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VERSLAG BIJEENKOMST
31 october 2017
(Kulturhus 't Stieltjen, Haarlo )
Aanwezig v.h. bestuur: PA1HR, PA0KDF, PA0BAT, PA1DM.
Afgemeld: Ronald Toebes, PA1RT, Jeroen Hoenderboom, PA5SKY, Ben Krabbenborg,
PA0BKL.
Er waren 25 leden, incl. bestuur, aanwezig.
1. Opening:
Hans Remeeus, PA1HR, opent de vergadering om 20.00.
2. Mededelingen:
Nieuw lid: Johan Evers, NL13712, uit Lochem, heeft gemeld over te willen stappen naar de
ARAC, nadat hij enige jaren lid geweest is van de Afd. Zutphen.
3. Excursie.
Hans, PA1HR, geeft een uitgebreid verslag van de excursiedag en de uitstapjes naar het SS
Rotterdam, en naar het museum van Radio Holland ("Oud Roest"). Peter de Jonge(?) had een
serie foto gemaakt. Na de pauze zijn die geprojecteerd.
4. Topics op de komende Regio bijeenkomst.
Zie bijlage. Kopie van de webpagina uit het Afdelingsforum.
Hans, PA1HR, brengt dit onderwerp ter sprake. Van meerdere zijden worden enige suggesties
gedaan. Conclusie is dat we positief staan tegenover de voorstellen betreffende samenvoegen
van HF en VHF/UHF in de afdelingscompetitie, en de verdere ontwikkelingen afwachten.
5. Zelfbouw project.
Antenne analyzer project. Naast het project van Bart Stegeman zal het bestuur op 30/11 ook
kijken naar het project van PD1JW uit de Afd. Doetichem.
Hans Remeeus, PA1HR, brengt ook de mogelijkheid in van een project betreffende loop
antennes. Hij laat een serie foto's zien van een van de bekende uitvoeringen. Wordt vervolgd.
6. Rondvraag:
Waarom staan er geen verslagen van de laatste vergaderingen op de website?

-2Secr.: Inderdaad de verslagen van de bijeenkomsten van 30/5, 27/6, en 29/8 staan (nog) niet op
de website. Deze zullen z.s.m. geplaatst worden.
Daarnaast klinkt de roep door om een uitgebreidere verslaggeving. De secr. geeft aan dat hij die
functie graag aan iemand anders overlaat. Johan Evers heeft zich aangemeld om de verslagen
nader in te vullen.
7. Afsluiting.
Hans, PA1HR, sluit de vergadering om 21.00.
Koos Fockens, PA0KDF
Bijlage
Kopie van de webpagina uit het Afdelingsforum.

Onderwerpen voor op de agenda van de Regiobijeenkomsten
2018
Discussie in 'Afdelingsbesturen' gestart door A03, 13 juli 2017.
Op 13 november a.s. vinden de Regiobijeenkomsten weer plaats. Met een nieuwe opzet waarbij
de agenda meer dan de afgelopen jaren bepaald wordt door de afdelingen zelf. Dit draadje is
bedoeld om ideeën voor agendapunten te delen. Interessante agendapunten kunnen dan in
verschillende regio's worden gedeeld.
PA3CRX Hoofdbestuur
Uitbreiding afdelingencompetitie (https://afdelingscompetitie.veron.nl )
Contesten zijn er o.a. om activiteiten voor leden te stimuleren.
Contest manager Theo PA1TK heeft voorgesteld om per 2018 de afdelingscompetitie uit te
breiden met VHF-en-hoger contestpunten.
Net als nu op HF: minder dan 101 QSO’s = 1 punt per 25 QSO’s. Vanaf 101 QSO’s 1 punt voor
elke 50 QSO’s. Bijvoorbeeld: een station maakt 15 verbindingen op 70, 4 op 23, 2 op 13, 1 op
9, 2 op 6 en 1 op 3, totaal dus 15+4+2+1+2+1=25 verbindingen is één afdelingscompetitiepunt.
Omdat het een afdelingscompetitie betreft hebben afdelingen er ongetwijfeld een mening over.
Wie heeft een motivatie om het voorstel van Theo niet door te voeren per 2018?
Chris van den Berg PA3CRX Voorzitter VHF-en-hoger commissie
A03 Amersfoort
Het enige argument tegen, is dat het doel van de competitie aangepast moet worden. Het
huidige doel "Het stimuleren van deelname aan HF contesten (160 t/m 10 meter)." lijkt dan te
worden "Het stimuleren van deelname aan radiowedstrijden in het algemeen." Als dat inderdaad
het doel is van de Contestmanager, dan zien wij graag dat zijn voorstel wordt uitgebreid en ook
de deelname aan radiowedstrijden door SWL's in de afdelingscompetitie kan worden
meegenomen. Daarmee bevestigen wij dat deze interne VERON wedstrijd voor
alleradioliefhebbers open staat. Luisteramateurs zijn immers ook onze leden!

-3PA3JEM Hoofdbestuur
OM's, beste Afdelingsbestuurders
De Honor-roll en afdelingscompetitie moeten heel snel herschreven worden. Beide applicaties
zijn na de laatste update van PHP omgevallen. Via een lapmiddel zijn beide applicaties wel
weer operationeel maar de ICT-Wg kan geen garanties geven hoe lang dit nog zo blijft. Dit
gevaar schuilt in alle door PA0LSK geschreven applicaties, deze applicaties zijn rond dezelfde
tijd geschreven en inmiddels ernstig verouderd.
Het ROC van Amsterdam schrijft webapplicaties voor ons
Voor het schrijven van dergelijke applicaties is de ICT-Wg al 2 jaar op zoek naar een PHPprogrammeur. Deze functie is tot op heden niet naar tevredenheid ingevuld. Om zaken toch vlot
te trekken is contact gezocht met het onderwijs en is het ROCvA bereid gevonden om voor ons
webapplicaties te schrijven. De Afdelingscompetitie is hier de test om te kijken of dit ook tot
het gewenste resultaten leidt. Het mes snijdt hier aan twee kanten, studenten krijgen opdrachten
voor het schrijven van applicaties die ook echt gebruikt gaan worden en wij krijgen nieuwe
applicaties. Het enige is dat geen eisen gesteld kunnen worden aan de opleverdata.
Dynamische applicatie
De nieuwe afdelingscompetitie wordt een dynamische applicatie, wat inhoud dat banden en
modes naar wens toegevoegd kunnen worden. Iets dat met de huidige applicatie absoluut niet
mogelijk is, niet door onwil maar omdat de applicatie dit gewoon niet aankan. Tevens is er
gekeken dat er voor het beheer zo min mogelijk tijd nodig is. Automatiseren wat er met de
huidige middelen geautomatiseerd kan worden.
Welke vorm de Afdelingscompetitie gaat krijgen is aan de competitiemanagers, de applicatie
kan het straks aan. We hopen natuurlijk met z’n allen dat dit voor 1 jan 2018 klaar is maar
hiervoor zijn geen garanties.
Nog steeds op zoek naar PHP-programmeur
Voor het onderhoud is nog steeds behoefte aan een PHP-programmeurbinnen de ICT-Wg. Het
ROC levert alleen een webapplicatie op maar doet het onderhoud niet. Daarom de vraag aan
alle afdelingen om binnen de eigen afdeling uit te kijken naar iemand die deze functie zou
kunnen en willen invullen. Solliciteren kan eenvoudig via het contactformulier op de website.
Er zijn nog meer openstaande vrijwilligersfuncties deze zijn op de website te vinden.
A17 Gouda
Ik denk dat we dit punt zeker in het regio overleg moeten bespreken. Vaak ziet men ook dat er
binnen deze afdelings competitie ook een onderlinge competitie ontstaat tussen de deelnemers
van een afdeling.
Wat wel een punt van overwegen is of VHF - UHF een onderdeel in het totaal moet worden of
toch een 2e aparte competitie. Want anders wordt het appels met peren vergelijken.
Fred PA1FJ

-4PA3CRX Hoofdbestuur
Kan je dat iets meer verduidelijken Fred? Omdat er toevallig een onzichtbare grens ligt op 30
MHz en we daaronder HF noemen en daarboven VHF-en-hoger maakt toch geen appels en
peren? Dan zouden alle HF banden een hele fruitmand zijn want gelukkig heeft iedere band zijn
eigen mogelijkheden en beperkingen, wat het voor ons zendamateurs juist zo interessant maakt!
Leuk inderdaad dat ook binnen afdelingen (gezonde) competitie ontstaat, door uitbreiding met
meer banden worden minder afdelingsleden buitengesloten. Het gaat er uiteindelijk om plezier
te hebben en elkaar te prikkelen. Laten we het niet onnodig gecompliceerd maken.
A17 Gouda
Ik denk persoonlijk dat met HF een hogere score zal worden behaald dan met VHF - UHF, wat
de onderlinge competitie binnen de eigen afdeling niet echt zal aanmoedigen.
De onderlinge competitie binnen een afdeling is voor vele vaak belangrijker dan de landelijke,
en een reden om juist mee te doen. Vandaar de vraag om 2 competities HF en VHF - UHF.
Voor de landelijke competitie zal dit mogelijk niet uitmaken.
Ik denk in dit geval in eerste instantie, als afdelings bestuurder, aan het afdelings belang.
73 Fred Jacobs PA1FJ
Secretaris A17

