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COLOFON 

 
 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 

 

Voorzitter Dick van Vulpen PA0DVV 0320-230736 

Vice-voorzitter Randall Tamminga PE1SDE 0320-280977 

Secretaris / PR vacant  

Penningmeester Albert Buitenhuis PD1AJM  

Lid Arie van Bezooijen PE1AJ 0527-681024 

Lid Marcel Moerenhout PA3HEB                 via pa3heb@live.nl 

 

QSL-manager Henk van der Ley PA0LEY 0320-221475 

 

Secretariaat mailadres bestuur a41@VERON.nl 

 

Redactie Rondstraler Dick van Vulpen PA0DVV@VERON.nl  

 

 

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van 

de redactie en met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht 

voor om wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van 

gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.  

 Let op: 

 Deze keer is de eerstvolgende bijeenkomst is op de tweede dinsdag in 

oktober en wel op dinsdag 8 oktober.  

 We beginnen om 20.00 uur.  

 

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, 

opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregis-

ter van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage www.ijsselmeerpolders.com of anders via www.veron.nl en dan naar 

afdeling IJsselmeerpolders (A41). 

 

  

http://www.ijsselmeerpolders.com/
http://www.veron.nl/
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Van het bestuur. 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de volgende verenigingsactiviteit. 

 

 Dinsdag 8 oktober. 

 Lezing door Aris Hofman over het DQB. 

 Dinsdag 5 november. 

 Excursie naar Omroep Flevoland. 

 Dinsdag 3 december. 

 hoort u nog. 

 

Lezing over DQB (Dutch QSL Bureau). 
Dinsdagavond geeft Aris Hofman een lezing over het DQB.  

Wat komt er allemaal bij kijken bij het verwerken van uw QSL kaart en waarom duurt het 

ontvangen van die ene speciale QSL kaart zo lang? 

Aris legt het uit. 

 

Verderop in deze Rondstraler nog een verhaal over de QSL kaart. 

 

 

Agenda.  
Een greep uit de evenementen voor de maand september. 

 5 - 6 oktober, weekeind, 

 VERON / IARU region 1 UHF / SHF contest. 

 16 oktober, woensdag, 

 NAFRAS Najaarscontest. 

 18 – 20 oktober, weekeind, 

 JOTA – JOTI. 

 19 – 20 oktober, weekeind, 

 JARTS WW RTTY contest 3,5 – 28 MHz. 

 26 – 27 oktober, weekeind, 

  ARRL EME contest 144 MHz, 

 CQ WW DX contest, SSB, 1,8 – 28 MHz. 

 27 oktober, zondag, 

 80 m ARDF vossenjacht in Hargen aan Zee (NH). 

 2 november, zaterdag, 

 Dag voor de Radio Amateur in Apeldoorn. 

 2 – 3 november, weekeind, 

 VERON / IARU region 1 Marconi contest telegrafie. 
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Excursie op dinsdag 5 november. 
We gaan naar de studio’s van Omroep Flevoland in Lelystad. 

Als u denkt: “wat is daar te zien?” dan is het antwoord: ”meer dan u denkt!”. 

U krijgt eerst een algemene inleiding over de regionale omroep. 

Daarna komt de rondleiding door de redactie, radio- en televisiestudio’s en de regieruimte. 

Ze hebben ook een radiomuseum wat we gaan bekijken. 

Weet u hoeveel draadloze verbindingen ze hebben? 

Na de excursie weet u het antwoord.  

 

 

JOTA. 

De JOTA – JOTI is dit jaar van 18 tot 20 oktober. 

Marcel, PA3HEB, doet mee voor de Ascanen in Lelystad. 

Hij vraagt het volgende: 

Ik ben op de valreep gevraagd om mee te doen met de JOTA bij de ASCANEN in Lelystad. 

Wie wil mij op zaterdag 19 oktober helpen? 

Ik ben er in mijn eentje maar neem wel 2 sets mee dus met meer amateurs kunnen ze allebei 

gebruikt worden.  

Ze hebben veel interesse voor de zendhobby. 

Wie wil meehelpen? 

Mailen naar Marcel via pa3heb@live.nl . 

 

 

Zonder commentaar. 

 
 

 

 

mailto:pa3heb@live.nl
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NAFRAS contest. 
Ook dit jaar organiseert de NAFRAS weer de jaarlijkse contest. 

De jaarlijkse NAFRAS contest bestaat uit 2 delen, een voorjaars- en een najaarscontest. 

Hieraan kan iedereen deelnemen, zowel zendamateurs als luisteramateurs. 

De resultaten van beide contesten worden bij elkaar opgeteld en dat is bepalend voor het 

eindklassement. 

Het eerste deel van de contest, de voorjaarscontest, is geweest op 15 mei 2013. 

De najaarscontest zal plaatsvinden op woensdag 16 oktober 2013. 

 

De najaarscontest wordt gehouden op woensdag 16 oktober vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur 

lokale tijd. 

De contest is in de 2 meter band, mode FM, in het gedeelte vanaf 145.225 MHz tot en met 

145.575 MHz. 

Het clubstation PI4NAF zal tijdens de contest actief zijn op 145.450 MHz. 

Het clubstation wordt dan bemand door 3 operators. 

 

Kijk voor het contestreglement op onze website: www.nafras.nl  

 

Het bestuur wenst alle deelnemers aan de contest veel succes toe. 

Cees PB9CV, NAFRAS 261 (secretaris). 

 

 

 

 

 

 

 

DQB Manager 
DQB-Manager is een internet programma voor de Nederlandse radio(zend)amateurs. 

U kunt daarin zien in welke QSL-regio u bent ingedeeld.  

Vul uw call en uw postcode in, het programma geeft dan uw QSL regio. 

Klopt het niet, stuur dan een e-mail naar het DQB. 

Dit is de link: 

www.dqbmanager.nl  

 

 

Leuke en / of interessante ham websites.  
Weet u een leuke en interessante website voor de lezers van de Rondstraler, mail het ons 

(pa0dvv@veron.nl ).  

Deze is van Johan, PA3JEM. 

 http://pa3jem.xs4all.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nafras.nl/
http://www.dqbmanager.nl/
mailto:pa0dvv@veron.nl
http://pa3jem.xs4all.nl/
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Hoe vul ik mijn QSL-kaart in? 
Alles en nog meer wat u wilt weten van en over QSL-kaarten in het volgende artikel. 

 

QSL kaarten. 
Een QSL-kaart bevestigt schriftelijk een gemaakte verbinding of een luisterrapport. 

Een wereldwijd systeem van QSL-Bureaus (bijna alle radioamateur-verenigingen in de wereld 

hebben zo'n bureau) zorgt er voor dat verzonden QSL-kaarten netjes op hun plek van be-

stemming komen.  

Het is belangrijk om voldoende zorg te besteden aan de lay-out (het "aanzien ") van uw eigen 

QSL-kaart.  

Uit ervaring blijkt dat de kans op beantwoording van uw QSL-kaart veel groter wordt als u 

uw eigen kaart helder en gemakkelijk leesbaar invult. 

Hoe dan ook, de volgende gegevens van u zelf moeten er duidelijk op staan: 

- uw call, 

- uw volledige naam en woonplaats (eventueel met adres), 

- QTH-Iocator. 
 

Zorg voor voldoende ruimte op de kaart om, de gegevens van het gemaakte QSO duidelijk en 

overzichtelijk in te vullen.  

Dit zijn de gegevens die er moeten zijn: 

- de call van het tegenstation, 

- datum en tijd, 

- band, 

- mode van uitzending, 

- wilt u QSL ontvangen of bedanken voor de ontvangen QSL, 

- ondertekenen. 

- en eventueel gegevens van het tegenstation, 

- ruimte voor eventuele opmerkingen. 

 

Formaat van de kaart. 
In de IARU is afgesproken dat QSL-kaarten een standaard formaat moeten hebben. 

- Bij voorkeur zijn de afmetingen 9 x 14 cm.  

 

Houdt u er aan, want de QSL-bureaus hebben hun verwerkingsproces op dit formaat afge-

stemd!  

Als uw kaart een afwijkende maat heeft, kan er vaak iets mis mee gaan. 

 

Geen doorhalingen of wijzigingen op uw kaart.  
De hoofdregel: 

- verander nooit iets bij het invullen van een kaart! 

 
Elke doorhaling of wijziging kan een kaart ongeldig maken bij de aanvraag van certificaten. 

Neem liever een nieuwe kaart. 

 

Call van het tegenstation i.v.m. de verwerking van de QSK-kaart.  
Schrijf altijd in duidelijke blokletters. 

Het cijfer nul schrijft u als een 0 met een streepje er door.  
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Bij een eenzijdige kaart schrijft u op de achterzijde van de kaart in de rechter bovenhoek 

nog een keer de call van het tegenstation. 

Bij een tweezijdige kaart doet u dit ook maar het hangt wel af van de uitvoering van de kaart. 

U schrijft: 

- voor Nederland alleen de call, 

- voor het buitenland alleen de call, 

- eventueel bij speciale roepletters het land van het tegenstation, 

- bij een DXpeditie, contest etc. naar welke QSL-manager de kaart moet worden ge-

stuurd. Graag onderstrepen zodat het duidelijk is voor het DQB.  

 

Dit alles maakt de verwerking voor het DQB eenvoudiger en zorgt voor een vlotte verwer-

king. 

 

Uw eigen gegevens.  
Call 

Voor uw call gebruikt u ook blokletters. 

Denk aan de "0" met een streepje er door. 

 

Datum. 

De datum schrijft u als jaar-maand-dag (jjjj-mm-dd).  

Voorbeeld 2013-09-30.  

Eerst het jaar volledig, dan de maand, daarna de dag. 

Geen Romeinse cijfers gebruiken. 

  

Tijd. 

Gebruik altijd de UTC tijd. (vroeger noemden we die GMT). 

Zet in de shack een apart UTC-klokje. 

Gebruik die tijd ook aan in uw logboek en u heeft nooit discussies over de tijd. 

Voorbeelden van UTC: 0645 of 2306.  

Dus eerst de uren en dan de minuten en altijd vier cijfers. 

 

Band. 

De frequentie schrijft u altijd in MHz. 

Geen golflengte gebruiken, dus geen 10 (meter) maar 28 (MHz). 

 

Mode.  

Hier vult u de soort van uitzending in waarin u het QSO heeft gevoerd: 

- telegrafie  CW, 

- telefonie  AM, SSB of FM, 

- televisie  SSTV, ATV, 

- telex  RTTY (in al zijn soorten), 

- digitaal  PSK of een andere digitale mode. 

 

De toevoeging 2x of 2-way is zeer belangrijk. 

Dit moet voor sommige certificaten uitdrukkelijk worden vermeld om aan te tonen dat één 

mode is gebruikt in beide richtingen.  

Het beste is om dit alvast op uw QSL-kaart voor te drukken. 

 

 

 



 

Flevo Rondstraler oktober 2013 
 

 

7 

 

Rapport. 

Het rapport bestaat uit de bekende RST -code.  

Bij telefonie mag het maar uit 2 cijfers bestaan. 

Bij telegrafie moeten het 3 cijfers zijn: 

- R leesbaarheid, 

- S sterkte, 

- T toon. 

 

Vermijd dubbele sterkte cijfers zoals RST 5 6/8 9.  

In het rapportvakje geen toevoegingen die bij contesten wel worden uitgewisseld. 

Bijvoorbeeld: uw rapport was 579012 dan is uw RST rapport 579 en het volgnummer 012. 

U schrijft dan op de QSL-kaart 579.  

Eventueel kunt u bij de bijzonderheden nog vermelden 012. 

 

Verdere toevoegingen. 

U kunt om QSL vragen of voor de ontvangen QSL bedanken met PSE/TKS QSL (doorhalen 

wat niet van toepassing is).  

U kunt de kaart ondertekenen met bijvoorbeeld TKS QSO es HPE CUAGN (bedankt voor het 

QSO en hoop je nog eens te werken).  

Daarna bijvoorbeeld 73 met ondertekening.  

Bij een contest-verbinding kunt u aangeven in welke contest de verbinding plaats vond. 

 

Verzending van QSL-kaarten.  

De QSL-kaart kunt u op drie manieren verzenden: 

- via het DQB (Dutch QSL Bureau), 

- direct naar het tegenstation, 

- direct naar de QSL-manager van het tegenstation. 

 

Let op: sommige kleine verenigingen, in veelal exotische landen, hebben geen eigen QSL-

Bureau. 

Vraag daarom bij twijfel aan uw RQM hoe het zit of kijk op de website naar de lijst met QSL- 

bureaus. 

 

Bij direct zenden wordt ook een direct antwoord verwacht. 

Let op: direct slaat hier op de manier van verzenden en niet op de reactietijd. 

U moet dan zelf de retourporto betalen. 

Dit kan op verschillende manieren: 

- een aan u zelf gerichte en gefrankeerde enveloppe (SASE = Self Addressed Stam-

ped Envelope) en natuurlijk postzegels van het land van herkomst gebruiken. 

- een aan u zelf gerichte geadresseerde enveloppe met internationale antwoordcou-

pons (SAE + IRC's), 

- bijsluiten van een "green stamp" (bankbiljet van 1US-dollar).  

 

IRC’s (internationale antwoordcoupons) kunt u in Nederland sinds 2002 niet meer bij het 

postkantoor kopen.  

U kunt ze nog wel inwisselen. 

U krijgt voor 1 IRC het frankeertarief voor een brief (tot 20 gram, priority) naar landen buiten 

Europa.  

Oude IRC's (afmeting 10,5 x 7,5 cm) waren geldig tot 31 december 2006.  

Let bij de IRC's altijd op het watermerk UPU, er kan een vervalste IRC tussen zitten. 
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Sinds 2002 is er een nieuw type IRC ingevoerd, met de afmeting 14,9 x 10,2 cm. 

Ze zijn gemaakt van dikker papier en ook voorzien van het watermerk UPU. 

 

Let op!  

De oude IRC's waren onbeperkt in tijd geldig, er was geen geldigheidsdatum op vermeld. 

Maar dat geldt wél voor de nieuwe IRC's!  

Zij zijn geldig tot een bepaalde datum, die op de coupon vermeld staat.  

De nieuwe IRC's zijn wel te koop in andere landen, zoals Duitsland, Engeland en Italië.  

Voor een directe QSL-kaart sturen binnen Europa voegt u 1 IRC bij, voor DX zijn meestal 2 

IRC's gebruikelijk. 

 

Adressering.  
Op uw kaart is maar één adres van het Nederlandse bureau juist: 

- QSL via DQB, P,O. Box 330, 6800 AH Arnhem, the Netherlands 
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