
Jaarvergadering Traffic Bureau – 16 januari 2016

Notulen 
Locatie: Hotel van der Valk in Vught 
Voorzitter: Sjoerd Ypma - PAØSHY 
Notulist: Jan G. Stadman PA1TT / DJ5AN 
Aanwezig: 
Sjoerd Ypma - PAØSHY - HF manager / voorzitter TB 
Jan Stadman - PA1TT / DJ5AN - HF-dag 
Marcel Bos - PA9M - PACC contest manager 
Jan Visser - PG2AA - PA-Beker wedstrijd /Velddagcontest 
Theo Koning - PA1CW - DXCC card checker / HF certificaten 
Din Hoogma - PAØDIN - VHSC 
Kees Murre - PA2CHM - Redacteur HF-rubriek 
Claudia Tamis – PD5AX -  YL belangen 
Dick van Empelen - PA2GRU - IARUMS 
Nico van der Bijl - PAØMIR - DX nieuws 
Paul Kooiman - PD2PKM – TB stand DVDRA 
Aurelio Bellussi - PC5A - PACC / TB-website 
Hans Remeeus – PA1HR – PACC 
Peter Pape - PA3CAL - QSL manager PI4HQ + andere TB-calls 
Jan Jaap Vosselman - PG7V laatste vergadering
Peter Damen - PC7T - DQB / PA-Beker wedstrijd 
Afwezig met kennisgeving: 
Rein Couperus - PAØR - PACC 
Wino Paas - PAØABM - Honor Roll/ Afdelingscompetitie 

Opening, vaststellen agenda en Notulen vorige vergadering: 
Sjoerd opent om 10:31 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. 
Met een aantal e-mail adressen zijn problemen, o.a. VERON.nl en amsat.org. Peter PC7T laat een
lijst rondgaan waar iedereen zijn VERON alias en het werkelijke e-mail adres op kan invullen. Die
lijst kan dan later door iedereen worden gebruik om van alle leden van het TB een vertrouwd 
e-mail adres op te nemen in hun adreslijsten. Een aantal TB leden heeft nog geen VERON Alias, 
geadviseerd wordt dit z.s.m. aan te vragen.
Voorstellen nieuwe leden en exit oude leden: 
Marcel Bos PA9M uit Oldenzaal  van beroep Specialistisch Medisch Verpleger, en arts 
ondersteuner bij de afdeling Cardiologie. Veel contestervaring bij PA6Z en ook een aantal 
expedities. Claudia Tamis PD5AX contest ervaring bij PI4YLC en actief in de YL club.  
Hans Remeeus PA1HR Veel contestervaring.
Jan Jaap Vosselman PG7V zijn laatste vergadering; de taken zijn overgenomen door PC7T en 
PC5A. Ook Steef PA3S en Chantal PA5YL zijn vertrokken.
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Mededelingen voorzitter Traffic Bureau:
Er dienen  nog 2 vacatures te worden opgevuld; Wino PA0ABM, en Kees PA2CHM hebben te 
kennen gegeven te willen stoppen; vervanging wordt gevraagd. Theo PA1CW geeft aan de 
HONOR ROLL wel te willen overnemen. Wie oh wie neemt de Afdelingscompetitie over van 
Wino? Jan Jaap heeft de TB Site overgedragen aan Aurelio. Aanpassen huisstijl geschiedt met 
ondersteuning van het VERON ICT team. Tevens wordt bezien om een meer interactieve 
webpagina te krijgen waarbij de TB leden zelf artikelen kunnen plaatsen. Er zijn TB speldjes 
aangevraagd voor enkele TB leden, die zullen echter pas na de VR (eind April) worden geleverd.
Vanuit het VERON HB: Jean Paul Suijs PA9X is nieuw HB lid. Michel Arts PE1NVK is de nieuwe 
hoofdredacteur Electron en nieuwe HB lid. Tevens is Chris van der Berg PA3CRX als VHF 
manager toegetreden tot het HB.  

Toegevoegde agenda punten:
 
Afdelingscompetitie en deelname door niet VERON leden, moeten we dit controleren met 
het VAS ? Voorgesteld wordt dat er een bepaling in het reglement wordt opgenomen en tevens 
de verantwoordelijkheid leggen bij de afdelingssecretarissen om toezicht te houden. Er wordt 
voorgesteld om fraudeurs te diskwalificeren. Tevens is de vraag hoe te handelen met de punten 
van conteststations zoals PI4DX ? Er wordt gesteld dat conteststations niet zouden moeten 
deelnemen aan de afdelingscompetitie. Aanvulling hierop is dat dit alleen zou kunnen als alle 
leden lid zijn van de betreffende afdeling. 
Deelname door niet VERON leden aan door VERON betaalde activiteiten. 
Als voorbeeld de VHF dag waar een behoorlijk aantal niet leden aanwezig waren. Op de HF-dag 
is een presentielijst aan de aanwezigen ter ondertekening aangeboden. Van de aanwezigen op 
de lijst bleek achteraf een 5 tal personen te staan die geen lid waren, de lijst is echter niet 
geheel representatief, omdat een paar personen ondertekend hebben die alleen voor de 
prijsuitreiking van de bekers met VERON leden zijn meegekomen. Voorgesteld wordt om in de 
bekendmaking op te nemen dat het evenement “IN PRINCIPE” bedoeld is voor VERON leden. Het
wordt niet reëel geachte om de kosten te verhalen op de niet leden, wie echter deel neemt aan 
de gehele dag wordt verzocht om lid te worden.
RQM dag samen met de HF-dag te houden. 
Dit voorstel is ten gevolge van voortschrijdend inzicht ingetrokken. De RQM dag wordt gehouden
in de locatie Doc Zuid in Apeldoorn. 
Certificaten PAB en PACC digitaal verzenden. 
Belangrijkste drijfveer in deze zijn het kosten aspect. Peter PC7T geeft aan dat de PA beker 
prijzen blijven, echter als er minder dan 10 deelnemers in een klasse zijn volgt er geen prijs 
uitreiking. 
Voor de PACC is het op dit moment nog (software matig) niet mogelijk om een certificaat te 
genereren; in de toekomst zou dit wel mogelijk moeten zijn. Omdat er bij de PACC toch vaantjes 
naar de deelnemers worden verstuurd wordt er geen besparing voorzien. Er is wel winst te 
behalen door vaantjes en certificaten gezamenlijk te versturen. Is bij PACC club in behandeling.
Sneller plaatsen voorlopige uitslagen:
Om contestuitslagen sneller op internet te publiceren wordt als niet problematisch gezien; bij de 
PACC is dit al het geval en ook bij de PA beker en Velddag contesten. Uitslagen zeker in Electron 
blijven publiceren. Tevens verzoekt Kees PA2CHM om ook foto’s en soapbox uittreksels ten 
behoeve van Electron aan te leveren. (foto grootte minimaal 500Kb)
Uitbreiding HF rubriek: (product informatie)
Kees PA2CHM verzoekt om een contactpersoon die handelaren wil benaderen voor product 
informatie en nieuwtjes. Hans PA1HR verklaart zich bereid hier de kar te trekken.
Theo PA1CW geeft aan dat ook de afzonderlijke TB leden artikelen kunnen plaatsen in Electron.
Paul heeft bijvoorbeeld een kantelconstructie gebouwd; het TB denkt dat zo iets prima zou 
passen in de HF rubriek; hij wordt verzocht om de beschrijving met wat foto’s aan te leveren bij 
Kees PA2CHM.
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Rapportage commissies: 
Jan PA1TT HF dag: Jan houdt het kort en verwijst naar het verslag in Electron van december. 
De volgende HF dag staat reeds gepland en wel op 17 september 2016. Jan vraagt om 
voorstellen voor presentaties; het volgende wordt voorgesteld: Presentatie Conteststations 
bijvoorbeeld DR1A. WRTC presentatie en/of DCL door Michael DL6MHW. 
Marcel PA9M PACC Contestmanager:
In september overgenomen van PA3S en gelijk vrij veel werk moeten steken van nog niet 
beantwoorde e-mail, niet verstuurde vaantjes en certificaten. Eerst begonnen een spoorboekje 
op te zetten voor de organisatie van de PACC. De e-mail adressen zijn aanwezig en vanaf dit jaar
kan er verstuurd worden. Helaas missen ze van de laatste jaren. Over de reglement wijziging 
met betrekking tot toename in multipliers bij de mixed sectie, de toename van 72 naar 144 
multipliers, zowel de CW als de SSB multipliers tellen; er zijn 15 contest software programmeurs 
aangeschreven. De opmerkingen van deze programmeurs over de logica van de PACC waren 
niet van de lucht. Zo kwam er een opmerking dat personen met een UA8 en UA9 call in het 
zelfde dorpje wonen.
Misschien moeten we in toekomst hier over na denken. Wel is het zo dat de vaantjes heilig zijn; 
verder blijven er uiteraard bekers op de HF dag met een verhaal van de contestmanager.
Jan PG2AA Velddag Contest:
Individueel is de deelname zeer goed, echter naar het idee van Jan zouden er meer afdelingen 
mee kunnen doen. Na enige discussie wordt voorgesteld dat Jan PG2AA een stukje levert aan de 
algemeen secretaris om door te sturen naar de afdelingssecretariaten. De ingezonden foto’s van
de velddag activiteiten lopen goed, zoals te zien was in Electron. Wel moeten er nieuwe 
certificaten worden gedrukt. 
Theo PA1CW HF certificaten en DXCC card checker:
Het afgelopen jaar waren er voor de DXCC card checker 15 aanvragen met ongeveer 900 
kaarten. Het was daarmee een rustig jaar. Wel waren er veel vragen over de procedure om aan 
te vragen.
Ook het PACC certificaat loopt lekker, voor andere certificaten was minder belangstelling. Via 
DCL is het WAC (Worked All Continents) Award aan te vragen. Men krijgt dan een pdf met het 
Award en het mooie is dat er, in tegenstelling tot een aanvraag bij de ARRL, geen kosten aan 
verbonden zijn.
Din PA0DIN VHSC:
De VHS is een separate vereniging met zo’n 320 leden. De secretaris (die de administratie en 
financiën regelt) wordt door de VERON via het Traffic Bureau geleverd. PA0LOU Lou die voorzitter
was, is helaas overleden, het was dus aan de leden om een nieuwe voorzitter te kiezen. 200 van
de 320 leden hebben aan de verkiezing deel genomen, en met 198 voor en 2 tegen is Wilco 
PA3BWK tot voorzitter gekozen. Din is vooral verheugd dat er ook weer jongeren bezig zijn met 
CW. Daar CW door de Unesco als cultureel erfgoed is erkent, is het dus zaak CW levendig te 
houden. Din geeft aan dat ook voor hem langzaam aan een opvolger gedacht moet worden. 
Kees PA2CHM als redacteur HF rubriek:
Voor zijn functie is nog geen vervanger gevonden. Kees geeft aan dat hij het nog steeds met 
plezier doet. Waarop Din de opmerking maakt dat hij er dan ook nog wel 10 jaar bij aan kan 
knopen. Kees heeft flink wat toezeggingen voor artikelen ontvangen, hij is dan ook in blijde 
verwachting. Hij verteld dat er een nieuwe rubriek gaat komen (Technische vernieuwingen). 
Marcel PA9M geeft als idee mee een QSL kaart met een verhaal. Peter PC7T zal er een sturen. 
Sjoerd geeft aan om ook eens te vragen naar ervaringen op de 60m band in JT65 en CW.
Claudia PD5AX:
Claudia stelt zich voor als opvolgster van Chantal PA5YL.
De Dutch Young Ladies Club, PI4YLC kan terugkijken op 2015 als een jaar van nieuwe 
ervaringen. Er werden door de YL's aan diverse contesten meegedaan. De speciale call PI33YLC 
werd geactiveerd. Door het land werden lezingen gegeven over de activiteiten van PI4YLC. 
Plannen voor 2016: Deelname aan contesten, waaronder de Russian DX Contest, lezingen geven
en activeren van LotW.
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Dick PA2GRU IARUMS: 
Op dit moment nemen in Regio 1 een twaalftal landen actief deel aan het monitoring netwerk. 
De activiteiten bestaan uit het luisteren en rapporteren van indringers op de Amateurbanden. 
Een voorbeeld de Russische O.T.H.R. (Over The Horizon Radar). In verband met de mindere 
propagaties komen er uiteraard ook minder meldingen binnen. We hebben een behoorlijke 
maandelijkse rapportage waar we met 6 personen in Nederland actief aan deelnemen.
Nico PA0MIR DX nieuws:
De werkzaamheden zijn het zelfde als vorig jaar. Nieuwe interessante activiteit van Ronald 
PA3EWP; samen met Ernoe DK2AMM, Hans DL6JGN en Tom GM4FDM gaan ze dit jaar van 3 tot 
15 maart naar Nuku Hiva, Marquesas OC-027 de call zal TX7EU zijn.
Jan PA1TT geeft aan dat Ronald weer hard werkt aan een lezing tijdens de komende HF dag.
Nico heeft een vraag over de 60m band; de huidige toewijzing rond de 5 MHz is nu breder dan 
door de WRC werd vrij gegeven, proberen we dat zo te houden? (AO)
Paul PD2PKM TB stand op de DVDRA: 
Paul geeft aan dat de stand vorig jaar ook weer een leuke ervaring was en hij heeft het prima 
naar zijn zin gehad. Het op de stand maken van de bandfilters was een groot succes. Er was 
zeer veel belangstelling en ook de TB leden kwamen vaker langs.
Aurelio PACC software en TB webpagina: 
Hij geeft aan blij te zijn met de PACC ondersteuning door Hans en Marcel. Vragen over de PACC 
kunnen gesteld worden via het e-mail adres: contestmanager@dutchpacc.com
Dit is een adres wat al jaren loopt en het beheer daarvan is belegd bij Theo PA1CW, Theo heeft 
inmiddels de adresseringen aangepast. De PACC webpagina draait nu op de VERON server. 2016
wordt alweer het 9e jaar dat we met de robot software draaien. Tips en updates (kortom alles) 
voor de TB site naar Aurelio. Informatie voor de Facebook pagina van de PACC naar Rein PA0R.
Hans PA1HR PACC ondersteuning:
Hans is bezig om in te dribbelen voor de werkzaamheden voor de PACC contest en de contest 
robot. Een digitale PACC is nog steeds onderwerp van gesprek, en de TB leden zijn het er wel 
over eens dat deze (in verband met de CQWPX RTTY) niet gelijk met de huidige PACC kan plaats 
vinden. Het PACC team krijgt dan ook de vraag mee zich hierover te buigen.
Peter PA3CAL QSL manager van TB:
Voor PI70VERON is een nieuwe QSL kaart aangemaakt; er zijn zo’n duizend verbindingen 
gemaakt waarbij uit ervaring vast staat dat er niet meer dan 500 kaarten noodzakelijk zijn. Jan 
PA1TT stelt voor om alle QSL's te verzenden; dit stuit vanwege de kosten op weerstand van de 
DQB vertegenwoordiger. Het advies luidt dan ook om gebruik te maken van Clublog en OQRS 
om onnodige kosten voor kaartverzending te voorkomen. 
Jan-Jaap PG7V: De overdracht aan Peter is soepel en snel verlopen; op de DVDRA waren we 
gezamenlijk aanwezig ter ondersteuning van het DQB.
Peter PC7T: DQB vertegenwoordiger. Zoals Peter al aangaf mee geweest naar de DVDRA en 
daar gezellig op de stand het DQB vertegenwoordigd. Bij het DQB waren wat software 
problemen, de site www.dqb.com was getroffen door een worm. 12 maart 2016 vindt de RQM 
dag plaats in DOC Zuid in Apeldoorn.
PA-Beker contestmanager. De PA Beker contest vond plaats op 14 en 15 november. De robot 
heeft de contest gecontroleerd; meeste fouten ontstaan door foute bewerkingen van de 
contestsoftware of foutief nemen. Door deze nieuwe manier van verwerken kan er sneller een 
uitslag worden gegenereerd. 
Rondvraag:
Din PA0DIN: De VERON heeft van de Unesco de erkenning gekregen dat CW geldt als cultureel 
erfgoed. Hoe wordt dit bij gehouden zo dat dit niet verloren gaat?
Sjoerd neemt deze vraag mee naar het HB.
 
Datum Volgende vergadering: 21 Januari 2017
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit Sjoerd om 15:40 de vergadering en wenst iedereen een 
goede thuisreis.
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