Jaarverslag VHF-en hoger commissie 2017
Vergaderingen.
Er zijn geen fysieke vergaderingen geweest. Na afloop van de VHF-en-hoger dag is een
informeel samenzijn geweest waarbij een aantal aandachtspunten t.a.v. de continuïteit en
de relevante uitkomsten van het VERON ledenonderzoek zijn besproken.
Mutaties in de commissie.
Er zijn geen mutaties geweest. De vacatures voor de functies Weak Signals Manager en
Quality Modes Manager staan nog open. Deze laatste wordt nu a.i. bekleed door John
PH3UNX.
De commissie bestond dit jaar dus uit:
Voorzitter:
Chris van den berg
PA3CRX,
Secretaris:
Hans Weis
PA0WYS,
Frequentie Manager:
John Weijers
PH3UNX,
Quality Modes Manager (a.i.): John Weijers
PH3UNX,
Contest Manager:
Gert Doodeman
PG5D,
Satelliet Manager:
Bertus Hüsken
PE1KEH,
ATV Manager:
Renny de Leeuw
PE1ASH.
Diverse VERON leden zijn actief benaderd voor het vervullen van vacatures, ook voor de
verwachte vacature van voorzitter per april 2018.
Beleid.
Er zijn geen nieuwe operationele doelstellingen die gerelateerd zijn aan het beleid
toegevoegd. Hoewel de resultaten van het VERON ledenonderzoek niet tot formeel
nieuwe doelstellingen heeft geleid heeft dat met name invloed gehad op de rubriek in
Electron en de VHF-en-hoger dag. De resultaten van het ledenonderzoek van de VHF-enhoger gebruikte banden is in Electron gepubliceerd.
Evenementen.
De commissie heeft de VHF-en-hoger dag georganiseerd die gehouden is op 25 maart
2017 in Bunchoten-Spakenburg. Lezingen over ontwerpen en zelfbouw van
hoogfrequente schakelingen als besturing en SDR/GNU radio maakten deel uit van het
programma, maar ook het opzetten van een conteststation, contesten en de
prijsuitreiking.
Deelnemers moesten zich vooraf opgeven, voor ‘niet leden’ was een eigen bijdrage van
€10,- vooraf te voldoen. In totaal hebben 49 deelnemers zich opgegeven waarvan er twee
geen VERON lid waren.
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Dag van de Radio Amateur.
De commissie heeft dit jaar wederom een stand bemand (aangevuld met Henk PH3NK)
waar niet alleen informatie kon worden ingewonnen en contacten worden begroet. Er was
o.a. een doorlopende voorstelling van VHF-en-hoger gerelateerde afbeeldingen, diverse
antennes, ATV (portabel) station en de overgebleven contest prijzen van 2016 konden
worden afgehaald.

IARU.
Ter voorbereiding aan de IARU vergadering in Landshut zijn de voorstellen door de
afzonderlijke commissieleden beoordeeld en voorzien van motivatie. Naast diverse
internationale correspondentie en discussie in de IARU Wiki is specifiek voor de ‘Weak
Signal gezichtspunten’ aanvullende ondersteuning verleend door Alex PA2CV. Het
uiteindelijke stemgedrag is vastgesteld en meegegeven aan de VERON delegatie. Aan
deze delegatie nam geen VHF-en-hoger commissie lid deel.
Ten behoeve van 50 MHz uitbreiding (CEPT) en algehele IARU inventarisatie van het
gebruik van de banden boven 146 MHz is aan een onderzoek deelgenomen.
Baken en repeater coördinatie.
Vanuit België zijn door PH3UNX negen coördinatieverzoeken behandeld en drie verzoeken
voor IARU coördinatie van bakenfrequenties.
Evaluatie van de ‘Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs’ die sinds 1 april 2017 van
kracht heeft t.b.v. het Amateur Overleg geleid tot gedocumenteerde voorstellen naar de
WOO over communicatie rond specifieke door AT gestelde eisen, stations identificatie,
efficiënt bandgebruik en gebruik van mobiel APRS.
Firsts.
In Electron is door Bertus PE1KEH geattendeerd op de firstlijst. In 2017 zijn elf Nederlandse
firsts geregistreerd.
Voordracht onderscheidingen.
Bertus PE1KEH en Rob PE1ITR zijn bij het HB voorgedragen om met een VERON Gouden
Speld onderscheiden te worden. Dit is gehonoreerd en de onderscheidingen zijn in
oktober uitgereikt.
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VHF-en-hoger contesten.
Ook dit jaar is door tijdgebrek stagnatie opgetreden in het verwerken van de logs. Ten
aanzien van volgend jaar zijn afspraken gemaakt om het e.e.a. anders te organiseren. In
totaal zijn naast de vele Dutch Activity Contests door PG5D 11 phone/cw contesten
georganiseerd. Het aantal deelnemers loopt de afgelopen jaren op.
Door PA3CRX zijn vier ATV contesten/activiteitenweekenden georganiseerd waarvan één
de door de VERON georganiseerde IARU ATV contest was. Gewerkt is aan overdracht van
de IARU ATV contest naar de RSGB en van de Nederlandse ATV contest naar Hans PA0WYS.
Website www.vhfenhoger.veron.nl .
Deze website is nu bijna drie jaar in gebruik. Het vullen met statische informatie vordert
gestaag.
Iedere maand is voor het verschijnen van Electron de inhoud van de rubriek door Hans
PA0WYS uitgebreid toegelicht op de website. Bij wijze van experiment is deze zes keer
voorzien van voorgelezen tekst, ten behoeve van de slecht ziende amateur of voor
bijvoorbeeld in de auto. Door gebrek aan belangstelling is dit niet gecontinueerd.
Er zijn 106 berichten geplaatst over (band)activiteiten, lezingen, ARISS verbindingen,
contesten, IARU zaken etc.
Het gemiddeld aantal gebruikers van de website is vrij stabiel rond 1100 met uitschieters
tot 1200 per maand.
Gedurende 2017 waren er dik 18.000 sessies door bijna 9000 gebruikers waarbij bijna
40.000 pagina bezoeken zijn geweest. Top bezochte onderwerpen: contesten,
activiteitenkalender, VHF-en-hoger dag, Hoe start ik met ATV, Overzicht VHF-en-hoger
rubriek in Electron, frequenties 50/70 MHz, satellieten, frequenties 144/432 MHz.
Electron.
In totaal besloeg de rubriek VHF-en-hoger 119 pagina’s door commissieleden en diverse
amateurs die hieraan bijdroegen. Eén artikel (4 pagina’s) is via de commissie bij de redactie
aangeleverd. Drie keer sierde de voorpagina van Electron (of een gedeelte daarvan) een
VHF-en-hoger activiteit die in de rubriek toegelicht werd.
De rubriek bevatte o.a. de volgende onderwerpen:
- Activiteitenkalender (en een uittreksel daarvan verstrekt aan de webredactie van
Veron.nl)
- ATV,
- Nieuwe apparatuur,
- Techniek (waaronder veel antennebouw en simulatie)
- Contesten,
- Quality modes,
- Weak signals,
- Satellieten,
- Frequenties,
- Andere tijdschriften,
- Organisatie (commissie, vacatures, IARU, CEPT, WRC, evenementen).
De samenwerking met de redactie (voornamelijk met Ruud PF1F) is prettig en constructief
verlopen.
Chris van den Berg PA3CRX
Voorzitter commissie VHF-en-hoger
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