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Het jaar 2018 zit er op. Het was mijn tweede jaar als contestmanager en daarin leer
je wat beter kijken naar de logs die ingestuurd worden en de problemen die mensen
ondervinden die nog zonder contestprogramma hun log maken. Zelf vind ik dat we
wel erg veel categorieën hebben. Het werd dus tijd om daar iets aan te doen.
Daarover meer in deze nieuwsbrief. Het is veel werk maar ook leuk werk. Zeker
door die kleine persoonlijke berichtjes die in de mail of de soapbox gezet worden.
Dank jullie wel daarvoor. Ik wens jullie een radioactief 2019 en ik hoop weer veel
logs te mogen ontvangen volgend jaar.

Nieuw reglement! Waarom dat dan????

De Locatorcontest is een contest met een zeer gemoedelijke sfeer onder de deelnemers. We 
proberen natuurlijk allemaal om veel verbindingen te maken maar we hebben ook allemaal tijd voor
een gezellig praatje.  Het is ook een mooie contest om beginnende amateurs kennis te laten maken 
en ervaring op te laten doen met het contesten zodat ze operating practice krijgen. Maar voor 
startende contesters hebben we toch wel erg ingewikkelde regels en puntentelling. Ook merkte ik 
dit jaar wat gemopper onder deelnemers op, omdat in sectie D twee ON-station bovenaan de lijst 
prijkten. Dat kon toch echt niet. Het was toch een PA-contest!!!!

Na al deze signalen gehoord te hebben ben ik aan het denken 
gegaan en in overleg getreden met een aantal andere amateurs; een 
oud deelnemer, een aantal vaste deelnemers en een niet deelnemer. 
Na afloop van de VRZA ledenvergadering in april 2018 hebben we 
een oriënterend  gesprek gehad en in oktober heb ik in overleg met 
Hans PA3BDG, die elke maand mijn uitslag controleert, nog een 
overleg gehad waarbij we het nieuwe reglement hebben opgesteld. 
Na nog wat mailtjes heen en weer en een brief naar het VRZA 
bestuur hadden we een nieuw reglement. Ik voeg het in deze 
nieuwsbrief toe.

N1MM loggers

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.

Voor het wijzigen van de puntentelling heb ik in november een mail verstuurd naar N1MM. Hoewel
ik hiervan geen bevestiging heb gehad ga ik er vanuit dat in januari ook daar de nieuwe 
puntentelling is doorgevoerd. Mocht dat niet zo zijn dan zullen we handmatig de punten verbeteren.
Ook zal ik dan nogmaals met N1MM in contact proberen te komen.

Wijzigingen in het kort

Om het allemaal voor mij als manager en jullie als deelnemers wat makkelijker te maken is de 
puntentelling aangepast. Elk gewerkt station levert 1 punt op. Er is dus geen verschil meer tussen 
Nederlandse en buitenlandse stations. Multipliers ontvang je alleen nog maar voor locatorvakken op
Nederlands grondgebied. Hier vervalt dus de multiplier voor DX-entiteiten.  
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Minder of meer categorieën?

Eigenlijk wilde ik minder categorieën hebben maar het zijn er juist meer geworden, :-).
Een wel erg belangrijke wijziging waardoor volgens onze proefberekeningen de uitslag een stuk 
spannender wordt is dat zodra je op meer dan één band actief bent je niet meer in aparte categorieën
vermeld wordt  maar automatisch in sectie A (multi-operators, multi-band), of sectie B (single 
operator, multi-band) terecht komt. 

Nieuw reglement =  < of > deelnemers

Altijd zijn er na een wijziging van een reglement deelnemers die afhaken omdat ze de wijzigingen 
maar niks vinden. Tegelijk zijn er dan ook nieuwe deelnemers die juist wel mee willen doen omdat 
er een nieuwe uitdaging ontstaat door de nieuwe regels. Ik hoop dat we meer nieuwe deelnemers 
zullen krijgen dan afvallers.
Aan het eind van deze nieuwsbrief kun je het nieuwe reglement vinden. Lees het goed door, zoek de
verschillen en ik hoop dat jullie in januari weer allemaal achter de zender kruipen en dan vol 
verwachting naar de vernieuwde uitslag uitkijken. 

De 50e VRZA WAP Contest 2018

Op zaterdag 16 juni 2018 was het zo ver. Voor de 50e maal werd de
VRZA Worked All Provinces Contest.

Feest!!!!
Omdat dit de 50e contest was, vierden we een feestje.
Elke clubstation dat zich voor deelname had aangemeld kreeg van
het bestuur van de VRZA een taart toegestuurd. 4 VRZA afdeling hebben hiervan gebruik gemaakt; 
PI4VRZ/A, PI4ZWN, PI4KGL en PI4ADH. Ook PI4DEC en PI4CG hadden zich aangemeld. 
Hoewel zij geen VRZA lid zijn, zijn zij wel vaste deelnemer en hebben we in overleg met het 
bestuur besloten dat ze wel in aanmerking voor een taart kwamen. PI4EDE heeft wel als VRZA 
afdeling meegedaan en het log ingestuurd maar had zich niet vooraf aangemeld.

Dit jaar kwamen er 18 logs binnen, vorig jaar maar één. Wat ons betreft gaan we er volgend jaar dus
weer mee verder en zal de 51e WAP contest gehouden worden op zaterdag 15 juni 2019. Meer 
informatie volgt natuurlijk. Hopelijk met nog meer VRZA stations verspreid over het land zodat we 
nog meer punten kunnen verdienen. 
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DXpeditie Extra Small – 10-07-2018

Regelmatig krijg ik leuke berichtjes bij de logs toegestuurd. Sommige daarvan wil ik graag met 
jullie delen. In dit stukje kun je lezen over de activiteit van de operators van de NVRA, PI4HLM die
in de zomer hun station hebben op gezet in de bunkertoren bij “het kopje van Bloemendaal¨.

Zoals elke dinsdagavond zijn we weer gaan
contesten en wel de locatorcontest geïnitieerd
door de VRZA. Alleen dit keer (10-07-2018)
met een kleine wijziging. We zouden dit doen
vanaf het Kopje van Bloemendaal. Poging 2 was
dit want vorig jaar stonden we klaar om te
vertrekken alleen toen stak er een storm op en
het begon te plenzen, al met al geen condities
om met elektronische apparatuur op 54 meter
hoogte in de buitenlucht te gaan zitten.
Dit keer ging het beter. Ons contact met de
eigenaresse van Pepers Pannekoekenhuis
vernieuwd (zonder tussen-N want dat is de
naam) en ja we konden terecht. Het weer zou nog een klein beetje roet in het eten kunnen gooien 
maar vanaf 15.00 uur gingen de lichten op groen en wij waren klaar voor de contest.

Bjorn PD5DJ belde voor de Velsertunnel dat het onmogelijk was om de Velsertunnel te passeren 
i.v.m. een ongeluk. Iedereen werd naar de pont en naar de Wijkertunnel gestuurd om het 
Noordzeekanaal te slechten. Er was geen doorkomen aan dus hij meldde dat hij rechtsomkeer zou 
maken naar huis. Gloeiende, gloeiende…!@#$%^&*.

De crewleden van PI4HLM hebben hun conteststation bovenop de toren opgebouwd.
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De andere kompanen (Martin PA4MRS, Richard PE1KXY en Albert PA7ST) meldden zich wel en 
na een half uurtje opbouwen konden we om 20.00 uur starten met de contest.
We werkten Zeeland, even voorbij Goes, met S9 bijvoorbeeld. Met name het zuiden is altijd goed 
vertegenwoordigd. Veel stations die we anders ook werken nu met haast allemaal S9 want hoogte 
scheelt dB’s. De resultaten waren gemiddeld. Een aantal Engelse stations piepten er ook nog door 
op 70 in SSB. Dat maakt het altijd wel leuk.

Zoals gezegd, gemiddelde resultaten maar daar ging het dit keer niet om. Het ging om de locatie, 
gezelligheid, improvisatie kortom het is weer eens wat anders deze DXpeditie in zakformaat. Voor 
herhaling vatbaar dus mogelijk dat we in augustus ook weer van de partij zijn op het kopje van 
Bloemendaal. Het heet dan als de weergoden ons goed gezind zijn. Wij willen wel.
Fred / PD0FSH

Foto’s van clubstations.

Van een vaste deelnemer, het clubstation PI4SRN, mocht ik ook een paar foto’s ontvangen. 
PI4SRN Scouting Radiostation Nisserwaard heeft de clubshack in het scoutinggebouw in 
Spijkenisse. Zie hier de opstelling van de antennes. 
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Equipment 
4/6m ICOM 7300 ant 2el 2bnd Quad home made.
2m ICOM 7400 ant Comet vertical up 15 mtr
70cm Yaesu FT 847 ant comet vertical up 21 mtr.

Operators zijn: Bertus PD2GJS - Gerard PD2GCM - Dirk PA3DHR 

Bekers 2017

In de vorige nieuwsbrief stonden al een aantal foto’s van trotse beker winnaars. Nadien kreeg ik er 
nog een toe gestuurd. 
Op de foto staan Jack PA5SJB, Ad PA1ADG en Toon PD0RWL (/ mobiel), die de bekers en 
certificaat hebben ontvangen tijdens hun afdelingsbijeenkomst Wouw. 

Dit jaar zullen er geen bekers maar medailles verdeeld worden. Wie de winnaars zijn kunt u lezen in
de uitslag die samen met deze nieuwsbrief verstuurd wordt, op de website van de VRZA of in de 
CQ-PA. 
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Reglement Nederlandse Locatorcontest 2019

Doel van deze contest is het werken en/of activeren van zoveel mogelijk verschillende QTH 
locators (alle 6 karakters bijv. JO22MM) die voorkomen op het vasteland of op de eilanden binnen 
de Nederlandse grenzen, inclusief de Nederlandse gemeenten Bonaire, Saba en St Eustatius. 

Deelnemers 
Alle gelicenseerde radiozendamateurs en luisteramateurs.

Datum en tijden 
De contest wordt gehouden op elke 2e dinsdag van de maand, van 20.00 uur tot 23.00 uur 
Nederlandse lokale tijd (wintertijd 19.00-22.00 UTC, zomertijd 18.00-21.00 UTC). De contest heeft
een looptijd van een kalenderjaar.

Deelname
1. Single operator (1 mans station). Alle handelingen worden door een en dezelfde persoon 

verricht. 
2. Multi operator (meer mans station). Een volledige lijst van namen en roepletters van de 

deelnemers moet worden vermeld op het contest formulier.
3. Mobiel station. Deze is in het bezit een WANL award boeknummer en meldt zich met de 

roepletters gevolgd door de toevoeging /M. De operator mag gebruik maken van een 
bestuurder van het mobiel. De stroomvoorziening moet komen vanuit het mobiel of van een 
accu. 

4. Luisterstations (SWL’s). Luisterstations mogen op één band met één ontvanger werken. Het 
is niet toegestaan om op meerdere banden gelijktijdig te luisteren. In het log duidelijk 
aangeven wanneer wordt overgegaan naar een andere band. 

5. Banden VHF 6, 4 en 2 meter, UHF 70cm en hoger.

Frequenties 
Alle verbindingen dienen plaats te vinden binnen de gestelde regels van het IARU region 1 
bandplan. Het gebruik van repeaters of satellieten is niet toegestaan.

Categorieën

Sectie A. Multi operator, multi band.
Sectie B. Single operator, multi band
Sectie C. Multi operator, 2 meter
Sectie D. Single operator, 2 meter
Sectie E. Multi operator, 6 + 4 meter
Sectie F. Single operator, 6 + 4 meter 
Sectie G. Multi operator, 70cm en hoger
Sectie H. Single operator, 70cm en hoger
Sectie I. SWL’s 
Sectie J. /Mobiel
Sectie K. Operators van de BES eilanden
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Indien in meer dan één sectie wordt deelgenomen, wordt de deelnemer 
automatisch in sectie A (multi-operator, multi-band) of sectie B (single-operator, 
multi-band) ingedeeld.

Uitwisselen
• R.S.(T) + volgnummer + QTH locator (alle 6 karakters).
• /M stations die daadwerkelijk bezig zijn met het activeren van nieuwe locators geven in 

plaats van een volgnummer: het boeknummer van het WANL award boek.

Volgnummers op iedere band beginnen met 001, in sectie A en B mag doorgenummerd worden.  
Logs moeten altijd gescheiden per band worden aangeleverd. De plaats van de antenne is 
bepalend voor de QTH locator. Een station mag maar 1x per band worden gewerkt, met 
uitzondering van een mobiel station dat in het bezit is van het Worked All Netherlands Locator 
Award boek en een locator activeert die hij in dit jaar nog niet eerder voor het betreffende 
tegenstation heeft geactiveerd.

QSO-punten vaste stations (dat zijn alle stations, niet zijnde /M stations) :
1 punt voor elk verschillend gewerkt station 

Multipliers vaste stations
Iedere verschillend gewerkte QTH locator binnen de Nederlandse grenzen. 

Het werken van een /M station door een vast station.

/M stations mogen alleen meerdere keren per contest worden gewerkt als zij in bezit zijn van een 
WANL award boeknummer en de QTH-locator waarin het station zich bevindt nog niet eerder 
geactiveerd is door dat station in het betreffende jaar.
Voor het eerste QSO krijgt men een QSO punt, alsmede een multiplier voor de locator. Voor de 
tweede en latere verbindingen krijgt men geen QSO punt meer maar wel een multiplier voor het 
nieuwe locatorvak.

QSO-punten /M stations
De puntentelling is gelijk aan die van de vaste stations, maar zodra men in een andere locator is 
gekomen mag men de stations opnieuw werken en gelden de QSO punten weer opnieuw. 

Multipliers /M stations
Als bij de vaste stations. Een /M station moet een lijst bijhouden van de geactiveerde locators en 
deze na elke contest met het log meesturen.

QSO-punten SWL
Als bij de vaste stations, maar lees gehoord voor gewerkt. Een station mag maximaal 3 keer in het 
log voor komen. 

Multipliers SWL
Als bij de vaste stations, maar lees gehoord voor gewerkt. 
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Score single band
De som van QSO-punten x het aantal multipliers.

Score multi band
De som van het totaal aantal QSO-punten van de verschillende banden x de som van het totaal van 
de multipliers van de verschillende banden.

Eindscore
De eindscore is de som van maximaal 11 maandelijkse inzendingen. Indien een station aan alle 12 
maandelijkse contests heeft deelgenomen, dan vervalt de contest met de laagste maandscore.

Logs
Van iedere band een aparte loglijst inzenden. Op het log moet minstens vermeld staan: tijd, call, 
verzonden rapport inclusief volgnummer, ontvangen rapport inclusief volgnummer, ontvangen 
QTH-loc, multipliers.

Logs dienen binnen 2 weken na de contest door de contest-
manager ontvangen te zijn. 

Voorblad (Summary sheet)
Op het voorblad moet tenminste worden vermeld:

• de roepnaam van het deelnemende station
• de datum van de contest
• de band waarop de verbindingen zijn gemaakt
• de sectie waarin wordt deelgenomen
• de QTH locator van het deelnemende station
• het aantal QSO’s per band
• het aantal QSO punten per band
• het aantal multipliers per band
• de totaal score (het totaal van de QSO punten x het totaal van de multipliers)
• de naam en roepletters + volledig adres van de 1e operator
• bij multi-operators: de naam en roepletters van de overige operators
• indien lid van een VRZA afdeling aangeven bij welke afdeling men is ingedeeld.
• een verklaring dat men zich heeft gehouden aan de machtigingsvoorwaarden en aan het 

contest reglement.

Dit geheel ondertekenen met handtekening bij een papieren log, of met roepletters en voorletters 
plus achternaam bij een elektronisch log.

Papieren logs verzenden naar: K. Mijnders, Schippersweg 28, 4455 VP Nieuwdorp. 
Elektronisch log verzenden naar: contestmanager@vrza.nl
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De prijzen
Alleen stations die aan tenminste 8 contests hebben
deelgenomen komen hiervoor in aanmerking.

• De nummers 1 per sectie ontvangen een
medaille.

• De nummers 2 per sectie ontvangen bij
deelname van tenminste 5 stations een medaille.

• De nummers 3 per sectie ontvangen bij
deelname van tenminste 10 stations een
medaille.

• Alle andere nummers 1, 2 en 3 ontvangen een
certificaat.

• Alle overige stations ontvangen bij deelname
aan tenminste 8 contests een certificaat van
deelname.

In alles waarin dit reglement niet voorziet beslist de contestmanager.

Ik wens jullie allemaal een gezond en radio-actief 2019 toe. Ik hoop dat ik jullie vaak
mag horen in en buiten de Nederlandse Locatorcontest. 

Karin Mijnders PD0KM, Contestmanager.
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