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2 Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag over 2007 met daarin verwerkt het beleid voor 2008.  

2007 was geen makkelijk jaar. Door de grote wijzigingen in het bestuur was het niet makkelijk om veel 

activiteiten te ontwikkelen. Ook in 2008 zal op dit gebied een en ander gaan gebeuren, maar toch hoopt het 

bestuur dat er in 2008 weer mooie lezingen en gezellige bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. Vooral 

het gebruik van ons nieuwe clubhuis kan hier een bijdrage aan leveren.  

7 Keer heeft het bestuur dit jaar vergaderd over allerlei wisselende zaken, alles met één doel: de voortgang van 

de afdeling en de organisatie van de diverse activiteiten. Het welzijn van de leden speelt daar een grote rol in, 

maar ook de continuïteit van de afdeling. 

3 Bestuur en organisatie 
Dit jaar was er aanzienlijke wijziging in het dagelijks bestuur. Frans/PA1FR en Bert/PA5BM traden af. 

Hierdoor ontstonden er twee  belangrijke vacatures, die van voorzitter en secretaris. Gelukkig werden 

Nico/PA0MIR en PIM/PA5PEX bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Na verdeling van de functies 

ontstond het huidige bestuur: 

 

Nico van der Bijl, PA0MIR (Voorzitter) 

Sietse Anema, PA1XA (Secretaris ) 

Pim Eijlander, PA5PEX (Penningmeester) 

André Heym, PA3HGP (Materialen en ledenadministratie medewerker) 

Erik Manders, PA4EM (Lid) 

 

Zowel de verenigingsraad als de regioraad zijn door bestuursleden bezocht en deze leden hebben daar de 

afdeling vertegenwoordigd. Ook dit jaar hebben we getracht met het hele bestuur de continuïteit te waarborgen 

en tegelijkertijd (nieuwe) initiatieven te ontplooien. 

4 Het ledenbestand 
Het ledenbestand is het afgelopen jaar iets achteruit gelopen. Gezien de trend van afnemende belangstelling 

voor onze hobby en in het verenigingsleven in zijn geheel in Nederland is dit, mede gezien de sterke 

vergrijzing die binnen de afdeling plaatsvindt, nog niet verontrustend. Op dit moment telt de afdeling 104 

leden. Het bestuur blijft zich echter wel zorgen maken. U mag er vanuit gaan dat wij er alles aan doen om 

nieuwe leden/zendamateurs te vinden en aan de Veron en de afdeling te binden, maar makkelijk is dit niet. Uw 

hulp is daarbij bijzonder welkom. Bij deze heten wij al onze nieuwe leden van harte welkom. 

5 De elektronische convo en de Waterland website 
In 2007 is de convo 9 keer verschenen. Onze nieuwe redactrice Carla (PD2YL) is er in geslaagd in korte tijd 

de taak van Bert over te nemen en een goed product neer te zetten, waarvoor hulde! Deze convo verschijnt in 

het zogenaamde PDF formaat. Deze bestanden zijn te lezen met de Acrobat Reader die gratis te downloaden 

en te gebruiken is. Op dit moment wordt de nieuwsbrief per email naar 57 leden/geïnteresseerden gestuurd. Dit 

mag nog steeds meer worden, nog geen lezer? Geef je op!! Geef dan uw e-mail adres even door aan de 

secretaris via het email adres van de afdeling en het wordt z.s.m. geregeld. Sinds november 2000 heeft de 

afdeling Waterland een eigen website. Deze is te vinden via de algemene VERON website 

www.veron.nl/afdelingen/waterland. 
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Naast telefonisch is de afdeling ook per e-mail bereikbaar ( pi4wld@veron.nl). Hier wordt door diverse leden 

en andere afdelingen zeer regelmatig gebruik van gemaakt. Zelfs zo zeer dat de secretaris weinig of geen 

brieven meer ontvangt voor de afdeling, dit is natuurlijk weer goed voor de natuur! 

6 De leesmap 
De leesmap draait tot volle tevredenheid van het bestuur, met dank aan Nico, PA0MIR. De leesmap wordt nu 

door ongeveer 20 leden gelezen. Het is een prachtige manier om voor weinig geld veel radiozendamateur 

bladen te lezen. Kortom ook weer een aanrader voor 2008! Natuurlijk zijn nieuwe abonnees nog altijd van 

harte welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met Nico, PA0MIR. 

7 De QSL post en QSL manager 
In 2007 werd er weer een grote hoeveelheid verstuurd en ontvangen de juiste hoeveelheden volgen later omdat 

Jan PA0VSS de hoofd QSL manager van R46 dit tot op de gram bijhoud. Tevens kreeg ik een 650 EDAM 

bulk te verwerken waarop denk ik een heleboel stations zitten te wachten omdat het natuurlijk een eenmalig 

gebeuren is en er velen zijn die allerlei awards sparen. 

Waar ik nog wel een paar opmerkingen over wil maken is ten eerste het sorteren van de kaarten. Het is 

natuurlijk heel gemakkelijk om de kaarten aan te leveren zoals je de stations gewerkt hebt maar leg ze even op 

letter volgorde dat zou mij al veel tijd besparen om alles uit te zoeken. Ook wil ik de mensen die een zeer 

slecht handschrift hebben erop attenderen om wat meer tijd aan het invullen van de call te besteden. Ik ben een 

zendamateur en kan meestal wel een call ontcijferen maar bedenk dat op de meeste QSL Bureaus gewone 

mensen zitten die geen zendamateur zijn en als iets niet te lezen is de kaart op een stapel beland die misschien 

te zijner tijd eens word uitgezocht. En dat kan toch niet de bedoeling zijn als je de kaarten verstuurd. Dus wat 

meer aandacht of printen zou een optie kunnen zijn. 

 

Dan nog een lijst met calls die worden verzocht hun kaarten op te halen. Dit zijn de calls: 

PA0HZP-PA1SR-PA2AD-PA3BON-PA3CQS-PA3FBB-PA3FKQ-PA3GLS – PD0RON-PD0RRC-PD0RTZ-

PE1BFL-PE1BXR-PE1IXV-PE2ELS-PE5EDW-PH3BDJ. 

 

De bovenstaande calls wil ik verzoeken hun kaarten op te halen dit moet toch wel 1 keer in het jaar lukken.  

Mochten er bij deze calls mensen zijn die geen QSL kaarten meer willen ontvangen laat het mij weten dan 

stuur ik ze gelijk terug als er kaarten binnenkomen. 

Ik houd de kaarten van deze calls nog tot april 2008 in mijn bezit en daarna gooi ik ze uit de koffer en neem ze 

niet meer mee op de avonden. Rest mij nog iedereen een jaar met veel verbindingen toe te wensen. 

 

73’s, Erwin (PA3BLS) 

8 Het Waterland award 
De award manager van dit award is Martin Ouwehand, PF9A, Gruttoplantsoen 14 1131 ME Volendam. Door 

redelijk ernstig ziek zijn van Martin is hij niet in staat geweest om een jaarverslag van het Waterland Award 

aan te leveren. Het bestuur heeft hier alle begrip voor en heeft er alle vertrouwen in dat Martin zijn zaken 

prima in orde heeft. Op het moment dat Martin weer beter is zal het bestuur hem verzoeken het verslag alsnog 

te maken zodat het via de nieuwsbrief en de website kan worden gepubliceerd. 
 

9    De Veron Contest Competitie 
Sinds vier jaar organiseert de VERON de contestcompetitie voor afdelingen, hiermee wordt geprobeerd om de 

deelname aan radiowedstrijden te bevorderen, en dit is weer goed voor de activiteit van de Nederlandse 

zendamateurs in het algemeen. In 2004 zijn verschillende leden van de afd. Waterland gestart met het meedoen 

in de contestcompetitie en in dat eerste jaar werden er in totaal 32.509 verbindingen gemaakt door 18 
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deelnemers in 90 verschillende contesten. Het jaar 2005 was een topjaar, er werden meer dan 40.000 

verbindingen gemaakt door 18 deelnemers in 105 contesten en het resultaat was een tweede plaats in de 

competitie. In 2006 werden er door 20 deelnemers bijna 30.000 qso’s gemaakt in 110 verschillende 

wedstrijden en het resultaat was een derde plaats in de competitie.2007 was met ruim 29.000 QSO's wederom 

goed voor een derde plaats in de competitie en dit werd mogelijk door de deelname aan 115 contesten door 19 

stations. Voor de exacte cijfers zie de onderstaande tabellen 

 

JAAR 2004  JAAR 2005  JAAR 2006  JAAR 2007 

CALL QSO’S  CALL QSO’S  CALL QSO’S  CALL QSO’S 

PA0MIR 10526  PA0MIR 10791  PA0MIR 12582  PA0MIR 10595 

PA1FR 1866  PA1FR 4650  PA1FR 273  PA1FR 690 

PA1JB 30  PA1JB 55  PA1JB 35  silent key 0 

PA1MM 241  PA0CYW 175  PA0CYW 1485  PA0CYW 415 

PA2SWL 1238  PA2SWL 822  PA2SWL 729  PA2SWL 176 

PA3AAH 104  PA3HAA 113  PA3HAA 66  PA3HAA 0 

PA3AAV 6409  PA3AAV 9732  PA3AAV 6313  PA3AAV 8610 

PA3HEQ 1610  PA3HEQ 2492  PA3HEQ 453  PA7YI 390 

PA3HGP 511  PA3HGP 1676  PA3HGP 928  PA3HGP 591 

PA4EM 457  PA4EM 238  PA4EM 17  PA4EM 0 

PA5CM 524  PA5CM 26  PA5CM 25  PA5CM 357 

PC7CW 817  PC7CW 635  PC7CW 269  PC7CW 231 

PE1DHN 58  PE1DHN 70  PE1DHN 131  PE1DHN 127 

PE1ER 393  PE1ER 908  PE1ER 494  PE1ER 102 

PF9A 6713  PF9A 5490  PF9A 3678  PF9A 3944 

PH3BDJ 647  PH3BDJ 2516  PH3BDJ 2190  PH3BDJ 810 

PA5BM 167  PA5BM 223  PA5BM 80  PA5BM 0 

PA1XA 198  PA1XA 274  PA1XA 122  PA1XA 514 

90 32509  105 40886  PA3GPP 31  PA3GPP 0 

      PA5PEX 81  PD2YL 1670 

      110 29982  PA5PEX 72 

         PD3BL 71 

         PE3HG 55 

         PI4WLD 54 

 aantal 

contesten 

       115 29474 

 

We zien hierin dat het aantal deelnemers ongeveer gelijk is gebleven, we verwelkomen een aantal 

nieuwkomers en zien ook deelnemers die door verschillende oorzaken minder actief geweest zijn. 

Door de toenemende activiteit in andere afdelingen wordt het steeds moeilijker om in de top drie van 

deelnemende afdelingen te komen, tot nu toe is dit steeds gelukt mede door de grote activiteit van een paar 

afdelingsleden. Als we naar de puntentelling kijken van de competitie zien we dat voor de eerste 100 qso’s 

vier punten wordt gegeven daarboven geeft 50 verbindingen een punt. Het is dus altijd voordelig om net iets 

meer dan honderd qso’s te maken in een contest. Hiermee wordt het puntenvoordeel immers maximaal benut.  

Sommige deelnemers zullen zich afvragen : “ 100 qso’s vind ik  wel erg veel, zoveel maak ik er amper in een 

jaar” Andere doen dit binnen anderhalf uur. Waarin zitten nu deze verschillen?    

Om hierin inzicht te verkrijgen aan U allen een aantal vragen: 

  

 



 5 

1)   Gebruikt U in de shack een computer voor de hobby of wilt U er een gaan gebruiken?   ja/nee 

2) Maakt U gebruik van een logboekprogramma en zo ja, welk programma gebruikt U? 

3) Maakt U gebruik van een contestprogramma en zo ja, welk programma gebruikt U? 

4) Hebt U Uw radio gekoppeld aan de PC middels een interface?  ja/nee 

5) Hebt U Internet in de shack?   ja/nee 

 

De antwoorden op bovenstaande vragen svp e-mailen naar pa3aav@hetnet.nl  De informatie uit de antwoorden 

zal gebruikt worden in een presentatie die ik in de loop van het volgend jaar hoop te houden op de 

verenigingsavond, over hoe het contesten met minimale inspanning het maximale resultaat oplevert. 

Dit met het doel om contest-rompslomp te vervangen door plezier achter de radio en om de afdeling Waterland 

hoger in de top drie te krijgen. 

 

Bijvoorbaat dank voor Uw medewerking 

 

73! Gert (PA3AAV) 

10   De outillage 
De bezittingen van de afdeling zijn in 2007 nauwelijks of niet gewijzigd. Vooral de beamer en de laptop 

blijken gouden grepen te zijn geweest. Iedere verenigingsavond bewijzen ze hun goede diensten en voorkomen 

ze een hoop geregel van enkele leden om privé- of werkeigendommen ter beschikking te stellen. Een overzicht 

van de lijst van bezittingen vindt u bij het financieel verslag, dat als losse bijlage bij dit verslag is gevoegd.  

11  Activiteiten 
Hieronder volgt een korte opsomming van alle activiteiten die binnen de afdeling hebben plaatsgevonden of 

waar de afdeling aan heeft deelgenomen. 

• PACC  

• VERON Contestclub afdelingscompetitie 2007 met als resultaat weer een 3
e
 plaats!! 

• Velddag 2007  

• SEM dag 2007 

• 25 jarig bestaan (tegelijk met de velddag) 

• Verkoping  

• Waterlandronde, elke vrijdag op 145.350 om 21:00 lokale tijd. 

• Clubavonden. Diverse onderwerpen/lezingen.  

 

Eind 2007 is noodgedwongen een nieuw onderkomen gezocht en gevonden voor onze clubavonden. Zonder 

medeweten van uw bestuur heeft de Trekschuit besloten dat we geen gebruik meer konden maken van onze 

vaste zaal “De Grote Boeg”. Wel was er een kleiner zaaltje beschikbaar, maar na twee “haringen in een ton” 

avonden was verhuizing onafwendbaar. Gelukkig was hier snel een oplossing voor gevonden. 

Ons vaste onderkomen wordt vanaf 1 januari 2008 het clubgebouw van de Hengelsportvereniging Purmerend 

(HSV) gelegen aan de Vrouwenzandstraat 157 te Purmerend (tel: 0299-607829).  

 

Het bestuur wil graag iedereen die heeft meegeholpen bij het organiseren van 

bovenstaande activiteiten bedanken!! 
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12  Slotwoord 
Samenvattend mogen we concluderen dat het afgelopen jaar een redelijk jaar was. Ondanks de 

bestuurswisseling en de daarmee gepaard gaande opstartproblemen worden de verenigingsavonden goed 

bezocht, gemiddeld waren er 25 leden, en dit is voor een kleine afdeling een goed resultaat. Een belangrijke 

oorzaak is het feit dat we een afwisselend programma aan lezingen hebben kunnen bieden. Ook in 2008 zal het 

bestuur veel tijd, aandacht en inspanning leveren om goede, afwisselende en interessante lezingen naar 

Purmerend te halen. 

 

De velddag en het tegelijkertijd gevierde 25 jarig bestaan van de afdeling zijn niet onopgemerkt voorbij 

gegaan. Met prachtig weer is er lekker gehobbied en uiteindelijk ook heerlijk geBBQd.. Vooral Jan (PA5GR) 

en Wim (PA3HAA) hebben de velddag traditie hoog gehouden, TNX!!  

 

2008 zal ook weer enkele flinke uitdagingen bieden De vice-voorzitter en de secretaris houden ermee op en op 

het moment van schrijven zijn er geen opvolgers gevonden. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft het bestuur de 

aanwezige leden voorgehouden dat het bestaan van de afdeling in gevaar komt als er zich geen nieuwe 

bestuursleden melden. Dit is zeer ernstig en we hopen dan ook dat er zich snel actieve leden zullen melden. 

Aan de zijlijn zijn er echter ook twee positieve ontwikkelingen. De redactrice van de nieuwsbrief 

Carla/PD2YL en de webmaster Bert/PA5BM hebben aangegeven hun werkzaamheden te willen beëindigen. 

Op dit moment hebben zich voor beide functies een lid aangemeld, Gert/PA3AAV als webmaster en 

Sietse/PA1XA als redacteur. Als hun benoeming in februari wordt bekrachtigd door de leden dan zijn die 

belangrijke taken weer goed ondergebracht.  

 

In dit jaarverslag kunt u tussen de regels door het beleid voor 2008 lezen. Op hoofdlijnen betekent dit 

doorgaan zoals vorig jaar met de zaken die positief waren. Laten we hopen dat er een nieuw bestuur komt en 

dat we weer een leuk hobbyjaar tegemoet gaan. 
 

De Secretaris van Afdeling 56, Waterland.  

Sietse Anema (PA1XA) 

 

 


