
 
 

 
 

1

1

 
 

PP
II 44

EE
DD

EE
 

Vereniging van Radio Zend Amateurs 
Afd. 24 Zuid-Veluwe 

Opgericht: 24 februari 1976 
Nieuwsbrief nr.: 162 

Datum: 15 februari 2005 
 
Colofon: 
 
Correspondentieadres: 
VRZA afd. 24 Zuid-Veluwe  Regio 43 
p/a Knoopkruid 25  
6721 RB Bennekom 
Tel.: 0318-430161 
PI4EDE@VRZA.NL 
 
Voorzitter:  
Jaap Zoet PA3BQC Tel: 0318-623922 
PA3BQC@VRZA.NL 
 
Secretaris: 
Ad van Zwetselaar PE1APE Tel: 0318-430161 
PE1APE@VRZA.NL 
 
2e Secretaris: 
Wolter Nijmeijer PA5WN  Tel: 0318-415146 
PA5WN@VRZA.NL  
  
Penningmeester: 
Rikus van Holland PDøIAZ Tel: 0318-638380 
PDøIAZ@VZRA.NL 
 
Bestuurslid: 
Sake van der Schaaf PC7S Tel: 0317-415675 
PC7S@VRZA.NL 
 
Bijdrage in de onkosten per jaar / per gezin 
15 Euro, te voldoen in het eerste kwartaal  
van het lopende jaar 
 
Girorelatie: 
Gironummer 94.88.19 
t.a.v. Ver.Radio Zend-Amateurs 
afd. Zuid-Veluwe  
p/a Bauerstraat 12 
6717 NK Ede 
 
Bijdrage in onkosten  € 15,- P/J Per gezin 
 
Website: 
http://www.landhuis.nl/pi4ede 
 
Afdelingszender PI4EDE 
Vergunninghouder: Jaap PA3BQC 
 
Uitzending iedere maandagavond vóór de derde 
dinsdag van de maand. 
Aanvang 20.00 uur met RTTY/PSK bulletin aanslui-
tend om 20:30 uur phone uitzending  
frequentie 145.250 MHz.  
 
Samensteller nieuwsbrief 
Rikus, PDøIAZ 
Kopij voor de nieuwsbrief sturen aan: 
PI4EDE@VRZA.NL 
 
 

 
In deze nieuwsbrief. 

 
- Mededelingen 
- Verenigingsavonden 
- Activiteiten 
- Van Het en Der 
- Bijdrage overzicht 

 
Mededelingen: 
Als eerste de mededeling dat er bij Jos, 
Jacob PE1OTB en Sjoerd een gezinsuit-
breiding heeft plaats gevonden. Sjoerd 
heeft er een zusje Leah gekregen. Ze 
woog bij de geboorte 2850 gram, maar 
zal nu wel wat zwaarder zijn. We wensen 
Jos, Jacob en Sjoerd veel geluk en ge-
zondheid voor nu en in de toekomst. 
-- 
We hebben er een nieuw bijdragelid bij. 
Het is Gerard ON4AXU ex-PA3AXU. We 
heten Gerard van harte welkom bij de 
club en hopen hem vanuit België regel-
matig te horen en bij activiteiten te zien. 
 
Vorige clubavond: 
Tijdens de clubavond van januari waren 
de verplichte figuren aan de orde in de 
vorm van de jaarvergadering. Er was 
een redelijke opkomst. Nadat de gebrui-
kelijke punten waren doorlopen, kwamen 
de activiteiten aan de orde. Tijdens de 
avond van november 2004 hadden we al 
een voorzetje gemaakt. De punten van 
toen kregen nu een wat vastere vorm. 
Wat, wie en hoe staat in de komende 
nieuwsbrieven onder het kopje activitei-
ten.  
-- 
Geurt stelde een beker ter beschikking 
voor de persoon die tijdens de velddag 
de grootste afstand zal overbruggen. Hij 
zal een en ander met Jacques PA3DWU 
regelen. 
We bedanken Geurt voor de zoals ge-
woonlijk spontane actie. 
-- 
Via Otto kregen we een verzoek om de 
geknikte antennemast van Ad PA3BRU 
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weer in zijn oorspronkelijke staat terug 
te brengen. Hiervoor meldden zich Evert 
PA2KW, Hans PDøNCF en Lodewijk 
PA3BNX. Zij gaan samen met Otto 
PA9OK bekijken wat de mogelijkheden 
zijn en proberen een reparatie uit te voe-
ren. Ad is van plan om de hobby weer op 
te pakken. 
 
Komende clubavonden. 
Voor de clubavond van maart staat er 
onderling QSO op het programma. Na 
enkele mededelingen is er dan gezellig 
bijkletsen over allerlei zaken. 
 
Activiteiten. 
1.PACC contest: 
We hebben inmiddels de PACC-contest 
achter de rug. Een verslag van de voor-
bereiding is in deze nieuwsbrief te lezen. 
De uitslag en het verslag van de gebeur-
tenis zelf komen in de volgende nieuws-
brief. 
 
2.Veldsterktemeting: 
A.S. zaterdag gaan we weer veldsterkte 
meten in de bossen van Bennekom. 
Inmiddels hebben alle deelnemers een 
document met de gegevens ontvangen. 
Hiervoor hebben zich opgegeven: 
 
Hans PDøNCF Jacob PE1OTB 
Jacques PA3DWU Wolter PA5WN 
Hennie PA7MAR Leendert PA7LN 
Sake PC7S Jaap PA3BQC 
Berto PE1PNN Robert PA1RK 
Piet PA3ANH Ad PE1APE 
Rikus PDøIAZ Jan PD5SJO 
  
Ook hiervan zal in de volgende nieuws-
brief verslag worden gedaan. 
 
3. Lezing over het weer en de hobby: 
Hiervoor zou Marc PA4MN iemand vra-
gen. We horen er nog van. 
 
4. 25 jaar koningin Beatrix: 
De VRZA heeft 2 calls toegewezen ge-
kregen. Dit zijn PI25BEA en PI25TRIX. 
We hebben de organisatie toegezegd 
hieraan mee te doen. Dit zal in de perio-
de 30 april tot 31 mei gebeuren. 
 
5. Velddag: 
We willen weer een velddag houden. 
Evert PA2KW zal nagaan welk weekend 
er het meest voor is geschikt zodat er 
activiteiten op de frequenties zijn. 
 

6. Software avond: 
De derde dinsdag van april wordt er een 
software avond gehouden. Wie informa-
tie wil hebben over een bepaald pro-
gramma, moet dit even van tevoren la-
ten weten. 
 
7. Heideweek: 
Als alles gaat zoals we verwachten zullen 
we 25 t/m 27 augustus een gezamenlijke 
happening houden met andere vereni-
gingen die in de SOMA ruimte hebben. 
Hiervoor zijn de volgende verenigingen 
benaderd: 

1. Spel-uitleen van de SOMA 
2. Grenzeloos actief 
3. Trapakkers 
4. Toneelgroep MARE 
5. Toneelgroep Coulisse 
6. BBA 
7. Theater vereniging Thalia 
8. Stichting Musicaltheater 
9. VRZA afd. Zuid-Veluwe 
10. Promospoor 
 

Alle verenigingen hebben te kennen ge-
geven hieraan mee te zullen werken. 
Wij zullen daar onze hobby uitdragen en 
een kleine radiomarkt gaan houden. We 
hopen dat er veel publiek op af zal ko-
men.  
Wie ervoor voelt om mee te doen, kan 
dit kenbaar maken. 
 
8. Vossenjacht: 
Omdat Sake PC7S in mei waarschijnlijk 
niet aanwezig kan zijn is de vossenjacht 
verplaatst naar de derde dinsdag in sep-
tember. Vóór deze clubavond zal er dan 
een vossenjacht plaatsvinden. De datum 
is: 20 september. 
 
9. Vervolg fotopresentatie: 
Tijdens de clubavond van november 
2004 is een begin gemaakt met het ver-
tonen van historische foto’s van de afde-
ling Zuid-Veluwe. Omdat er teveel foto’s 
zijn is halverwege gestopt met het ver-
tonen. Tijdens de clubavond in oktober 
zullen we het vervolg beleven. Wel al-
vast een vraag: Wie kan er een beamer 
regelen? 
  
Verslag uitstapje Aviodrome: 
Op 6 november 2004 hebben we met 
27 personen een bezoek gebracht aan 
het Themapark Aviodrome bij Lelystad. 
Er was afgesproken dat we om 9:00 uur 
op het parkeerterrein aan de noordkant 
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van station Ede-Wageningen zouden 
verzamelen. Een kwartiertje later ont-
braken nog een paar personen. Dus bel-
len maar even. Maar uiteindelijk kwam 
alles toch nog goed. Toen op naar Lely-
stad. Afgesproken was dat we er om 
10:30 uur zouden zijn. We zouden in 
colonne gaan rijden, hetgeen erin resul-
teerde dat we er ruim een uur over de-
den voordat we er waren. Bij aankomst 
parkeerde we de auto’s en gingen naar 
binnen. Hier moest eerst worden betaald 
waarna ieder een ticket kreeg. 
 

 
Bij aankomst.. eerst koffie en koek.. 

 
We werden al opgewacht en kregen kof-
fie met een lekkernij.  
Na een half uurtje kwamen de mensen 
die ons rond zouden leiden kennis ma-
ken. We werden in twee groepen ver-
deeld en de rondleiding kon beginnen. 
Deze mensen konden vol overgave hele 
verhalen vertellen over de spullen die er 
stonden. 
 

 
De gids vertelde vol overgave.. 

 

 
Allemaal heel interessant!! 

 
Na de rondleiding van twee uur kwamen 
we in de hal weer bij elkaar. Er moest 
het een en ander gegeten worden. Om-
dat het een enorme tentoonstelling is en 
we nog lang niet alles hadden gezien, 
besloten we om op eigen gelegenheid de 
spullen verder te bekijken. Er werden 
diverse films vertoond waarvan we er 
een hebben gezien. 
 

 
Bij de film.. 

 
Inmiddels hadden we bij de Goudreinet 
in Barneveld een afspraak gemaakt dat 
we daar rond half zes zouden gaan eten. 
We hadden dus ruim de tijd om ons ver-
der te vermaken in het Aviodrome. Om 
vier uur zouden we ons weer verzame-
len. Een paar personen gingen niet mee 
eten en gingen hun eigen weg.  
Om halfvijf vertrokken we vanaf het par-
keerterrein. Op naar Barneveld. Bij aan-
komst waren er een paar tafels voor ons 
gereserveerd. Eerst maar wat drinken en 
daarna het eten bestellen. 
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Eet smakelijk aan tafel 1.. 

 

 
Nog een overzicht van tafel 2 

 

 
Overzicht van tafel 3 

 

 
Otto PA9OK laat het zich smaken !! 

 
Zoals je kunt zien, was het eten voor-
treffelijk!! 
Ook moest er weer iemand jarig ge-
maakt worden. Na het zingen van lang 
zal ze leven kreeg Jannie van Jaap 
PA3BQC een verrassing van de kok. 
 

 
Jannie hadden we jarig gemaakt.. 

 
Om half acht konden we beginnen met 
het afrekenen en keerden we huiswaarts.  
We kunnen terugkijken op een gezellig 
dagje uit dat voor herhaling vatbaar is. 
 
Onkostenbijdrage: 

Voor 15 Euro per jaar per gezin help je 
de afdeling op poten houden !!! 

 
In volgorde van binnenkomst 
Bijdrage 2005 betaald door: 

Call Datum Call Datum 
PA-09403 10-6-2004 PA5AB 19-10-2004 
PA7JS 28-10-2004 PC7S 28-10-2004 
PA7RM 02-12-2004 PA3DWU 23-12-2004 
PE1NLQ 30-12-2004 PDøIAZ 01-01-2005 
PDøCGA 06-01-2005 PA3BQC 11-01-2005 
PA1RK 11-01-2005 PAøHR 13-01-2005 
PDøNCF 13-01-2005 PA9OK 18-01-2005 
PA5WN 18-01-2005 PA1HLC 18-01-2005 
PA-9670 18-01-2005 PA3CTH 18-01-2005 
PE2JP 18-01-2005 PE1PNN 18-01-2005 
PA2KW 18-01-2005 PE1APE 18-01-2005 
PD5SJO 18-01-2005 PA3CFO 18-01-2005 
PE1KVO 18-01-2005 PE1PVK 18-01-2005 
PA7LN 18-01-2005 ON4AXU 20-01-2005 
PE1NKV 20-01-2005   
    
    

 
Van Her en der: 

De vutter: 
Als je met de vut, bent en je wilt je hob-
by beoefenen, dan zijn er diverse moge-
lijkheden. Zo zijn Henk PAøHR en Ina 
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naar EA-land vertrokken. Zoals in de 
nieuwsbrief van januari staat zal Henk 
regelmatig proberen, QRV te zijn. Hier 
nogmaals het berichtje: 
Henk zal proberen om vanaf 15 januari 
2005 tot 10 maart 2005 op de even da-
tums rond 9:30 uur lokale tijd QRV te 
zijn op de frequentie 14.275 MHz. Ook 
zal hij regelmatig in de avonden probe-
ren met Nederland verbindingen te ma-
ken. 
Als je wilt weten hoe Henk en Ina erbij 
staan is hier een foto die we via Otto 
PA9OK hebben ontvangen: 
 

 
Dit is EA5/PAøHR in Spanje  op 14.275 MHz 

 
Verslag voorbereiding PACC contest: 
Zoals afgesproken was er op woensdag-
avond 26 januari een voorbespreking 
voor de PACC contest. De meesten die 
mee zullen doen aan de contest waren 
aanwezig. Jaap PA3BQC trad op als 
voorzitter en nam het draaiboek door. 
 

 
Luister…. En huiver! 

 
Allemaal goed luisteren !! 

 
Verschillende punten werden besproken 
Om 22:30 uur konden we de deur bij de 
SOMA sluiten. Aan het materiaal zoals 
masten en antenne’s moest nog het een 
en ander worden gesleuteld. Hiervoor 
maakten we een afspraak voor woens-
dag 2 februari en vrijdag 4 februari. 
Evert PA2KW heeft een HF-beam op het 
dak van zijn QRL liggen die we eventueel 
kunnen gebruiken. Alleen moest er een 
onderhoudsbeurt aan deze antenne 
plaatsvinden. We hadden in het verleden 
nog al eens problemen met het omhoog 
brengen van de antenne’s. Jaap PA3BQC 
had inmiddels een tekening om voet-
stukken te gaan gebruiken. Leendert 
PA7LN had de gelegenheid om deze pla-
ten te maken. Woensdag 2 februari zijn 
we begonnen met de masten en de ka-
bels en Leendert PA7LN had de voetpla-
ten gereed.  
 

 
Aan deze mast moest worden gelast. 

 
Zagen, lassen en solderen was op deze 
dag het motto. In de middag werd er 
besloten om de antenne van Evert 
PA2KW op te gaan halen. Dit was een 
hele onderneming omdat de lengte van 
de delen nogal lang waren. Maar met 
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een beetje sturen kwamen we toch weer 
bij de SOMA aan. 
 

 
De antenne is ter plaatse. 

 
Nu nog schoonmaken en in elkaar zetten 
zodat we hem kunnen gebruiken. 
(tot deel II) 
 
PC100H 
Op vrijdagmiddag 17 december 2004 
zijn Dick PA3DEU en ik vertrokken naar 
Kootwijk. Na een reis van 4 uur (dan kun 
je normaliter het land uitrijden, het geeft 
niet waarheen) kwamen we eindelijk in 
Kootwijk aan. 
De afd. Amersfoort had op verzoek van 
Hans PA1HR, de hoofdorganisator, dipo-
len gemaakt voor 80 en 40 m en de mo-
biele mast met 3 elements beam geïn-
stalleerd. Nadat we wat gegeten hadden 
van de lokale chinees (goede kwaliteit) 
werd e.e.a. uitgeprobeerd. Het bleek dat 
met het 2 m inpraatstation nauwelijks 
een QSO te maken was. De set regelde 
terug bij een SWR van 1:5. De overige 
sets (meer voor HF, waarvan 1 met line-
ar) werkten prima op 160, 80 en 40 m. 
Na een nachtje slapen ging het om 08.00 
uur van start. Jille en (wie was die ander 
ook al weer?) hadden een vierde HF-set 
meegenomen en met behulp van een 
aantal emmers, geleend van de PI4DEC, 
de Dordtse electronica Club konden die 
alle vier tegelijk in de lucht komen zon-
der elkaar te storen. Werkelijk, dat 
scheelde enorm. Andre was op 40 m 
digitaal bezig, Dick op 80 en nog iemand 
op 160 m, terwijl de gasten op 20 in de 
lucht waren. Fred PAøWTA bediende de 
eerste uren het 2 m inpraatstation zo 
goedmogelijk. Met behulp van een tuner 
ging het al een stuk beter maar al ras 
had Fred een andere antennestok ge-
haald. Ook voor SSB werd nog een VHF 
beampje gebracht waarvan we enorm 

veel plezier hebben gehad. (bedankt 
PDøLLE). Inmiddels waren Simon PAøS-
LW en Jan Willem PAøJWU met de sleutel 
van de kathedraal begonnen aan rond-
leidingen in een steenkoud gebouw A 
(PTT-benaming) Wij zaten in een aanpa-
lend werkplaatsje dat tenminste warm 
was te stoken. Zo ging het de hele dag 
en ook de volgende zondag. Toen barstte 
de bom. Waren er genoeg liefhebbers 
voor de rondleiding, bleken er voor de 
deur nog eens honderd liefhebbers te 
staan. In totaal zijn er tussen de 800 en 
1000 bezoekers geweest. Dan kom je 
koud, verkleumd uit dat grote gebouw 
en dan wil je wel een kopje koffie. Nou 
dat hadden we voorzien. Zaterdag heeft 
Hans nog gauw even een paar pakken 
koffie, suiker en melk gehaald, een zet-
apparaat stond er en kopjes waren er 
ook. Zo stond ik koffie te maken, schen-
ken, kopjes te wassen en afdrogen. In-
middels waren er op HF weer 4 sets in 
dienst: Gert PA1VW en Erik PA3EKR 
hadden de 4e set meegenomen. Eindelijk 
werd het 20.00 uur en toen ging de 
switch om. We hebben circa 3500 QSO's 
gemaakt, voornamelijk met CW. Het 
blijkt dat morse nog lang niet dood is 
voor amateurradio. We hebben met res-
pect herdacht dat PCH 100 jaar geleden 
werd opgericht. (C)JY 
(Bron RTTY bulletin van PI4RCK) 
 
Te koop: 
Gerard ON4AXU heeft te koop: 
een DSP-232  of een MFJ-1278 multi-
data-controller packet.amtor.rtty 
T.E.A.B. 
Verder heeft hij te koop: 
2 lineairs van MIRAGE, elk 100 Watt; 1 
voor 2 meter en 1 voor 6 meter. 
Prijsafspraken zijn te maken via e-mail: 
dijkers@skynet.be 
 
Hieronder nog een overzicht van de ont-
vangen QSL kaarten, door Jacques 
PA3DWU opgesteld. 
 
Dit was het weer. Heb je iets voor deze 
nieuwsbrief, geef dat dan even door. 
‘73 Rikus PDøIAZ.
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Activiteiten kalender 2005 
Datum Dag Activiteit Bijzonderheden 

15 febr.  Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede. 
Lezing stappenmotor 
besturing door Lodewijk 
PA3BNX 

19 febr. Zaterdag BOSLOOP Bennekom   
  

24 februari 
Allemaal van harte gefeliciteerd met de 29 e verjaardag van de VRZA afdeling Zuid-Veluwe !! 
   

26 febr.  Zaterdag 
In het MARTINIPLAZA te Groningen, 
het 29e Noordelijk Amateur-Treffen 

  

        

28 febr. Maandag Uitzending van PI4WAG  door  Jan PAøBGB 20u30 145.250 MHz 

1 mrt. Dinsdag VERON Clubavond 
Lezing Roelof Waninge 
PH0RWA 

        

14-mrt Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 Mhz 
20:00u RTTY/PSK31- 
20:30u phone 

15-mrt Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede. Lekker bijkletsen.  

        
19-mrt Zaterdag Radio vlooienmarkt Autotron Rosmalen   
        

4-apr Maandag Uitzending van PI4WAG  door PA7LN 20u30 145.250 MHz 

5-apr Dinsdag VERON Clubavond 
Behandeling voorstellen 
Verenigingsraad 

        

18-apr Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 Mhz 
20:00u RTTY/PSK31- 
20:30u phone 

19-apr Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede. Softwareavond 

23 apr Zaterdag ALV (Hotel de Witte Bergen te Eemnes)  Aanvang: 11:00 uur 
30 april – 
31 mei maand Gebruik PI25BEA en PI25TRIX Alle afdelingen 

29-april 
8-mei Week Jutberg   

        
2-mei Maandag Uitzending van PI4WAG door André PE1FIS 20u30 145.250 MHz 
3-mei Dinsdag VERON Clubavond Adrie Westphal PE1GZJ 

        

16-mei Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 Mhz 
20:00u RTTY/PSK31- 
20:30u phone 

17-mei Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede.  
    

6 juni Maandag Uitzending van PI4WAG  20u30 145.250 MHz 
7 juni Dinsdag VERON Clubavond  
    

16-mei Maandag Uitzending PI4EDE 145.250 Mhz 
20:00u RTTY/PSK31- 
20:30u phone 

17-mei Dinsdag Clubavond Bettekamp 29 Ede.  
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Ontvangen PI4EDE qsl kaarten in februari 2005. 
Datum & tijd Call Band Mode RST QSL ? Evenement QSL ! 
18-08-81 13:01 GB2FL 40 m cw 599  Lighthouse weekend  
10-02-02 11:57 GX3AMW 40 m cw 599  PACC pa3dwu 
24-11-02 11:23 DL7LTM 40 m cw 599 ja Vrza qso-party  
31-05-03 15:26 IH9YIT 6 m ssb 59 ja   
24-11-03 11:25 DL7LTM 40 m cw 579 ja Vrza qso-party  
24-11-03 14:05 G4WSX 40 m cw 599 ja Vrza qso-party  
14-02-04   7:55 IK1DQW 40 m cw 599  PACC pa3dwu 
14-02-04 12:07 PA5O 10 m fm 59  PACC pa3dwu 
14-02-04 12:31 UA3DOM 20 m cw 599  PACC pa3dwu 
14-02-04 12:46 PG3N 10 m ssb 59  PACC pa3dwu 
14-02-04 14:09 UA3DOM 15 m cw 599  PACC pa3dwu 
14-02-04 16:03 PB2T 15 m cw 599  PACC pa3dwu 
14-02-04 16:31 PA5O 20 m ssb 59  PACC pa3dwu 
14-02-04 17:22 IV3TYS 20 m ssb 59  PACC pa3dwu 
14-02-04 17:40 I3XMQ 40 m cw 599  PACC pa3dwu 
14-02-04 23:40 IK1RQQ 80 m cw 599  PACC pa3dwu 
15-02-04   7:40 IN3NJB 40 m cw 599  PACC pa3dwu 
15-02-04   8:28 PB2T 15 m cw 599  PACC pa3dwu 
15-02-04   9:49 PB2T 20 m ssb 59  PACC pa3dwu 
15-02-04 10:16 PG3N 15 m cw 599  PACC pa3dwu 
6-05-04 12:16 PI4NAF 15 m ssb 59 ja   
5-06-04 12:12 GB6JUN 40 m ssb 59 ja Velddag ?  
5-06-04 15:59 IZ7EDQ 10 m ssb 59    
6-06-04   6:44 HB0/DL6GV 40 m ssb 59    

27-08-04   8:50 DL7SBF/P 40 m cw 599    
27-08-04 13:45 OE5PWL 40 m cw 579    
27-08-04 17:18 DL2XW 40 m cw 599 ja   
28-08-04   6:38 OK2SFO 40 m cw 589    
21-11-04 10:09 PH8GB 2 m fm 57  Vrza qso-party  
21-11-04 10:25 PDøEMR 2 m fm 55  Vrza qso-party  
21-11-04 11:25 PE2HSB 80 m ssb 59  Vrza qso-party  
21-11-04 11:42 PE1OPM 80 m ssb 59  Vrza qso-party  
21-11-04 12:36 PA5O 2 m fm 59  Vrza qso-party  
21-11-04 13:04 PDøNCF 2 m fm 59  Vrza qso-party  
21-11-04 13:27 PA2ZZ 80 m ssb 59  Vrza qso-party  
21-11-04 14:56 PA3GGB 80 m ssb 58  Vrza qso-party  
21-11-04 15:16 PD1AMY 2 m fm 55  Vrza qso-party  
21-11-04 15:58 PA1BDO 80 m ssb 59  Vrza qso-party  

        
QSL ?  ja, betekent dat het tegenstation een qsl-kaart heeft ontvangen ! 
Het is de bedoeling dat elke operator zijn eigen qso's bevestigt, behalve de PACC-contest. 
 


