezig zou zijn, dat was in verband 
met de nieuwe baan van Randy niet geheel onmogelijk geweest. Jan had zijn eigen 
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geluidsysteem meegenomen om daarmee de zowel met de zaal als met Randy goed te 
kunnen communiceren. Jan geeft aan dat het zeer moeilijk zal zijn om deze unieke 
gebeurtenis te evenaren, het was de eerste keer dat Randy dit met deze software heeft 
uitgevoerd.De HF dag 2014 is weer op de derde zaterdag in september dit jaar op 20 
september; de aanvraag voor de zaal is inmiddels de deur uit. Voor wat betreft de DX quiz 
wordt nagedacht over een andere meer actieve invulling. Jan PA1TT vraagt aan alle TB 
leden om ideeën voor de invulling aan te leveren. Sjoerd geeft aan een lezing over End Fed
Wires wel interessant te vinden; Jan zal het meenemen. Wino zou aanvankelijk een lezing 
houden over de DXCC maar dat moet in verband met de automatisering perikelen uit 
vallen. Maar wat in het vat zit… 

IDXpress: 
De belangstelling bij IDXpress. Lijkt weinig gebruik van te worden gemaakt, met name het 
aanleveren van nieuwtjes. Sjoerd vraagt zich af of we ons moeten heroriënteren. Sjoerd zal
navragen bij Chantal hoe zij hierover denkt. Geopperd wordt om IDXpress samen te 
voegen met de website van het Traffic Bureau.

Rondvraag:
Din heeft geen vraag maar een opmerking, hij verzoekt een ieder deel te nemen aan de 
CW wedstrijd op de DVDRA.
Jan geeft aan dat hij een leuke link heeft van een bezoek van Floortje Dessing aan 
Amsterdam eiland, hij zal de link en een link van een propagatie voorspelling aan het TB 
zenden.
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Sluiting:
De voorzitter PA0SHY sluit de vergadering om 15:45 uur.


