
Jaarvergadering Traffic Bureau – 17 januari 2015

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
Paul Kooiman - PD2PKM - PACC ondersteuning en DVDRA
Nico van der Bijl - PAØMIR - DX nieuws
Chantal Koekkoek - PA5YL - IDXpress / YL belangen
Peter Damen - PC7T - PA-Beker wedstrijd vanaf 2015
Jan Visser - PG2AA - PA-Beker wedstrijd /Velddagcontest
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
Dick van Empelen - PA2GRU - IARUMS
Din Hoogma - PAØDIN - VHSC
Theo Koning - PA1CW - DXCC card checker / HF certificaten

Afwezig zonder kennisgeving:
Taco Vreeswijk - PE1SAC - Velddagcontestmanager

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.

Voorstellen nieuwe leden en exit oude leden:
Paul Kooiman PD2PKM uit Numansdorp. Paul is antenne bouwer en onderhoud antennes.
Vorig jaar heeft hij al TB stand op de DVDRA georganiseerd, waarvoor onze complimenten.
Peter Damen PC7T voormalig PA3CBU en echte cw'er. Peter neemt vanaf 2015 de organisatie 
van PA-Bekerwedstrijd op zich.
Omdat hij reeds 2 jaar niets van zich heeft laten horen nemen we afscheid van Taco  PE1SAC als
lid van het TB.

Mededelingen voorzitter Traffic Bureau: 
Er hebben zich 2 nieuwe leden voor TB taken aangemeld; Hans PA1HR en Wil PA0BWL. Bekeken 
gaat worden hoe ze in het TB kunnen worden ingezet. Jan Jaap wil graag het onderhoud van de 
TB Site afgeven, gedacht wordt dit bij het VERON ICT team neer te leggen. Tevens wordt bezien 
om een meer interactieve webpagina te krijgen waarbij de TB leden zelf artikelen kunnen 
plaatsen.

Vanuit het VERON HB: Koert Wilmink PA5KM treedt af; Jean Paul PA9X wordt nieuw HB lid.
Sjoerd geeft aan dat er dit jaar weer een officialsdag is op 5 september.
De vergadering geeft aan daar niet zo gelukkig mee te zijn, mede omdat de HF dag 2 weken 
later is. Er wordt verzocht om het weer in juni te houden.
Er wordt op de nieuwe huisstijl van de VERON gewezen.
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In oktober 2015 bestaat de VERON 70 jaar er zijn navragen bij AT om alle VERON leden de call 
met 70 er in te laten gebruiken. Er wordt gevraagd om voorstellen te doen. Het is de bedoeling 
dit alleen in de maand oktober te doen een voorstel om in de IARU contest de call PA70HQ te 
gebruiken is dus niet relevant.
Verder wijst Sjoerd er op dat declaraties door de penningmeester van de VERON telkens aan het 
eind van de maand worden verwerkt.

Rapportage commissies:

Jan PA1TT over de HF dag: Sjoerd was zelf niet aanwezig (in verband met een zeer lang 
durende reis naar Bulgarije) hij heeft echter van Theo PA1CW gehoord dat het weer een 
bijzonder geslaagde evenement was en de zaal weer behoorlijk vol zat. Jan dankt hartelijk voor 
het compliment, hij geeft aan dat het natuurlijk erg lastig was het jaar ervoor met Randy K5ZD 
te evenaren. Voor het verslag verwijst Jan naar de Electron van december 2014. 
Steef had eerder aangegeven dat een demo op de DVDRA over het meten aan filters niet echt 
tot zijn recht kwam, Jan vraagt hem dat dan op de HF dag te doen. Sjoerd beaamd dat er altijd 
een technisch onderwerp was op de HF dag, dus Steef waarom niet? Steef geeft nog geen 
definitieve toezegging.
Een mooi idee voor de forum discussie op de HF dag is het bespreken van remote stations en 
vooral remote receivers in contesten. De HF dag is weer op de derde zaterdag 19 september 
2015. 
De aanvraag voor de zaal is inmiddels de deur uit. Zoals elk jaar zijn ideeën van harte welkom.

Jan - PG2AA Velddag Contest: Taco zal in verband met zijn exit TB niet meer de velddag op 
zich nemen. Certificaten zijn inmiddels voor de Velddag contesten via Werner Fleischman 
beschikbaar gekomen en kunnen verstuurd worden via het DQB. Er kan actiever worden 
getracht de Velddag contesten te promoten binnen de afdelingen. Verder wordt er op gewezen 
gebruik te maken van de /A en /P  om aan te geven dat men een Velddag station is en dat geeft 
dan meer punten in de velddag contest. De velddag valt samen met de All Asia contest en dat is
vooral leuk om dan de jeugdige leeftijden door te laten geven in de contest.

Peter PC7T PA Beker: In goed onderling overleg neemt Peter de PA beker over van Jan. Jan 
geeft aan dat het met de huidige digitale logs een verademing en heel leuk is om te doen. Jan 
krijgt de complimenten van de vergadering voor zijn inzet.
Er is een verzoek van de vergadering om de uitslagen van contesten eerder bekend te stellen. 
Met de huidige digitale logs zo het resultaat redelijk snel bekend moeten worden.
De PA-beker is het 2e weekeind in november, inleveren voor 1 december dan kan het 
gepubliceerd worden in het februari nummer van elektron. Dit was altijd vrij vol met het volledig
PACC reglement, besloten wordt dit in het vervolg achterwege te laten, alleen wijzigingen 
worden nog gepubliceerd en voor de rest verwezen naar de webpagina.

Chantal PA5YL IDXpress:
Besluit: De belangstelling bij IDX-press is dermate gering dat besloten wordt het stop te zetten. 
YL actief:  De presentatie op de HF dag was een groot succes en op dit moment zijn er nog een
flink aantal lezingen in den lande. Er wordt met leuke resultaten deel genomen aan contesten 
onder andere met de call PA33YLC. Verder zijn de dames actief bij PI4HAL, tijdens het 
Lighthouse weekeind. En uiteraard zijn nieuwe YL welkom bij de club.

Paul PD2PKM TB stand op de DVDRA:
Paul geeft aan dat hij gelijk in het diepe gegooid is. Er was veel apparatuur (met dank aan Steef)
meegenomen. Er was erg veel drukte bij de stand en Paul krijgt de complimenten van de hele 
vergadering. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Paul geeft aan dat ondersteuning van harte 
welkom is maar dan wel met het op en afbouwen.

Steef PA3S de PACC:
Sjoerd vraagt hoe het zit met de automatisering nu de server bij TUE niet meer gebruikt kan 
worden. Aurelio antwoord dat de Robot draait en de links op de website werken! Er moet nog 
een “RESET”plaats vinden dan is alles gereed, inclusief het archief. Sjoerd geeft aan dat de 
webpagina in “toekomst” ook zou moeten wijzigen naar de VERON huisstijl.
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Er is verder nog een vraag over een digitale PACC; dit zou door Taco worden opgepakt en is dan 
ook blijven liggen.
Er volgt een korte discussie over Remote receivers, waarbij het grote probleem de 
controleerbaarheid is van de locatie waar de signalen worden ontvangen. Het onderwerp wordt 
verwezen naar een toekomstige “Forum Discussie”met als onderwerp het werken met een 
remote station in contesten. Peter PC7T heeft een idee van een experimentele klasse zonder dat
er prijzen aan worden verbonden. 
Steef PA3S geeft aan dat het versturen van de vaantjes (tokens of merit) nog al wat problemen 
geeft; hij heeft er veel werk aan gehad om de adressen met de hand in te vullen, omdat de 
adressen niet goed in het log worden ingevuld. Voorgesteld wordt om in overleg met het ICT 
team een pagina te maken waar de logs geüpload moeten worden en dit pas mogelijk is als de 
adres gegevens zijn ingevuld. Dit kan dan worden gebruikt voor alle VERON contesten. 
Actie: PACC Team samen met Chantal PA5YL en VERON ICT team. 

Pause 12:30 

Na de lunch gaan we verder met de voorstellen van de DX – en Contest forum discussie op de 
HF dag. Op de HF dag kwam als eerste de PACC contest te spraken. Met name de CN Caribisch 
Nederland uitwisseling door een aantal PJ4 stations (zonder dat deze stations een serienummer 
wilden vermelden) bracht aardig wat commotie teweeg. De soms wat verhitte discussie werd 
dan op de HF dag dan ook op een gegeven moment door Jan PA1TT afgebroken. Jan gaf aan dat 
het PACC contest team met name door de CN problematiek behoorlijk meer werk heeft gehad. 
Jan bracht hier het officiële standpunt van de VERON naar voren: “regels zijn regels en daar 
dient men zich aan te houden”. Dit betekent echter niet dat we binnen contesten Nederland niet
open moeten staan voor vernieuwingen. Jan PA1TT geeft aan dat hij nog al wat commentaar 
heeft gehad, vrijwel het gehele VERON HB is bij Jan langs geweest op de EUDXF stand op de 
DVDRA.
In dit geval echter is de uitspraak van de VR en het standpunt van het HB leidend. De PACC 
Contest manager neemt zijn besluiten op basis van de adviezen die hij krijgt op de 
jaarvergadering van de leden van het Traffic Bureau. 
Voorstel 1:
Het PACC team zal bij voorstellen tot wijziging van de PACC contestregels het belang van de 
contest en eigen identiteit van de PACC contest nadrukkelijk meewegen. Dit jaar worden er geen
wijzigingen in het PACC contest reglement aangebracht.
Voorstel 2:
Om in de PACC de buitenlandse stations die mixed werken de multi voor beide modes te laten 
tellen. Dit komt dus neer op maximaal 144 i.p.v. 72 multi's (6 banden maal 12 provincies maal 2 
modes) 

Steef PA3S gaat als eerste in op voorstel 2. Steef vindt het een goed voorstel, na enige discussie
wordt bepaald dit ook van toepassing te laten zijn voor de Nederlandse stations die in mixed 
mode werken, een station werken in zowel CW als in SSB levert dan dus 2 nieuwe multi's op.

Actie PACC Team o.l.v. Steef PA3S: om voor de PACC van 2016 te organiseren dat de Multi's 
in mixed mode zowel in CW als in SSB separaat tellen voor alle deelnemende stations. Dit houdt 
ook in dat er wijzigingen in de diverse contest programmatuur dient te komen, dit is echter 
volgens de ICT experts slechts een kwestie van een vinkje op de juiste plaats. Het PACC team 
dient uiteraard wel de Contest software programmeurs hierover te informeren.

Aangaande voorstel 1 geeft Steef PA3S aan dat er reeds eerder gesprekken hebben plaats 
gevonden en dat de gedachte toen was om de PJ calls gelijkwaardig aan de groepen PA-PI deel 
te laten nemen. Jan geeft aan dat het voorstel duidelijk is, omdat er een duidelijk geografisch 
verschil is kan er van een gelijkwaardige deelname geen sprake zijn. Steef geeft aan dat het 
voorstel wordt meegenomen.

Nico – PA0MIR:
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Om de maandelijkse rubriek te vullen met DX meldingen worden deze grotendeels 
overgenomen van de grote pagina’s op het internet zoals de NG3K site. Actuelere bulletins 
komen meestal niet vroeg genoeg voor de publicatie in Elektron met de informatie. Het zoeken 
van QSL managers blijkt een lastige zaak, soms worden er verkeerde managers vermeld, dan 
dient een rectificatie plaats te vinden.
Naar aanleiding van de opmerking van Theo PA1CW op de vorige vergadering laat Jan PA1TT 
een afschrift van zijn WAC (Worked All Continents) rondgaan. De pdf is gratis verkrijgbaar mits 
men zich heeft aangemeld en zijn QSL heeft geüpload bij het DCL (DARC Contest Logboek), dit is
tevens gekoppeld aan LOTW en Clublog zodat ook de daarin vermelde data kan worden 
meegenomen. Nico geeft op een vraag van Sjoerd aan dat hij ongeveer 1 avond per maand voor
de rubriek nodig heeft.

Kees PA2CHM over de HF rubriek:
Kees dankt de diverse rubrieken voor hun bijdrage en geeft aan dat hij voorlopig verder wil. 
Kees PA2CHM had aangegeven te willen stoppen als redacteur van de HF Rubriek, nu echter zijn 
privé omstandigheden hem weer meer ruimte bieden en wil hij nog graag de 2e 10 jaar vol 
maken. Kees verteld dat hij een bijzonder goede samenwerking heeft met Anne –Marie, die hem 
echter wel verzocht heeft de info beknopt te houden. De TB leden geven aan zeer verheugd te 
zijn dat de privé omstandigheden van Kees zich zodanig gewijzigd hebben dat hij weer verder 
kan.

Jan Jaap – PG7V over de TB webpagina:
Voor de TB-website verzoekt hij om overname of integratie in deVERON site, de vergadering 
vindt dat de TB site als spreekbuis van de VERON Commissie “Het Traffic Bureau” zeker 
bestaansrecht heeft. Eventueel dient er over te worden nagedacht om de TB leden zelf hun info 
op de site te laten zetten. Ook samen voegen van de diverse HF sites dient te worden 
overwogen. 
Chantal PA5YL geeft aan dat ze het beheer van de site wel wil over nemen, waarvoor hartelijk 
dank namens de vergadering. Jan PA1TT vraagt of Chantal dan ook het coördineren van het 
samenvoegen van de diverse HF sites op zich wil nemen. Het programmeren en omzetten dient 
door het VERON webteam te gebeuren, maar iemand dient namens het Traffic Bureau de regie 
hierover te houden, de vraag is of Chantal dat op zich wil nemen. Chantal zegt toe daar 
mogelijkheden te zien.

Jan Jaap – PG7V over de DQB:
De Stand op de DVDRA was een laaiend succes, er werden zeer veel kaarten in ontvangt 
genomen en daarmee veel porto bespaard. Als voorbeeld werd er op de DVDRA 420 kilo QSL 
post ingeleverd dat = 33% van de jaarlijkse QSL. Ook met de DARC als een van de grootste 
ontvangers en leveranciers wordt veel QSL direct meegenomen. Ook in Freidrichshafen worden 
veel portokosten bespaard, dit jaar gingen er ongeveer 200 kilo heen en weer. De topper was 
Italie met 70 kilo.
Sjoerd geeft aan dat “Responsable QSL-ing” ook binnen de IARU is besproken, het komt er 
simpel op neer dat een aantal landen gewoon geen geld hebben voor QSL verzending. De 
opmerking valt dan ook om te controleren of de kaart wel via het Bureau kan worden verzonden.
Op de vraag of er minder vaak wordt verzonden antwoord Jan-Jaap dat er door het DQB 
normaliter 11 keer per jaar (niet in de vakantie maanden) kaarten worden verstuurd naar de 
afdelingen.

Wino - PA0ABM:  Verslag TB VERON Honor Roll 2014.
De VERON Honor Roll, welke helemaal geautomatiseerd is, voldoet aan een behoefte. Want elke 
DXer wil aan andere DXers laten zien waar hij/zij een hoop tijd aan besteed.  Problemen bij de 
invoer doen zich wel eens voor, meestal is dat een vergeten paswoord of cookies die zijn 
uitgeschakeld. Afgelopen jaar vonden geen wijzigingen in de DXCC lijst plaats. Het aantal 
deelnemers is gestegen naar 383, verdeeld over verschillende Modes:  Mixed=143, SSB=91, 
CW=88 en RTTY=61.  Deelnemers die 2 jaar geen score hebben ingevuld worden automatisch 
uit de overzichten verwijderd. Hun scores blijven echter bewaard.  Deelnemers worden van deze
gebeurtenis op de hoogte gebracht.  Soms komt het echter voor dat deze E-mail naar een Silent 
Key toegaat, omdat deze Silent Key niet bekend was bij uw scribent.  Dat bericht is erg naar 
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voor de nabestaanden. Daarom zal dit automatisch E- mail bericht uit de software worden 
verwijderd. 
Deelnemers kunnen hun score (het aantal bevestigde Entiteiten per band en per mode, alsmede
het totaal aantal bevestigde Entiteiten invoeren via de site www.Veron-DxhonorRoll.nl .   
Nieuwe deelnemers kunnen zich eenvoudig aanmelden. Na controle van hun gegevens krijgen 
ze toegang tot de site. Dit gebeurt meestal binnen 24 uur. De VERON Honor Roll is een gezonde 
VERON activiteit en voorziet in een behoefte welke voorlopig nog wel zal blijven bestaan.

Wino - PA0ABM:  Verslag Afdelingscompetie 2014.
Bij de Afdelings-competitie is het plaatsten van een extra  contest in de lijst het meeste werk.  
Ook het verkeerd intoetsen van een paswoord het komt regelmatig voor.  De deelnemer moet 
dan even geholpen worden. Elke maand moet er werk worden verricht om de resultaten tot 
dusverre in Electron gepubliceerd te krijgen. Bij de start van het nieuwe jaar moet de flinke lijst 
van contesten waarmee de deelnemers hun punten kunnen verdienen, worden gecontroleerd en
aangepast. Gelukkig kan deze aanpassing in stappen worden uitgevoerd. Deze lijst telt meer 
dan 350 contesten. Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 mutaties uitgevoerd. In de eindstand 
2014 kwamen  53 afdelingen voor, 2 minder  dan in 2013. Het aantal deelnemers (472) was iets 
minder dan het jaar daarvoor. De afdeling Kanaalstreek  A27 eindigde deze keer op de eerste  
plaats, gevolgd Kennemerland (A20) op plaats 2. Breda (A07) moest deze keer genoegen nemne
met plaats 3.  Maar liefst 94 duizend  QSO’s werden door de 20 deelnemers van Afdeling  De 
Kanaalstreek gemaakt. Het was PI4DX uit Zeeuws Vlaanderen die met 40.976  QSO’s de meeste 
QSO’s wist te maken .  Nummer twee was PA4PS met 34607 QSO’s , gevolgd door PA3DBS met 
23113 QSO’s. Nederlandse zendamateurs zijn, door onze VERON afdelingscompetitie, altijd 
aanwezig in grote, maar ook in kleine contesten. En zelfs gedurende sommige mid-week 
QSO-party’s, waarmee ook punten zijn te verdienen, zijn de Nederlanders te horen. Er wordt 
nagedacht over afdelingscompetitie certificaten in pdf vorm.

IARU punten:
Sjoerd geeft aan dat de delegatie meer dan 22 uur onderweg is geweest om in het conferentie 
oord in Bulgarije te komen.
Vrijwel het gehele Region 1 bestuur was aftredend; het voorzitterschap is van Hans Blondeel 
Timmerman PB2T over gegaan op Don Beattie G3BJ. Vice voorzitter is  Faisal 9K2RR. Hans PB2T 
blijft actief en is WRC-15 CEPT Coördinator voor Agenda Item 1.4. 
Bij C4 = het HF commitee, wordt het voorzitterschap van Ulli DK4VW bij de volgende IARU R1 
conferentie overgenomen door LB3RE.
Er waren minimale wijzigingen in het Bandplan; hoofdthema was de verkiezing van een nieuw 
bestuur.

Rondvraag:
Chantal PA5YL vat samen dat ze de overname van de TB webpagina op zich zal nemen en 
tevens zal ze communiceren dat DX-press stopt. Verder coördineert ze dat alle TB (HF) 
gerelateerde webpagina’s vanaf 1 webpagina te bereiken zijn.
Paul PD2PKM geen vragen maar opmerking dat het gezellig was.
Steef PA3S heeft een vraag over mogelijke uitbreiding van de banden voor D amateurs?
Sjoerd antwoord dat er verzocht is om meer ruimte voor de D amateurs te krijgen op de 40m 
band, AT staat hier niet onwelwillend tegenover. (Wordt vervolgd)
Verder loopt er het verzoek om toewijzing van de 5 MHz band in Nederland.

Sluiting:
De voorzitter Sjoerd PA0SHY sluit de vergadering om 15:00 uur.
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