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Het jaar 2019 zit er op. Een jaar waarin een aantal deelnemers van call zijn
veranderd omdat ze voor hun F geslaagd zijn, gefeliciteerd. Voor de contest biedt
dit voor hen extra mogelijkheden omdat ze nu op meer banden uit mogen komen
en met meer vermogen als ze daar de juiste apparatuur voor in huis hebben. En
soms kan dat extra vermogen er voor zorgen dat het tegenstation je nu wel hoort.
Ik hoop dat we volgend jaar ook nieuwe calls mogen vinden in de lijst maar dan
van helemaal nieuwe deelnemers. Het zou fijn zijn als jullie daarbij willen helpen
door collega-amateurs te werven. Vooral in Noord- en Oost – Nederland kunnen
we nog wel wat deelnemers gebruiken.
Ik wens jullie een radioactief 2020 en ik hoop weer veel logs te mogen ontvangen
volgend jaar.

Welkom
Welkom aan alle nieuwe deelnemers van de Nederlandse locatorcontest. Erg leuk dat jullie bereid
zijn om elke 2e dinsdag van de maand achter de set te willen gaan zitten om verbindingen te gaan
maken in zoveel mogelijk Nederlandse locatorvakken. Hoe meer deelnemers hoe meer vreugd maar
dus ook hoe meer kans op nieuwe locatorvakken, dus meer multipliers. Elke maand krijg ik jullie
logs binnen en ik lees altijd met veel plezier de korte stukjes die er bij geschreven worden.
Sommige mensen zetten het in de soapbox in de summery van het logprogramma, anderen doen het
in het mailtje waarmee het log verstuurd wordt. Soms is het een simpele mededeling over de al dan
niet goede condities van die avond maar soms is het ook wat persoonlijker over verhuizingen,
gezondheid of vakantie. Ik lees ze echt allemaal en probeer er op te reageren in de mail die je krijgt
als ontvangstbevestiging.
Sommigen doen al zo lang mee dat ze een beetje familie zijn geworden en dat hoor je ook wel aan
de manier waarop de QSO’s gevoerd worden. Bij ons geen 59-001-JO11VL-73 maar gewoon even
een kort gesprekje erbij. Dat is de charme van onze contest en ik hoop dat we dat nog lang zo
mogen houden. Ik kijk in ieder geval weer uit naar jullie logs volgend jaar.
Voor nu veel leesplezier met
deze nieuwsbrief en hele fijne
feestdagen gewenst en ik hoop
dat ik jullie volgend jaar weer
allemaal terug hoor op de
band.

Karin PA2KM en OM
Wijnand PA3HFJ die zorgt
dat alle
computerprogramma’s
kunnen draaien.

Foto genomen tijdens een boerenkoolmaaltijd na afloop van
PA10BMZ samen met de andere deelnemende zendamateurs.
26-10-2019
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Loggen met N1MM
We hebben veel deelnemers die hun log met
het programma N1MM invullen en
versturen. Dat vind ik heel fijn. Het is voor
mij heel eenvoudig te lezen en de uitslag te
controleren. Zeker als er een summary-log
wordt bijgevoegd scheelt het heel wat
telwerk voor de logger en mij als manager.
Omdat het reglement afgelopen jaar gewijzigd is moesten er ook bij N1MM wijzigingen worden
aangebracht. Het is mij niet gelukt om de nieuwe regels aan N1MM door te geven. Gelukkig heeft
André PA3EIV van het deelnemende clubstation PI4Z voor ons een UDC file gemaakt dat je in
N1MM kunt downloaden zodat de punten telling beter klopt. Ik zal dat opsturen naar N1MM en
kijken of dit wel opgepikt wordt. Tot die tijd kunnen stations mij om dat bestand vragen en dan
stuur ik het op.
Ik krijg gelukkig erg veel logs en het zou erg fijn zijn als jullie mij een bestand kunnen opsturen dat
ik makkelijk kan lezen en controleren. Soms krijg ik een .adi bestand en dat kost mij erg veel tijd
om dat om te zetten zodat ik de juiste gegevens eruit kan halen. Als je met een logprogramma werkt
wil je dan alsjeblieft een .txt bestand opslaan en opsturen. Voor N1MM werkt het op de volgende
manier.
Willen jullie alsjeblieft bij het opslaan het volgende kiezen?
File→Export →Export to File (Generic) →Export to File (generic), order by Band.

Vervolgens ga je nog een keer naar

File→ Export →Print Score Summary to File.

Geef je logbestand een naam die begint met je call.
Heb je een ander logprogramma, geen probleem, maar zorg alsjeblieft dat het bestand voor mij
leesbaar is. Ook logs in Word of Exell zijn goed natuurlijk. Papieren logs ontvang ik nog regelmatig
en ook dat vind ik prima. Die mag je sturen naar:
Karin Mijnders PA2KM
Schippersweg 28
4455 VP Nieuwdorp.
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Afdelingsbeker
De afdelingsbeker! Hoe kan jouw afdeling deze winnen? Wat moet je er voor doen?
Tijdens de locatorcontest en de WAP-contest zijn voor de deelnemende VRZA-afdelingen punten te
verdienen. Aan het eind van het jaar wordt dan duidelijk welke afdeling de afdelingsbeker mag
ontvangen. Dit jaar is de strijd tussen PI4ZWN en PI4KGL gegaan. PI4KGL heeft hem dit jaar
verdiend.
De punten komen niet alleen van het clubstation zelf maar ook alle leden van de VRZA die hun log
inzenden. Als ze daarbij vermelden dat ze lid zijn van de VRZA en van welke afdeling, dan worden
hun punten bij het totaal van die afdeling geteld. Hoe meer leden hun log inzenden hoe sneller het
punten aantal oploopt.
Roep je leden dus op om niet alleen punten uit te delen maar ook hun log op te sturen. Per 5
verbindingen levert het een punt op.
Overigens heeft ook onze zustervereniging VERON een afdelingscompetitie. Vorig jaar is onze
locatorcontest toegevoegd aan de lijst van meetellende contesten. Ben je dus VERON lid en doet
jouw afdeling mee aan de competitie, stuur je log dan in. Voor meer info zie
https://afdelingscompetitie.veron.nl/

Deze keer op de foto de trotse winnaars van 2018, PI4ZWN, Wijnand PA3HFJ en Robert PA3GEO
krijgen de afdelingsbeker uitgereikt door de contestmanager Karin PA2KM.
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De VRZA WAP Contest 2019
Op zaterdag 15 juni 2019 werd voor de 51e maal de VRZA Worked
All Provinces Contest gehouden.
Dit jaar kwamen er 13 logs binnen, vorig jaar waren dat er 18. Maar
er waren dit jaar wel 2 nieuwe clubstations bij. Dat leverde
sommige deelnemers wel wat extra multipliers op. Nu we er dit jaar
weer een paar nieuwe afdeling bij hebben gekregen hoop ik dat er
volgend jaar nog meer clubstations mee zullen doen. De eerste aankondiging voor de clubstations
wordt naar de afdelingssecretaris gestuurd. Trek hem/haar op tijd aan de jas.
Deze contest is naast de locatorcontest ook een mooie gelegenheid om locatorvakken bij elkaar te
halen voor het Worked all Netherlands Certificaat of het worked all provinces certificaat dat
hierboven staat afgebeeld. Voor meer info zie: https://www.vrza.nl/wp/certificaten/#wanl
De derde zaterdag in juni van 2020 gaan we er weer voor.

Contesten met een andere call, mag dat?
Soms hoor je tijdens de locatorcontest een bekende stem ineens een andere call roepen. Hoe zit
dat?
Er zijn vele redenen om een special call aan te
vragen. In 2019 en 20202 zijn er bijvoorbeeld een
aantal stations die een PA75 call hebben
aangevraagd vanwege het feit dat we 75 jaar geleden
bevrijd zijn door de geallieerden. Soms heeft iemand
persoonlijk iets te vieren, PA50XX omdat je 50 jaar
bent geworden, of er is een ander evenement of
heugelijk feit binnen de afdeling. Heb je zo’n
speciale call aangevraagd dan mag je hier uiteraard
ook mee uitkomen in de locatorcontest. Geef je van
te voren even een seintje dan laat ik het in de mailing ook meteen weten. Dit levert uiteraard vaak
extra QSO’s op met hopelijk ook wat extra multipliers. De punten worden natuurlijk gewoon bij
jouw eigen totaal opgeteld.
Heb je gedurende het jaar een andere call aangevraagd en gekregen om wat voor reden dan ook dan
loopt ook je puntentelling uiteraard gewoon door. Dus van PA3 naar PA0, van PD naar PA, PB, PC,
PE of PH, geen probleem, laat het even weten en ik zet het er bij.
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Welke banden en modes gebruiken we eigenlijk?
Soms krijg ik van een nieuwe deelnemer deze vraag. Het reglement vermeldt wel de banden
waarop gewerkt mag worden maar niet in welke modes. Tja met al die ontwikkelingen binnen
onze hobby is het tijd daar even duidelijkheid in te scheppen.
Zoals in het reglement te lezen is mogen we verbindingen maken op de 6, 4 en 2 meter en op 70 cm
en hoger. N amateurs mogen dus op de 2 meter en de 70 centimeter uitkomen, Voor de F amateurs
gelden al die andere mogelijkheden.
Van de opties 6 en 4 meter wordt wel regelmatig gebruik gemaakt. Er zijn maar een paar stations
die op 23 centimeter een verbinding maken. Op 13 centimeter op dit moment helemaal niet. Maar
het is dus wel mogelijk.
Tijdens onze contest wordt ook een 70 centimeter contest gehouden in de ons omringende landen.
Hier wordt vaak op SSB gewerkt en daar maken vele amateurs gretig gebruik van. In het oude
reglement leverde zo’n verbinding 3 punten op. Nu gelden ze ook voor 1 punt maar het blijft
natuurlijk wel een uitdaging om zo ver mogelijk te komen.
Op 2 meter wordt meestal in FM gewerkt maar ook daar
mag zeker op SSB gewerkt worden. Sterker nog. Er zijn
al stations actief in SSB omdat deze verbindingen over
grotere afstanden gemaakt kunnen worden. Als je dan
ook nog een richt-antenne tot je beschikking hebt is het
helemaal een uitkomst om meer locatorvakken te scoren.
Afgelopen maand werden op 2 meter SSB vanuit Zeeland
door 3 stations verbindingen gemaakt met het QRP
station PA0FEI in Friesland.
Een enkele keer wordt er een CW verbinding gemaakt.
Dat is toegestaan maar er zijn steeds minder amateurs die Mobiel meedoen mag natuurlijk ook!!
deze taal kunnen lezen en schrijven.
De digitale modes laten we buiten beschouwing.
Toegestane modes zijn dus FM, SSB en CW.

Hoe zijn de regels ook al weer?
Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangen jullie het reglement voor 2020. Er zijn een aantal
wijzigingen ten opzichte van 2019. Lees het dus goed door!

Ik wens jullie allemaal een gezond en radio-actief 2020 toe. Ik hoop dat ik jullie vaak
mag horen in en buiten de Nederlandse Locatorcontest en / of WAP-contest.
Karin Mijnders PA2KM, Contestmanager.

