
Verslag jaarvergadering Traffic Bureau 18 januari 2020                       
(Jaar 2019) 

Locatie: Van der Valk Hotel Vught
Voorzitter: Sjoerd Ypma PA0SHY
Verslaglegging: Ruud Ivens PG1R

                                                                                                                                                                   
Aanwezig:
Wino Paas PA0ABM Honor Roll
Wil van der Laken PA0BWL Digi PACC
Nico van der Bijl PA0MIR DX-Nieuws
Sjoerd Ypma PA0SHY Voorzitter en Traffic Manager
Theo Koning PA1CW DXCC card checking en HF certificaten/awards
Theo Köhler PA1TK Afdelingscompetitie
Peter Pape PA3CAL QSL-manager PI4HQ en bijzondere calls
Marcel Bos PA9M PACC contest manager
Peter Damen PC7T PA-beker contest manager en DQB vertegenwoordiger
Ruud Ivens PG1R IARUMS
Jan Visser PG2AA Velddag contest manager

Afwezig met kennisgeving:
Din Hoogma PA0DIN VHSC
Hans Remeeus PA0Q Redacteur HF-rubriek
Rein Couperus PA0R PACC contest team
Mariëtte Engelbarts PA1ENG YLC
Jan Stadtman PA1TT Organisator HF-dag
Erwin Serlé PE3ES Redacteur digitale radiocommunicatie
Aurelio Bellussi PC5A PACC contest team en TB website beheerder

Opening door de voorzitter
Om 10.30 uur opent Sjoerd de vergadering door alle aanwezigen welkom te heten. 
Verslag vorige vergadering (19 januari 2019)
Er zijn geen op - of aanmerkingen. Onder dankzegging aan de notulist Peter PC7T worden het verslag goedgekeurd.
Mededelingen van de voorzitter TB en mutaties HB/TB
Mutaties HB: 
– Bram van den Berg PB0AOK verlaat het HB.
– René Plug PA3ECL treedt toe tot het HB en behartigt daarin de zaken van de Evenementencommissie, m.n. de 
organisatie DvdRA .
Mutaties TB: 
– Jan Stadtman PA1TT stopt als organisator van de HF-dag (het zou in 2020 de 45ste moeten worden) en verlaat 
derhalve het TB.  Een echte opvolger voor het werk van Jan is er nog niet, maar Peter PC7T, Marcel PA9M, Jan PG2AA 
en Wil PA0BWL zijn bereid na te denken over de programma-invulling van de HF-dag. Een suggestie voor het 
hoofdthema: “DX-expedities vroeger en nu”.
Los daarvan is inmiddels ook bekend geworden dat DOK-zuid te Apeldoorn niet langer beschikbaar is voor onze HF-
dag. Sjoerd PA0SHY zegt toe een nieuwe locatie voor de HF-dag te willen zoeken; een mogelijke nieuwe locatie is 
“Het Blok” nabij het station in Apeldoorn. 
(Opmerking notulist: het onderwerp HF-dag komt later in de vergadering in de discussie rond de invulling van  de 
TB-rol op de DvdRA terug.)
– Wino PA0ABM stopt met de werkzaamheden voor de Honor Roll en draagt die over aan Theo PA1CW. De voorzitter
bedankt Wino voor het vele jaren verrichte werk.



– ICT-zaken: de logs van de PA-beker contest kunnen nu ook in de PACC-robot (HA1HA) verwerkt worden. Peter 
PC7T merkt op dat er nog wel een uitgebreide test nodig is. Hij neemt hiertoe contact op met Johan PA3JEM.
Theo PA1TK stelt dat een vergelijkbare actie nodig is voor het upgraden van de ICT voor de afdelingscompetitie.
– VERON 75: Sjoerd meldt dat de call PI75VERON beschikbaar is voor het TB-station PI4HQ voor gebruik in de 
periode augustus – december 2020. Theo PA1TK en Theo PA1CW bereiden deze activiteit voor, o.a. het maken van 
een rooster voor de operators, het ontwerpen van certificaten, QSL - verwerking e.d. 
– VERON 75 (2): er komt in oktober a.s. een receptie waar alle VERON-officials voor uitgenodigd worden. Als 
vermoedelijke datum wordt genoemd 24 oktober, hetgeen tot enige hilariteit leidt (CQ WW DX Contest weekend).
– Ook in oktober is er de IARU – conferentie in Servië. De TB-leden wordt gevraagd na te denken over voorstellen 
omtrent te behandelen onderwerpen. Deze voorstellen moeten vóór juli 2020 worden ingediend bij PA0SHY.
– PA0DIN wenst te stoppen als secretaris van de VHSC en zoekt zelf een opvolger.
– PA1ENG heeft aangegeven dit  jaar (2020) niet beschikbaar te zijn voor de organisatie van het station PA6HQ 
tijdens de IARU HF Championship. Wie ????

Rapportage commissies
– Digitale PACC contest / Wil PA0BWL
De voorbereidingen gaan gestaag door. Wil heeft twee mensen bereid gevonden om te helpen een en ander te 
organiseren. Er wordt nu gemikt om begin 2021, mogelijk in april, van start te gaan. Een punt van zorg is nog wel 
hoe te komen tot uniforme vastlegging van de QSO’s in verschillende digitale disciplines in één contestlog.
 – PACC contest / Marcel PA9M
Marcel verwijst naar het verslag in Electron. De deelname van Nederlandse stations is stabiel. De digitale verwerking
van de logs gaat gesmeerd. Ook geen problemen met de verwerking van de awards. De samenwerking in de 
commissie, Rein PA0R, Aurelio PC5A en Hans PA0Q, is uitstekend. Vooruitlopend op dit jaar: de vaantjes zullen 
worden gesierd met het “75 VERON”-logo.
– PA-beker / Peter PC7T
Ook de PA-beker contest kent een constante deelname. Wel wordt geconstateerd dat de novice-deelname afneemt 
en de vraag komt daarbij op om deze sectie in het vervolg te schrappen.
– DQB / Peter PC7T
Peter is 4 maal op werkbezoek geweest, hetgeen door Krish zeer op prijs wordt gesteld.                                                        
De vergadering met de RQM’s leverde weinig discussies op; kennelijk verloop alles naar wens. Als extra was er een 
lezing over PCH. Peter heeft voorgesteld de RQM-dag voortaan eens in de twee jaren te houden.
Het RQM – reglement is op enkele details aangepast.

Lunchpauze van 12.30 uur tot 13.30 uur.
   
Rapportage commissies, vervolg
– TB-stand DvdRA / Peter PC7T
Afgelopen jaar hebben 6 TB-leden in wisselende samenstelling de stand bemand.
De huidige setting leidt echter tot weinig respons van de bezoekers. Men loopt langs en maakt een praatje met een 
eventuele kennis. Dat is het wel. Het algemene gevoel is dat een andere opzet zeer gewenst is.
Enkele suggesties die over tafel kwamen:
* één centrale VERON-stand, waarin alle VERON (en daaraan gelieerde) commissies vertegenwoordigd zijn;
* de HF-dag laten samenvallen met de DvdRA, zo mogelijk in een aparte zaal, waarin enkele lezingen worden 
gehouden en de bekers worden uitgereikt; tevens ontmoetingsplaats voor HF - geïnteresseerden.
Een ander uiteraard in overleg met de PR- en Evenementencommissies. Sjoerd brengt deze ideeën ter sprake in het 
HB.
– Velddag contest / Jan PG2AA
Ook de deelname aan de Velddag contesten is een vrij constant gebeuren. Veel deelnemers  zien het als een 
gezellige afwisseling.
Jan zou wel graag zien dat er meer coördinatie is tussen VHF en HF, ook m.b.t. de publicaties in Electron en op de 
VERON website.

– QSL-kaarten vereniging-calls / Peter PA3CAL
De werkzaamheden waren het beantwoorden van ontvangen QSL kaarten van alle speciale calls namens PI4HQ  
ofwel het Traffic bureau. Peter geeft aan dat zijn interesses een andere weg opgaan en zich wil terugtrekken als QSL-
manager namens het TB. Voor de opvolging worden enkele namen genoemd; in elk geval wordt daarvoor buiten 
het TB gezocht.

– DXCC card checking & HF certificaten/awards / Theo PA1CW



Het verwerken van de HF-certificaten en awards draait nog op traditionele wijze. De tijdsbesteding m.b.t. de 
controle van de QSL-kaarten wordt minder a.g.v. de mogelijkheden tot digitale controle, LoTW.
Theo is vooral de aangewezen vraagbaak voor beginners op HF - gebied en met name betreffende awards.

– Afdelingscompetitie / Theo PA1TK
Theo verwijst naar zijn uitgebreide verslag aan allen toegestuurd. De certificaten voor de topscorers worden erg op 
prijs gesteld. Opvallend is dat luisteramateurs het laten afweten, terwijl juist met ingang van het afgelopen jaar hun 
deelname aan de afdelingscompetitie mogelijk is geworden na een verzoek daartoe van enkele afdelingen tidens 
de VR. De oude software houdt het nog steeds vol, maar is niet erg flexibel.

– DX Nieuws / Nico PA0MIR
De rubriek DX Nieuws loopt als vanouds. Nico vraagt zich wel af of de voorwaarden, die voor met name QSL’s soms 
dermate extreem zijn, nog wel moeten worden vermeld in de overzichten. Misschien moet bij elke vermelding van 
een expeditie alleen de essentiële informatie worden meegenomen zoals datums en gebruikte banden en modes. 
De vergadering adviseert het inderdaad klein te houden en voor aanvullende info te verwijzen naar de betreffende 
website.

– Honor Roll / Wino PA0ABM
De Honor Roll is overgegaan op informatie vanuit Clublog. Uit de ervaring van dit jaar is gebleken dat het 
controleren van de deelnemers op het lidmaatschap van de VERON ondoenlijk is. Daarmee is de Honor Roll nu 
beschikbaar voor alle Nederlandse zend- en luisteramateurs. Alleen voor buitenlandse zendamateurs geldt dat zij 
wél moeten aantonen VERON-lid te zijn.
Zoals bij de mededelingen al is vermeld stopt Wino nu met de activiteiten voor het TB. Wel blijft hij werken aan 
publicaties over de DXCC- geschiedenis.
Sjoerd bedankt Wino nogmaals voor alle werk dat hij voor het TB en de VERON heeft verricht.

– IARUMS / Ruud PG1R
Ruud verwijst naar het reeds toegezonden jaaroverzicht. 
Met betrekking tot de almaar toenemende activiteiten van vooral militaire stations in de exclusieve amateurbanden 
brengt hij onder de aandacht dat het moeilijk kan zijn. dergelijke activiteiten uit de amateurbanden te weren. In de 
ITU Convention Chapter VII, Special Provisions for Radio, Article 48, staat: “Installations for National Defence Services:
Member States retain their entire freedom with regard to military installations” !!!
Ook meldt Ruud dat de coördinator IARUMS-R1 Wolfgang Hadel DK2OM per 1 januari 2020 zijn taak heeft 
neergelegd. Dat werk wordt a.i. overgenomen door Peter Jost HB9CET.

Rondvraag

Jan PG2AA mist in Electron de kerstpuzzel en tekeningen van PA0CX. Sjoerd antwoordt dat het verband houdt met 
de “verjonging” van Electron.
Verder stelt Jan dat Electron ook artikelen over eenvoudige projectjes in Electron de aandacht moeten krijgen. Er 
zijn vast wel stukjes uit een ver verleden te vinden die met wat oppoets werk geschikt zijn voor herpublicatie. 

Theo PA1CW vraagt naar samenwerking met andere verenigingen zoals nu met de VRZA. Sjoerd: het initiatief ligt in 
dat geval bij de eventuele andere vereniging.

 Om 15.30 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan allen voor hun inbreng.
                   

Volgende vergadering 16 januari 2021
                                                                                                                                                   



                                                                                                                  








