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DvdRA
In 2014 heeft het Traffic Bureau traditioneel deelgenomen aan de DvdRA. Dit jaar was de organisatie voor het eerst in handen van PD2PKM en PA3S. De andere opzet bleek succesvol. Vele bezoekers hebben een bezoekje gebracht aan de TB stand. De vonkenboerwedstrijd was wederom
succesvol, met een toename van het aantal deelnemers. De hoogste snelheid bedroeg 53 wpm!
IARUMS
De IARUMS mag zich verheugen in toenemende belangstelling. Het VERON team bestaat uit de
volgende actieve medewerkers: Joeke van der Velde, PAØVDV, Arie Roos, PA3CNK, Rene Gerhard, PA3EQO,Kees Murre, PA2CHM, Ruud Ivens, PG1R en PA2GRU.De Intruders in onze exclusieve amateurbanden zijn nog steeds een dagelijks verschijnsel. In 2014 zijn er een aantal officiele klachten naar het Agentschap Telecom gezonden.
TB algemeen
De voorzitter PAØSHY heeft als delegatielid voor C4 deelgenomen aan de IARU R1 conferentie in
Bulgarije. De oproep om versterking binnen het TB heeft twee extra reacties opgeleverd. Bekeken zal worden welke taken kunnen worden overgenomen of verdeeld.

Sjoerd Ypma PAØSHY
Voorzitter Traffic Bureau

VHF/UHF Commissie 2014
Samenstelling/verloop commissie.
Gedurende 2014 en aan het eind van het jaar zijn een aantal leden van de VHF commissie afgetreden: PAØEHG, PA3BIY, PE1ITR, PF1F, PA1TK.
De VHF commissie bestaat hierdoor bij het afsluiten van 2014 uit de volgende personen:
·
·
·
·
·

PA5KM (voorzitter)
PA3CRX
PE1KEH
PAØWYS
PAØSON
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In totaal hebben 4 commissievergaderingen plaatsgevonden op 8 januari, 5 maart, 18 mei in
Bunnik en 22 oktober via TeamSpeak.
Tijdens een informeel samenzijn is afscheid genomen van de aftredende commissieleden, waarbij ze zijn bedankt voor de jarenlange inzet.
De volgende hoofdonderwerpen zijn in de commissievergaderingen aan de orde geweest:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Missie en hieruit voortvloeiend beleid van de VHF commissie,
De door de VHF commissie ingebrachte onderwerpen t.b.v. de IARU vergadering in Varna,
Het stemgedrag inzake de IARU R1 C5 voorstellen,
Diverse contest reglementen en het beter laten verlopen van de contesten,
Website van de VHF commissie, opname in de VERON website,
Zendverbod 13 cm band,
Presentatie van de commissie op de DvdRA,
Plannen van de VHF-dag die in 2015 zal worden gehouden,
Zoeken naar kandidaat leden voor de VHF-commissie.

IARU 2014
Dit jaar vond de IARU vergadering plaats voor Region 1, ‘VHF-en-hoger’ (C5), waaraan een afvaardiging namens de VERON
deelnam.
De VHF commissie heeft twee
voorstellen ingediend, over het
instellen van een 70 MHz contest
en over een geheel herzien ATV
contest reglement. Hierover is de
maanden vóór de vergadering
uitgebreid discussie gevoerd op
de ‘IARU Wiki’, waardoor het
aannemen van de uiteindelijke
voorstellen probleemloos was.
De IARU was zeer te spreken
over de wijze waarop de VERON
de Wiki heeft gebruikt en heeft dit als voorbeeld gesteld voor de behandeling van toekomstige
voorstellen.
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Contesten.
Het is duidelijk geworden dat het vanuit continuïteitsoogpunt belangrijk is dat gegevens toegankelijk en werkwijze bekend is bij meerdere commissieleden. Tevens belastte de discussies
over contesten de vergaderingen teveel. Ter verbetering zijn de volgende maatregelen genomen:
·
·
·

Het vormen van een contest-comité waarvan de leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn
voor de contesten en het correct verwerken van de gegevens,
Ontwikkelen en implementeren van een ‘contest robot’. Hiermee kunnen deelnemers
sneller inzicht krijgen in contest resultaten t.o.v. andere deelnemers,
Opstellen en invoeren van een procedure om wijzigingsvoorstellen in de reglementen in
te dienen en door te voeren, op een transparante wijze.

Stimuleren VHF-en-hoger activiteiten.
De VHF-en-hoger activiteiten zijn gestimuleerd in Electron met zowel de goed gevulde VHFrubriek als spin-off artikelen. Met name is de hoeveelheid ATV activiteit flink toegenomen in de
banden 6 cm, 9 cm en 1,2 cm, evenals diverse satelliet activiteiten.
De VHF commissie heeft informatie gegeven op de DvdRA met o.a. een doorlopende diavoorstelling en veel discussie met bezoekers.
Er is een ATV brochure ontwikkeld die is opgenomen op de VERON website en als gedrukt
exemplaar beschikbaar is.
Overige activiteiten.
Per email is in diverse gevallen reactie gegeven op verzoeken uit België ten aanzien van commentaar over repeater en baken vergunningen (in België).
Het was een roerig jaar voor de VHF-commissie.

Coen, PA5KM
Voorzitter VHF/UHF-commissie

NL-Commissie 2014
De NLC, de commissie voor de luisteramateurs in de VERON, was in 2014 op verschillende manieren actief voor de luisteramateurs. De vaste bezetting van commissie bestaat uit NL-290, Ruud
Ivens, en NL-199, Thieu Mandos. Bij diverse gelegenheden wordt de NLC regelmatig geholpen
38

J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris

