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1. Opening door de voorzitter PA0SHY

Sjoerd opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de twee scheidende leden Kees 

PA2CHM en Dick PA2GRU, en de speciale gasten, het aspirant TB-lid voor de artikelen over digitale communicatie 

Erwin PE3ES, en de opvolger voor IARUMS Ruud PG1R.

De agenda wordt vastgesteld.

Bericht van verhindering ontvangen van Aurelio PC5A, Wino PA0ABM, Paul PD2PKM en Din PA0DIN. Geen bericht 

van verhindering ontvangen van Rein PA0R.



Erwin PE3ES stelt zichzelf voor: In 1984 is hij afgestudeerd als natuurkundig ingenieur in Delft. In 2013 de opleiding 

tot fotograaf aan de Fotoacademie afgerond. Erwin knutselde wat met via eBay gevonden AM-radiobouwpakketjes 

met buizen en wilde er meer van weten. Via internet ontdekte hij dat je radiozendamateur zou kunnen worden! In 

november 2013 is Erwin geslaagd en kon hij zijn eerste callsign PD3ES aanvragen, meteen daarna door met de stof 

van het F-examen. Vanuit de studeerkamer met JT65 aan de gang. Begin december 2013 werd hij lid van de VERON. 

Maart 2014 geslaagd voor F en PE3ES werd de nieuwe call. Er kwamen nog meer bouwpakketten bij, vooral van 

QRP-Labs, de U3, U3S en aanverwante zaken. WSPR begon te leven, inmiddels aangevuld met de LIMA SDR, de Red 

Pitaya voor 8-kanaals WSPR-RX, Arduino oplossingen en toen kwam FT8...

Ruud PG1R stelt zichzelf voor: Het is begonnen in de Achterhoek met zelfbouw. In 1968 lid van de VERON geworden 

met de call NL290. Ruud schrijft ook voor de rubriek NL Post in Electron. In 1975 is Ruud geslaagd voor het C-

examen, maar pas in 2007 radio-actief geworden. In die tijd had Ruud al contact met Dick PA2GRU over IARUMS. 

Ruud doet graag mee aan contesten. Hij heeft er zin in om het werk van Dick PA2GRU voort te zetten.

2. Notulen vorige vergadering

Geen opmerkingen over het verslag, Jan PA1TT wordt hartelijk bedankt.

Naar aanleiding van het verslag heeft Peter PC7T nog een korte opmerking.

3. voorstel wijziging Afdelingscompetitie

Theo PA1TK deelt aan iedereen het voorstel uit en licht het toe. 

Sommigen betreuren het dat eerder al gesuggereerd is dat het voorstel toch wel zou worden aangenomen, voordat 

het binnen het TB besproken is.

Jan PG2AA vertelt dat de afdelingscompetitie in het leven geroepen is om activiteiten op de HF-banden te 

stimuleren; dit is gelukt. De VHF-commissie is heel actief met hun eigen competitie. Veel activiteiten hebben zich nu 

gekeerd van VHF naar HF. Dit was ook de bedoeling van de afdelingscompetitie. Ga je het combineren, dan wordt 

het nogal algemeen.

Erwin PE3ES merkt op dat zijn artikelen over digitale communicatie voor HF en VHF bedoeld zijn.

Theo PA1CW: hoe meer activiteiten, hoe beter het is. Liever geen hokjesgeest.

Er wordt nog wat gediscussieerd en meningen worden gepeild. Enkele leden zijn tegen, enkele onthoudingen, de 

meerderheid is voor. Het voorstel van Theo PA1TK kan worden uitgevoerd.

Theo PA1TK zegt dat de uitvoering nog wel enige tijd zal vergen.

Een andere discussie over de afdelingscompetitie is de deelname van Nederlandse radiozendamateurs (lid van een 

vereniging) die in het buitenland woonachtig zijn. Dit voorstel zal worden verschoven naar de jaarvergadering in 

2019.

4. Officialsdag

Sjoerd PA0SHY legt uit dat het moeilijk gebleken is om een dag te prikken waarop de meeste officials aanwezig 

konden zijn. De organisatie kost veel tijd, inspanning en geld. Iedereen heeft kunnen reageren naar de PR 

commissie. De uitslag hiervan volgt later dit jaar.

Er worden opmerkingen gemaakt over de brief van het HB over de AVG. Sjoerd merkt op dat de brief met de 



geheimhoudingsverklaring ingetrokken is door het HB en dat er een nieuw document in de maak is.

5. 75 jaar VERON

In 2020 bestaat de VERON 75 jaar. Hierover wordt druk gesproken in het HB en de diverse commissies. Er is een 

werkgroep gevormd. Bijvoorbeeld over een bijzonder call PA75VERON. De aanvraag zal worden gedaan vanuit 

PI4HQ. Er wordt ook nagedacht over een award. Een goed voorbeeld van zo’n jubileum was Spanje waardoor 

opvallend veel activiteiten ontstaan zijn. Jan PG2AA stelt voor om het jubileum zo breed mogelijk te trekken over de

verschillende activiteiten binnen de VERON.

6. Uniforme prijzen contesten/wedstrijden

Iedere contestmanager is vrij om zijn eigen prijzen en vaantjes in te kopen. Een gezamenlijke inkoop heeft weinig 

financieel voordeel. 

7. Mutaties HB/TB

Chris PA3CRX stopt als VHF-manager/HB-lid. Hiervoor is nog geen opvolger.

Electron: Anne-Marie PA3FNB stopt als hoofdredacteur van Electron. Haar werk wordt zeer geprezen. Ook hiervoor is

nog geen opvolger.

8. Rapportage commissies

PA Beker

Peter PC7T heeft de inzendingstermijn terug gebracht naar één week. Groot voordeel hiervan is dat de uitslagen in 

Electron al in het Kerstnummer gepubliceerd konden worden. Condities op 40 meter waren heel slecht. Er zijn 

enkele categorieën met wel erg weinig deelnemers. De software is niet zo best meer.

Peter vraagt om een back-up voor wanneer hij volgende jaar in het buitenland is. Ruud PG1R wil dat doen.

DQB

Peter PC7T merkt op dat het gewicht ieder jaar afneemt met ongeveer 75 kilo. Veel QSL’s gaan tegenwoordig 

elektronisch (LOTW, eQSL, QRZ, enz.). Op de DvdRA stonden twee mensen van het DQB op een stand. De DQB 

commissie controleert alleen maar hoe het werk gedaan wordt en bepaalt niet het beleid. De software moet nodig 

aangepast worden naar DQB Manager 2.0

HF Dag

Jan PA1TT merkt op dat sommigen er een iets te lang verhaal van maakten. De aanwezigen die op de HF Dag waren 

bevestigen dit. Er moet een strakker tijdschema komen en daar dient men zich aan te houden.

Hans PA0Q merkt op dat veel mensen alleen voor de uitreiking van de bekers (PA Beker, PACC en Velddag) naar de 

HF Dag komen; hiervoor moet voldoende tijd zijn, ook voor een toelichting.

Nico PA0MIR vraag aandacht voor meer onderling QSO, naast de lunch. Verder vraagt Nico PA0MIR of de call van de 

fotograaf voortaan vermeld kan worden bij de foto’s. Hans PA0Q zegt dit toe. Nico PA0MIR vraagt ook naar de 

mogelijkheid om QSL-kaarten mee te nemen naar de HF Dag. Probleem blijft het vervoer naar het DQB; dat is in het 

weekend niet bereikbaar.



PI4HQ en andere bijzondere calls

Peter PA3CAL vertelt dat PI4HQ zelden gebruikt wordt. Aanvragen voor activatie kunnen plaatsvinden via Sjoerd 

PA0SHY. Logs e.d. moeten naar Peter PA3CAL toe gestuurd worden. Peter verzorgt ook de invoer in LOTW.

Theo PA1CW merkt op dat je de call PI4HQ niet kunt gebruiken tijdens de IARU contest, waaraan PI6HQ deelneemt.

PACC

Marcel PA9M merkt op dat de inzendtermijn voor de logs 1 maart blijft. Vorig jaar was er één probleem met een 

buitenlands station dat twee weken te laat was met inzenden.

Het aantal deelnemers blijft redelijk stabiel. Overwegend (zeer) positieve reacties.

Er is een vraag binnen gekomen voor een digitale PACC. Wil PA0WBL heeft zich hierin verdiept en vraagt een paar 

mensen die mee willen helpen met de voorbereidingen en organisatie, eventueel voor de eerste keer in 2019. 

Hiervoor moet dan wel een aparte contestmanager worden aangesteld. Nico PA0MIR geeft een aantal tips. Erwin 

PE3ES wil wel meewerken en meedenken. Theo PA1CW vraagt waarom dit niet samen kan vallen met de CW/SSB 

PACC. Het antwoord is dat in dat weekeinde al de CQ WW RTTY WPX contest plaatsvindt.

DXCC card checking

Theo PA1CW vertelt dat er ongeveer 800 QSL-kaarten gecheckt zijn voor ongeveer 10 zendamateurs. Door LOTW 

neemt het werk af. Theo verzorgt de DXCC card checking en diverse awards voor HF/VHF (EME e.a.).

HF Rubriek

Kees PA2CHM heeft dit met een onderbreking bijna 22 jaar verzorgd. Daarvoor heeft Kees ook nog, met het handje, 

de PA Beker contest georganiseerd en gecontroleerd. Kees merkt op dat hij bij het opstellen van de HF Rubriek altijd

veel hulp gekregen heeft van vaste medewerkers. Meestal waren het 4 tot 6 pagina’s. Afgelopen jaar is de rubriek 

gegroeid, ook dankzij Wino PA0ABM. Soms moest er geschoven worden omdat de rubriek weleens te groot werd. 

Kees dankt iedereen voor de hulp en bijdragen. Sjoerd PA0SHY dankt Kees van harte voor al zijn werk! Hans PA0Q 

hoopt het even goed te kunnen doen als Kees en heeft al veel hulp van Kees gekregen tijdens de inwerkperiode. 

Hans vindt het heel leuk werk; zo’n 8 tot 16 uur per maand.

IARUMS monitoring

Dick PA2GRU is via Joeke PA0VDV in het team gekomen. Dick heeft het 15 jaar gedaan en 20 jaar intruder watch. 

Door de slechte condities waren er afgelopen jaren veel minder meldingen. Dick heeft veel hulp gehad uit 

Duitsland. Daarentegen hebben veel andere landen totaal geen inbreng. De IARU R1 heeft zeer bruikbare (maar 

dure) software. De rapportages werden altijd naar Rolf DK2OM gestuurd, die ook veel hulp geboden heeft. Dick wil 

zijn werk nog vervolgen, maar dan als waarnemer. Dick zal de goede sfeer binnen het Traffic Bureau zeker missen; hij

keek altijd uit naar de jaarvergadering omdat er altijd veel gelachen kon worden. Ruud PG1R hoopt het lange tijd te 

kunnen blijven doen en heeft er veel zin in.

Velddag

Jan PG2AA vertelt dat het aantal deelnemers vrij stabiel blijft. Sommigen zijn zeer competitief ingesteld, terwijl 

anderen het vooral gaat om de lol. Voor beiden natuurlijk veel plezier beleven. Het is een heel leuk evenement om 



te organiseren. Jan vindt ook na vele jaren de publicaties in Electron heel waardevol, niet alleen op de site. Jan kijkt 

graag nog in de oude Electrons met ervaringen van vroeger. Mariëtte PA1ENG geeft aanvullend een korte 

toelichting over de werkwijze binnen de redactie van Electron.

Afdelingscompetitie

Theo PA1TK meldt dat in februari en maart de meeste opgaven ontvangen worden. Theo controleert altijd alle 

opgaven en heeft vorig jaar eenmaal een log opgevraagd met ongeveer 6.500 verbindingen in een weekeinde. Dit 

bleek een typefout; het waren er 65. Ook Theo doet het met zeer veel plezier. Nico PA0MIR vertelt over de 

ervaringen met de afdelingscompetitie bij zijn afdeling R46. Om de activiteiten te stimuleren krijgt de nummer 1 

altijd een prijsje; dit blijkt goed te werken!

DX Nieuws

Nico PA0MIR vertelt dat er in 2017 meer bijdragen ontvangen werden van anderen. Er komt genoeg binnen uit 

verschillende landen. Zo verzamelt Nico alle gegevens voor de HF Rubriek. Nico zet deze ook op zijn eigen website, 

maar die wordt niet veel geraadpleegd. De fotoverslagen worden daarentegen wel zeer goed bekeken. Het is wel 

veel extra werk om dit op zijn site te zetten en vraagt zich af of hij hier wel mee door zal gaan.

YLC

Mariëtte PA1ENG merkt op dat zij blij is dat de YLC een vast plekje binnen het Traffic Bureau gekregen heeft. De 

activiteiten van de YLC zijn niet specifiek HF, maar daar ligt wel de focus. De deelname aan de Russian DX Contest in 

2017 bij Hans (toen nog) PA1HR was succesvol. Wellicht doen er in 2018 negen YL operators mee. De YLC is ook 

zichtbaar geweest op de DvdRA en er is een aantal lezingen gegeven in het land. Het team YLC groeit langzaam; dit 

is het doel en toename van activiteiten op de amateurbanden. Veel YL’s zijn vrij jong in leeftijd. Een ander doel is 

radiotechniek leren en vooral veel plezier beleven!

9.  Rondvraag

Sjoerd PA0SHY vraagt iedereen een foto toe te sturen voor op de site van het Traffic Bureau en te zorgen voor 

bijdragen.

Nico PA0MIR vraagt over deelname van de overzeese gemeenten tijdens de PACC. Theo PA1CW stelt een aparte 

sectie voor. Sjoerd PA0SHY antwoordt dat de overzeese gemeenten geen aparte provincie zijn en dus geen 

provinciecode hebben en daarom binnen de PACC geen aparte status kunnen verkrijgen.

10. Datum volgende vergadering

Sjoerd PA0SHY merkt op dat de volgende jaarvergadering weer op de derde zaterdag in januari 2019 zal 

plaatsvinden; dit is 19-1-19.

11. Sluiting

Sjoerd PA0SHY dankt iedereen voor de bijdrage en wenst iedereen veel succes en plezier bij de activiteiten en een 

goede reis naar huis. Achtereenvolgens sluit hij de jaarvergadering van het VERON Traffic Bureau.




