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1 Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over ons clubjaar 2014. Een jaar dat wij kunnen afsluiten
met een licht dalende ledenaantal, clubavonden met een vaste kern van bezoekers,
een paar boeiende lezingen en vele plannen die nog uitgevoerd kunnen worden.
Wellicht komen we er in 2015 aan toe om hier uitvoering aan te geven, zowel door
bestuur als de leden.
Bert van der Meer, PA5BM, secretaris

2 Van de voorzitter
Het bestuursjaar 2014 van onze afdeling 56 is weer voorbij en de ALV komt er in
2015 weer aan. We zullen ons dus weer moeten voorbereiden op het nieuwe jaar en
voordat we ons daarmee gaan bezighouden, kijken we nog even terug op de
afgelopen periode.
Het was een goed jaar voor wat betreft de lezingen; door de inzet van met name
onze nieuwsbrief redacteur Sietse/PA4XA en uiteraard met de afwikkeling door onze
secretaris Bert/PA5BM, hebben we in 2014 een vijftal lezingen aan u kunnen
aanbieden.
“Spelen met de dongel” in april; “Radioamateurisme gedurende de 2e WO” in mei;
“Digitale omroep/T-DAB+” in juni; “Scheidsrechter bij een bijzondere contest” in
september en ”NVIS propagatie en antennes” in november.
Ook voor 2015 staan weer een aantal interessante lezingen in de planning dus wat
dat betreft hebben we niet te klagen!
In november hebben we onze jaarlijkse verkoping weer gehouden in ons clubgebouw
van de visvereniging Purmerend maar de inbreng van spulletjes was zeer matig
terwijl er toch best wat belangstelling -ook van buiten de afdeling- voor was. Wellicht
dat wat meer ‘reclame’ het komend jaar gunstig kan uitpakken.
Wat de evenementen betreft was 2014, evenals het voorgaande jaar, geen
uitschieter.
We hebben gelukkig weer in mei de antenne meetdag kunnen bijwonen die
Sietse/PA4XA voor de 2e keer -en met succes- had georganiseerd.
Verder hebben we in september scouting Waterland in Monnickendam nog
bijgestaan met de Jota en door de assistentie van Andre/PA3HGP en
Lucien/PD0LFJ werd het ook dit jaar een groot succes!
Helaas is het vossenjagen ook dit jaar nauwelijks van de grond gekomen. De
afdeling heeft de mogelijkheid om een leuke vossenjacht op te zetten maar er is
binnen onze afdeling dit jaar geen belangstelling voor geweest. Lucien, Gerrit en
ondergetekende zullen het in 2015 nog een paar keer proberen en hopelijk is er dan
wat meer animo voor.
Een velddag is ook dit jaar niet aan de orde geweest, eveneens gebrek aan
belangstelling, terwijl er toch binnen de afdeling genoeg mogelijkheden zijn en er ook
mooie zaken voor zo’n dag geregeld kunnen worden, denk aan de materialen en
inzet van Jan/PE2ELS…
Ook hebben we in de PACC en de Waterland cup weer flink meegedaan en ook al
zaten we nu niet in de top, het heeft zeker niet gelegen aan onze (sterke)
deelnemers die zoals altijd weer prima scores realiseerden!
In februari 2015 hebben weer de ALV en dat is ook het moment dat de voorzitter
Frans/PA1FR en de secretaris Bert/PA5BM hun taak zullen neerleggen en dat
houdt in dat er dan een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen moet worden. Dit is
al langere tijd bekend dus nogmaals een oproep aan u allen om eens te bezien of dit
geen functie voor u is.

In januari 2015 hebben we we onze nieuwjaarsreceptie in het clubhuis van de
visvereniging gehad en dat was weer gezellig met de haring van Martin/PF9A en de
goede zorgen van Marjan.
Net als afgelopen jaar wil ik eindigen met al onze leden en familie een gelukkig,
gezond en voorspoedig 2015 toe te wensen. Mijn dank gaat uit naar mede
bestuursleden en aan alle mensen die op verschillende wijze onze afdeling
ondersteund hebben; de nieuwsbrief redacteur, de webmaster, de leesmap
organisator, de Waterlandcup dirigent, de diverse rondeleiders en niet te vergeten
Marjan en de mensen die ons tijdens de afdelingsbijeenkomsten zo goed
verzorgen…
Frans/PA1FR
3 Bestuur 2014
Het bestuur voor 2014 bestond uit :
Frans Lindeman, PA1FR, voorzitter.
Bert van der Meer, PA5BM, secretaries, ledenadministratie, beheerder PI4WLD call.
Pim Eijlander, PA5PEX, penningmeester.
Jan Beijer, PE2ELS, materialen.
Gert Meinen, PA3AAV, lid (tevens web-master van de afdelings-site)
Naast deze bestuursleden worden nog vier belangrijke functies binnen de club
vervuld :
Sietse Anema, PA1XA, redacteur van onze maandelijkse elektronische convo
Erwin Kleis, PA3BLS, QSL-manager
Martin Ouwehand, PF9A, award manager “Waterland Award” en Waterland Cup
Nico v/d Bijl, PA0MIR, verzorging van de leesmap.
Belangrijk is dat in 2015 zowel de voorzitter als de secretaris aftredend en NIET
herkiesbaar zijn in het bestuur.
4 Ledenbestand
Het ledenbestand neemt af, langzaam maar gestaag. De komende jaren moeten we
dit goed gaan monitoren mede omdat dit betekent dat ook de afdracht van het HB
gaat afnemen. Op 10 januari 2015 had de afdeling 73 leden.
5 Verslag Nieuwsbriefredacteur
In 2014 is de nieuwsbrief 10 keer verschenen en via de mail naar 73 voornamelijk
leden van de afdeling Waterland verzonden. Het blijft jammer dat nog steeds
ongeveer 30 leden niet te bereiken zijn, maar ik ga er maar vanuit dat zij de
nieuwsbrief via onze website lezen, toch? Ik blijf alle leden en lezers oproepen om in

hun omgeving te kijken naar (slapende) leden en hen te bellen of te mailen met het
verzoek om hun emailadres door te geven aan het bestuur of aan mij. Zo krijgen zij
iedere maand ons nieuws en kunnen ze nog steeds besluiten om te blijven slapen,
maar missen ze ook geen interessante items.
Een jaarlijks terugkerend punt van zorg is de kopij. Zoals ik al meerdere keren
gezegd heb, ben ik een beperkt schrijvende redacteur. Ik heb daar geen tijd voor en
stel de nieuwsbrief dus samen uit de kopij die ik ontvang en waar mogelijk neem ik
artikelen over uit de nieuwsbrieven van andere afdelingen. Maar geen kopij, blijft een
heel dun nieuwsbriefje. In 2014 zijn onze vaste leveranciers gelukkig nog steeds
actief en productief en dus is een warm dank je wel op zijn plaats voor Stef en Klaas,
top dat jullie blijven schrijven.
In 2015 vindt er een wisseling in het bestuur plaats en daarmee komt ook mijn positie
weer aan de orde. Als het nieuwe bestuur daar prijs op stelt zal ik in 2015 ook weer
de nieuwsbrief verzorgen. Ik heb vorig jaar in dat kader een oproep gedaan en
herhaal die hier: welke afdelingslid of anderszins geïnteresseerde wil mij een handje
helpen door het doorspitten van andere afdelingsbladen om daar de leuke stukken
uit te destilleren en klaar te maken voor plaatsing in onze nieuwsbrief, uiteraard na
verkrijging van toestemming voor plaatsing. Het zou onze nieuwsbrief verrijken en mij
enorm helpen, wie o wie?
Rest mij iedereen een mooi 'radioactief' 2015 te wensen en laat eens weten wat je
van de nieuwsbrief vindt, ik sta altijd open voor suggesties.
73's, Sietse (PA4XA), Redacteur A56
6 De website
De website wordt goed verzorgt en bijgehouden door Gert, PA3AAV.
Indien u zelf “gelinkt” wilt worden met uw (hobbie-relevante-) site dan kunt u contact
opnemen met Gert, te bereiken onder pi4wld@veron.nl
7 Leesmap
Het afgelopen jaar hebben de deelnemers weer kunnen genieten van een
uitgebreide leesmap die elke 2 weken in de bus ploft met interessante tijdschriften.
Helaas zijn er weer enkele leden afgevallen en dat betekent ook dat er weer plaats is
voor nieuwe deelnemers. Wil je ook meelezen? Om de kosten hoef je het niet te
laten en je kunt zo op de hoogte blijven van deze nationale en internationale
publicaties. Degene die voor je op de lijst staat brengt de map bij jou thuis en zelf
lever je deze na een dag of 5 weer af bij de volgende.
Belangstelling? Een e-mailtje naar pa0mir@veron.nl met naam, adres en
telefoonnummer en Nico plaats je ertussen op de lijst.

8 Waterland Award en Waterland Cup
	
  

In 2014 waren er geen aanvragen voor het waterland award.
Het Financieel jaar overzicht Waterland Award 2014.
In kas

1-1-2014 Euro 55,78

Uit kas Wld cup

2014 Euro 14.50

Totaal in kas

31-12-2014 Euro 41.28

Aan de Waterland Cup competitie kunnen alleen deelnemers van het Waterland
Award deelnemen. Alle leden van de afdeling waterland zijn ook lid van het
waterland award Het is een competitie waarbij maandelijks punten kunnen worden
verzamelt door het werken met andere award leden, award houders, waterland
rondes en bij het meedoen in de VERON contest competitie. In totaal kwamen er 33
leden in aanmerking voor punten.
De Waterland Cup werd gewonnen door Nico PA0MIR met 418 punten
In 2015 gaat de Waterland cup competitie opnieuw van start.
Volendam 2-1-2015. Waterland Award Manager
M.Ouwehand PF9A
Uitslag Waterland cup 2015.
1e PA0MIR 418 punten. 2e PA3HGP 328 P. 3e PF9A 295 P. 4e PE1DHN 287 P. 5e
PI4WLD 283 P. 6e PD3BL 280 P. 7e PE1FWM 254 P. 8e PA3KVL 248 P. 9e PA0SJM
243 P. 10e PB7WQ 197 P. 11e PA3HAA 173 P. 12e PA3AAV 121 P. 13e PE1OUD
120 P. 14e PA1FR 117 P. 15e PE2ELS 97 P. 16e PA4XA 94 P. 17e PD0RON 93 P.
18e PH4E 83 P. 19e PE3HG 75 P. Deze 19 ontvangen een bekertje. De rest hadden
te weinig punten. 20e PA7YI 66 P. 21e PD0LFJ 66 P. 22e PA2SWL 53 P. 23e PA0CT
53 P. 24e PA3HEN 33 P. 25e PE5ALX 18 P. 26e PE1PHH 17 P. 27e PD2YL 17 P. 28e
LY9A 11 P. 29e PE1SCZ 10 P. 30e LY4T 9 P. 31e PE1ER 4 P. 32e PA5GR 4 P. 33e
PA5PEX 3 P.
9 Afdelingscompetitie 2014
Het afgelopen jaar is er door zestien afdelingsleden meegedaan aan de
contestcompetitie.
Het totaal aantal gemaakte verbindingen kwam op 38963 en het aantal behaalde
punten bedroeg 1064.

Alles bij elkaar werd er in 2014 200 keer meegedaan aan een contest, zes
afdelingsleden deden één maal mee aan een contest en een afdelingslid deed zelfs
81 keer mee. Gemiddeld komt dit neer op twaalf contesten per deelnemer.
In de tabel hieronder de precieze score van elke deelnemer.
CALL

QSO's

PUNTEN

PA0MIR
PA3AAV
PA0CT
PF9A
PA3HGP
PD0RON
PA1FR
PD0LFJ
PE1ER
PA4XA
PE3HG
PA2SWL
PA3KVL
PE1DHN
PA5GR
PD3BL
PA5PEX

10538
17805
2970
1990
2056
983
964
213
107
771
0
127
154
52
107
50
76
0

318
408
92
62
72
34
25
8
4
20
0
4
6
2
4
2
3
0

AANTAL
CONTESTEN
81
31
23
15
23
8
4
4
1
3
0
1
2
1
1
1
1
0

TOTAAL

38963

1064

200

De contest waar aan het meeste werd deelgenomen was zoals gewoonlijk de PACC,
hieraan deden zo’n 13 leden mee gevolgd door de HA-DX contest en de ARI contest,
hieraan deden elk vijf leden mee.
Het gemiddeld aantal verbindingen in de PACC bedroeg 344, het hoogste aantal
door een deelnemer gemaakte QSO’s was 1372 en het laagste was aantal 50.
Wilt U dit jaar Uw score in de PACC verbeteren dan is het verstandig om niet
ongeoefend aan de start te verschijnen. In januari zijn er gelegenheden genoeg om
Uw vaardigheid wat op te poetsen en Uw station uit te testen. Kijk hiervoor op:
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html en zoek wat uit om aan mee te
doen.
De contesten waarin traditioneel de meeste verbindingen worden gemaakt zijn de
CQWW, CQWPX en de RDXC hierin worden vaak meer dan 1000 QSO’s gemaakt,

dit jaar bij elkaar in de CQWW CW zelfs 4211 verbindingen door slechts vier
deelnemers.
In de landelijke competitie zijn we dit jaar op een zesde plaats terecht gekomen. Kijk
voor de exacte uitslag op: www.veron-afdelingscompetitie.nl
Voor meer informatie omtrent de prestaties door de deelnemers van onze afdeling
kijk op: www.veronwaterland/contest.htm
Voor info over contesten in het algemeen: vraag het aan een van de vele contesters
uit bovenstaande lijst, zij helpen U graag verder.
Rest mij nog het aan iedereen toewensen van een goede gezondheid en een
gelukkig 2015 en dat er maar meer verbindingen gemaakt worden dan het afgelopen
jaar.
73, Gert PA3AAV
10 Waterlandronde
Op de vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf 21.00 uur
plaatselijke tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD.
De 1e operator is André, PA3HGP, deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door andere
leden die als rondeleider optreden. Maar er is natuurlijk altijd plaats voor nog meer
ronde leiders.

	
  
11 Activiteiten
In ons vaste onderkomen van de HSV Purmerend hebben we elke maand, afgezien
van het zomerreces, onze clubavond kunnen houden.
Het gemiddelde aantal leden dat de afdelingsavonden bezocht lag tussen de 15 en
30. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari hebben we het jaar ingeleid onder het
genot van een hapje en een drankje.
De jaarvergadering + bestuursverkiezing in februari bracht ons een voortzetting van
het zittende bestuur. Er zijn verder diverse lezingen gehouden op onze maandelijkse
clubavonden (zie verslag van de Voorzitter).
12 QSL Manager
In 2014 heeft de afdeling weer zijn best gedaan wat betreft het versturen van qsl
kaarten uit het overzicht van het qsl bureau in Arnhem blijkt dat wij 8600 kaarten
hebben verstuurd naar Arnhem en er 4881 terug hebben gekregen.
In vergelijking met de Zaanstreek naar Arnhem 1231 terug 1481
Er valt nog steeds iets te verbeteren aan het aanbieden van qsl kaarten door de
leden omdat niet iedereen de kaarten netjes sorteert op land etc. Ook worden landen

met verschillende prefixen niet bij elkaar gestopt, en wordt qsl voor landen
aangeboden die geen qsl bureau hebben en dus via een manager of direct moeten.
Er zijn ook amateurs die te grote kaarten hebben ( A4 in vieren ) deze zijn zeer lastig
op te sturen omdat de doosjes een standaard maat hebben dus denk hieraan en haal
ze door een snijmachine anders is de kans groot dat ze niet aan komen.
Voor de juiste landen behorende bij vreemde of speciale roepletters kan men ook
http://www.qrz.com raadplegen. Daar staat ook vaak de QSL-manager vermeld.
Voor de actuele lijst van landen met en zonder qsl bureau kun je hier kijken
http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html
Voor het sorteren op landen geldt het volgende:
Alles op letter volgorde dus van A t/m Z en daarna de nummers. Landen die
verschillende prefixen hebben moeten bij elkaar onder de hoofd letter dus bv.
Engeland heeft G maar ook M als prefix deze moeten onder de G. Amerika heeft
vele prefixen A,K,N,W etc. deze kaarten moeten op de W gesorteerd worden op
district nummer beginnen bij nummer 0 daarna 1 t/m 9. De eilanden met dezelfde
prefix letters zoals Porto Rico KP4 ,NP4 moeten apart dit geld voor alle eilanden
buiten het vaste land dus ook bv Hawaï. Ook Rusland en de Ukraine moet apart
Heb je moeilijkheden met de prefixen dan vind je hier een lijst
http://www.on4sh.be/ham/prefix.htm
Zijn er nog vragen dan kun je die stellen op de qsl avonden of een mailtje sturen naar
pa3bls@Amsat.org .
Rest mij nog jullie een goed dx jaar toe te wensen en dit alles in een goede
gezondheid.
Erwin PA3BLS
13 Slotwoord
Laten we zorgen dat we met z’n allen er een leuk jaar van gaan maken in 2015.
Komt allen naar de activiteiten zowel op de clubavonden als daarbuiten.
Of beter nog draag een steentje bij ! Alleen dan houden we het leuk en gaan we als
afdeling overleven. Ik wens het nieuwe bestuur veel succes.
Ik wens ons allen een goed club jaar in 2015 toe !
Bert van der Meer, PA5BM, secretaris VERON afdeling Waterland, A 56
Purmerend, januari 2015

