
Notulen jaarvergadering Traffic Bureau 19 januari 2019

 (Jaar 2018)

Locatie:Van der Valk Hotel Vught
Voorzitter: Sjoerd Ypma – PA0SHY
Notulist: Peter Damen – PC7T

Aanwezig:
Wino Paas PA0ABM Honor Roll
Wil van der Laken PA0BWL Gastspreker Digi PACC
Nico van der Bijl PA0MIR DX nieuws
Hans Remeeus PA0Q Redacteur HF rubriek
Sjoerd Ypma PA0SHY Voorzitter en Traffic Manager 
Mariëtte Engelbarts PA1ENG YLC
Jan Stadtman PA1TT Organisator HF-dag
Peter Pape PA3CAL QSL-manager PI4HQ en bijzondere calls
Marcel Bos PA9M PACC contest manager
Peter Damen PC7T PA-beker contest manager en DQB 
Paul Kooijman PD2PKM TB stand DvdRA
Ruud Ivens PG1R IARUMS
Jan Visser PG2AA Velddag contest manager

Afwezig met kennisgeving:
Din Hoogma PA0DIN VHSC
Rein Couperus PA0R PACC contest 
Theo Koning PA1CW DXCC card checking en HF certificaten/awards
Theo Köhler PA1TK Afdelings competitie
Erwin Serlé PE3ES Redacteur digitale communicatie
Aurelio Bellussi PC5A PACC contest en TB website

Opening door voorzitter

Iedereen wordt welkom geheten, en bedankt voor de inzet van afgelopen jaar. Bijzonder welkom 
aan onze gast Wil van der Laken PA0BWL die op verzoek van het TB een onderzoek heeft gedaan 
naar de (on)mogelijkheden van een digitale PACC contest.

Vaststellen agenda:

Voorgesteld wordt om na de mededelingen van de voorzitter eerst het woord aan PA0BWL te 
geven, dan de extra toegevoegde punten te bespreken en daarna de oorspronkelijke agenda af te 
werken. Hier gaat iedereen mee akkoord.

Notulen vorige vergadering:



Geen op - of aanmerkingen. Onder dankzegging aan Hans PA0Q worden de notulen goedgekeurd.

Mededelingen van de voorzitter:

Binnen het TB zijn in het afgelopen jaar geen mutaties geweest. Binnen het Electron-team is er een 
vacature voor een hoofdredacteur. PA4VHF vz. VHF cie.  heeft te kennen gegeven de VHF-
commissie niet langer te willen leiden. Er is dus een vacature voor een voorzitter VHF-commissie.

Digitale PACC contest:

Wil PA0BWL heeft de mogelijkheden onderzocht. 
Er lijkt wel behoefte aan een dergelijk contest te zijn. Mogelijke datum zou 3e  volle weekend van 
april kunnen zijn. De PACC digi contest zou opengesteld kunnen worden voor alle door computers 
gegenereerde modes. Net als in de gewone PACC contest geven Nederlandse stations hun 
provincie afkorting en buitenlandse stations  een volgnummer. Verdere mogelijkheden zijn  
onderverdeling in meerdere klassen. Bijvoorbeeld: assisted, non assisted, single operator, multi 
operator, vermogens, etc.
Mocht er besloten worden een PACC digi contest op te starten, dan zal er een contest commissie 
gevormd moeten worden. Wil wil dit niet alleen doen.
Aangezien de UBA ook een digicontest heeft zal Sjoerd, PA0SHY contact opnemen met de UBA  om
te polsen of er mogelijk een samenwerking kan komen.  Er zal via Electron geïnventariseerd 
worden of er draagvlak/behoefte is. 
Hans PA0Q en Wil PA0BWL zullen samen een verhaal schrijven voor de HF rubriek. 2B continued.

Honor Roll

De software is geschreven in een oude PHP versie en niet gedocumenteerd. 
Wino, PA0ABM wil in het vervolg de standen uit clublog halen. Wie nog geen clublog heeft kan zijn 
opgave eens per half jaar aan Wino doen per mail.
Wino zal via de HF rubriek deze nieuwe spelregels bekend maken.

Afdelingscompetitie:

De software is geschreven in een oude PHP versie en niet gedocumenteerd.
Het ROC Amsterdam heeft een poging gedaan om de software te herschrijven. Na twee jaar is men 
tot de conclusie gekomen dat men daar niet toe in staat is. 
Dit betekent dat we blijven aanmodderen met de huidige software. Dit kan implicaties hebben 
voor de veiligheid van de gegevens.

DQB

Peter PC7T meldt dat het aantal QSL kaarten (gewogen in kg) elk jaar verder terugloopt.
In 2018 is er voor de Nederlandse amateurs nog maar 50% verwerkt van wat er in 2012 werd 
verwerkt.
Uit de discussie die volgde bleek dat we vinden dat dit een logische trend is. Immers LOTW, 
clublog, E-QSL etc. zorgen ervoor dat men op andere manieren de verbindingen bevestigd krijgt.

PR:

De PR-commissie vraagt om interessante zaken die het TB betreffen door te sturen naar PA3JEM 
zodat die ze kan plaatsen op de diverse websites en sociale media.



De YL-club heeft hier geen goede ervaringen mee en onderhoudt haar eigen website.

Inventarisatie ICT gebruik op verzoek van de ICT-commissie.

De kwetsbaarheid van de gebruikte software is heel groot. De TB leden vragen aan Sjoerd PA0SHY 
om dit in het HB aan te kaarten en geld te laten vrijmaken om dit goed aan te pakken.
Wij maken ons zorgen en het zou zomaar kunnen dat er door de instabiele software op enig 
moment geen contest uitslag meer kan worden gegenereerd en dus gepubliceerd. Dit geld ook 
voor de afdelingscompetitie en Honor Roll.
We vragen aan Sjoerd om een duidelijk signaal af te geven binnen het HB. “Het heeft de volledige 
aandacht” en “We nemen het mee” horen we al te lang.
De drie contest managers zijn ook benaderd door de ICT commissie om hun wensen te 
inventariseren.
PA9M, PC7T en PG2AA zullen contact opnemen met de ICT commissie. PC7T zal de eerste aanzet 
doen om tot een gezamenlijke afspraak te komen.
Tip van Nico PA0MIR: kijk eens naar de site van UA9CQC.

TB-stand

De discussie hierover was fel en hevig. De standpunten liepen ver uiteen. We hebben afgesproken 
hiervan elk jaar een agendapunt te maken. De TB stand moet uitstralen waar het TB voor staat.
Tijdens de TB vergadering spreken we al af wie er komt, wat hij/zij aan de stand kan betekenen en 
wat hij/zij moet voorbereiden. Het is wel de taak van de organisator om de kar te trekken.
Verder wordt er gekeken of de stand meer een ontmoetingsplaats kan worden van meerdere 
disciplines. Jan PA1TT zal Paul PD2PKM daarvoor een voorzet geven.

Speciale Activiteiten VERON 75 jaar

Sjoerd PA0SHY is lid van de werkgroep VERON 75 jaar, en  de HF trekker voor dit onderwerp, maar 
wil graag ideeën van uit het TB. Er worden verscheidene voorstellen gedaan, onder andere:

 Iedereen een speciale call in oktober 2020. Bijvoorbeeld 75 optellen bij het cijfer in de call, 
het getal 75 extra toevoegen voor - of na het cijfer in de call. 

 Een certificaat voor het werken met minimaal X Nederlandse stations in die periode,
 PA75HQ door de leden van het TB activeren.
 Iets doen per provincie.
 Mini contest.
 Afdelingen iets laten doen met 75 in de afdelingscall.
 Kijk eens wat o.a. in Spanje, Rusland en Duitsland is gedaan.

Interim meeting IARU R1 Wenen april 2019
Sjoerd PA0SHY zal als delegatielid deelnemen.
Er zijn door alle deelnemende landen voor Cie. C4 tot nu toe slechts 3 voorstellen ingediend om in 
Wenen te bespreken. (!)

PA6HQ

PA1AW heeft aangegeven de organisatie niet meer op zich te willen nemen. Er is nu afgesproken 
dat Hans PA0Q een verhaal in de HF rubriek zal schrijven, Wino PA0ABM zal zich bezighouden met 
de logs, Sjoerd PA0SHY zal de aanvraag bij het AT indienen en Mariëtte PA1ENG zal DIT jaar de 
coördinatie op zich nemen. Zij geeft nadrukkelijk aan dat dit niet betekent dat ze het zal blijven 
doen.



Rapportage diverse commissies

Proud 2B PI4YLC (Mariëtte PA1ENG)

In het eerste half jaar heel veel activiteiten, tweede half jaar iets minder. Er werd aan diverse 
contests meegedaan. Tevens was men aanwezig bij het DNAT en op de HF-dag.
Het blad van de Japanse radio amateur vereniging schrijft een stukje over PI4YLC

IARUMS (Ruud PG1R)

Het jaarverslag is aan de leden van het TB via email verstuurd, en geplaatst op de TB website.

HF rubriek (Hans PA0Q)

Hans dankt de TB leden voor de input van het afgelopen jaar en spreekt de hoop uit nog een aantal
jaren als redacteur op te kunnen treden.
De samenwerking met de redactie van Electron is goed, maar hij maakt zich wel wat zorgen over de
toekomst door het vertrek van de hoofdredacteur. Deze vacature is nog niet ingevuld.
Tijdens de bespreking van dit onderwerp is de naam HF Traffic Bureau stilletjes geopperd en 
omarmd.

Honor Roll (Wino PA0ABM)

Zoals al eerder in dit verslag staat draait de software met hangen en wurgen en moet Wino soms 
diep in de database zaken toevoegen/veranderen als er een nieuwe deelnemer is.
Er zijn 471 deelnemers.

DQB (Peter PC7T)

2018 was het jaar waarin eindelijk het programma DQB-manager 2.0 uitgerold werd. Hierdoor is de 
stabiliteit weer gewaarborgd en zijn er meer mogelijkheden gekomen bij het sorteren.
De door de VRZA ontwikkelde website www.dutchqslbureau.nl werd niet meer bijgehouden en is 
uit de lucht gehaald.
Zaterdag 10 maart is in Dok-Zuid de jaarlijkse RQM-dag gehouden. Ongeveer 50 (sub)RQM’s waren 
hierbij aanwezig. Na het officiële gedeelte hield Aris PA3AQU een lezing over de Duitse 
luisterposten rondom Schagen tijdens WW2.
Tijdens de DvdRA bemande de DQB-commissie, geholpen door PA1MAR en PA3AQU een stand.
De laatste jaren is er een daling in het te verwerken aantal QSL-kaarten. Dit heeft zich in 2018 
voortgezet. 
De input van de VRZA collega binnen de DQB-commissie was niet overweldigend.

PA-Beker  contest (Peter PC7T)

De PA-Beker contest is goed verlopen. Er waren iets meer deelnemers dan in 2017 en ook de 
kwaliteit van de logs was over het algemeen goed.
Op een paar deelnemers na bleek bijna iedereen het reglement gelezen te hebben. Helaas zijn er 
wel veel verbindingen afgekeurd wegens overschrijding van de grenzen van de contestsegmenten.
Mijn oproep tijdens de HF-dag voor een PHP programmeur om de software van de contest robot te
herschrijven heeft een nieuwe medewerker voor de ICT-commissie opgeleverd.

http://www.dutchqslbureau.nl/


De uitslag van de contest kon 5 uur na sluiting van de inzendtermijn al naar de redacteur van HF 
nieuws worden gezonden. 

Velddag contest (Jan PG2AA)

Het is goed verlopen. Leuke verslagen en  enthousiaste deelnemers. De certificaten zijn inmiddels 
verstuurd.

DX Nieuws (Nico PA0MIR)

Heeft dit jaar elke maand weer keurig op tijd zijn info ingeleverd. De eigen website wordt 1 á 2 keer
per maand bekeken, dus Nico twijfelt of hij daar mee door moet gaan. Tip van Sjoerd: Vraag aan 
Aurelio PC5A of hij een link op de TB site wil zetten.

HF dag (Jan PA1TT)

Dit jaar wordt de HF dag gehouden op 14 september. Of is het toch 21 september. 
Spraakverwarring over 2e weekend in september of 2e volle weekend in september. Jan komt er op 
terug.
(En Jan zou Jan niet zijn als hij ook niet meteen even reclame maakte voor het DNAT.)
Terugkoppeling van Jan leert dat de HF-dag gehouden wordt op 21 september 2019 in Dok-Zuid

TB QSL kaarten (Peter PA3CAL)

Peter heeft zijn jaarverslag rondgestuurd per email, dus is bij ons bekend.

PACC contest (Marcel PA9M)

Goed verlopen.  Vanaf 2019 zijn de certificaten door de deelnemers te downloaden van de robot.

Rondvraag:
PA1ENG: Is een keer per jaar vergaderen voldoende?
Eindconclusie van discussie is: JA
Als er “kwesties” zijn, die dan naar Sjoerd sturen. Hij besluit dan hoe we ermee verder gaan.

Hoe staat het met de officialsdagen?
Die zijn steeds afgeblazen door gebrek aan belangstelling. Sjoerd heeft in het HB voorgesteld dat 
alle commissies minimaal 1 keer per jaar bij elkaar komen, zoals wij dat met onze jaarvergadering 
doen.

Mededeling
Mariëtte PA1ENG: Op 6 september wordt er in het Kurhaus in Scheveningen een bijeenkomst 
gehouden om te herdenken dat het 100 jaar geleden is dat Hanso Idzerda zijn eerste radio 
uitzendingen deed.. PI4YLC is hierbij uitgenodigd.

Om 15.50 sluit Sjoerd de vergadering


