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TipTip’’ss



SorterenSorteren voorvoor BureauBureau

•• QslQsl’’ss moetenmoeten in in goedegoede volgordevolgorde gesorteerdgesorteerd wordenworden
vooraleervooraleer aanaan de de qslqsl manager van de manager van de sectiesectie afaf tete gevengeven. . 

•• ( 1 ( 1 maalmaal per per maandmaand ))
De De kaartenkaarten wordenworden per land per land samengebrachtsamengebracht volgensvolgens de de 

DXCC DXCC lijstlijst. ( . ( downloadendownloaden UBA UBA webpaginawebpagina ) ) 
VoorVoor hethet merendeelmerendeel magmag ditdit gemengdgemengd zijnzijn::
vbvb: : allealle GG--GBGB--GCGC--GDGD--GJGJ--GMGM--GW  GW  tesamentesamen magmag in in 

willekeurigewillekeurige volgordevolgorde. . DusDus ditdit behelstbehelst ookook
datdat andereandere prefixenprefixen voorvoor ditdit land land hierhier bijbij horenhoren..



M M –– MM MM –– 2E2E zijnzijn ookook prefixenprefixen die die bijbij England England horenhoren
en en dusdus onderonder de letter de letter GG moetenmoeten wordenworden geklasseerdgeklasseerd
en en zekerzeker nietniet bijbij dede

2 2 of deof de MM..

DitDit is is eeneen voorbeeldvoorbeeld voorvoor England. England. ErEr zijnzijn nognog
verschillendeverschillende andereandere landenlanden die die eeneen mengelingmengeling van van 
prefixenprefixen hebbenhebben die die nietniet beginnenbeginnen met met hunhun normalenormale
letter. letter. OokOok hierhier komtkomt hethet erer op op neerneer : : 

klasseerklasseer allesalles onderonder de de hoofdprefixhoofdprefix..



SorterenSorteren voorvoor BureauBureau

OmOm tete wetenweten wiewie bijbij wiewie hoorthoort is is erer hethet gratis gratis 
programmaprogramma van de UBA  van de UBA  genaamdgenaamd QBUSQBUS
tete downloadendownloaden op de UBA op de UBA webpaginawebpagina..

DitDit programmaprogramma is is eeneen hulphulp zekerzeker geengeen volstrektevolstrekte waarheidwaarheid

EenmaalEenmaal allealle kaartenkaarten per land per land zijnzijn geklasseerdgeklasseerd die die 
eeneen IARU IARU qslqsl bureau bureau hebbenhebben kankan men men nunu allesalles
sorterensorteren in de in de volgordevolgorde van van hethet alfabetalfabet

EerstEerst beginnenbeginnen met de met de cijferscijfers dandan de de lettersletters

ZekerZeker nietniet andersomandersom



DusDus zekerzeker nietniet zozo



HetHet bureau bureau alfabetalfabet

33--44--55--66--77--88--99
AA--BB--CC--DD--EE--FF--GG--HH--II--JJ
KK--LL--OO--PP--UU--VV--WW--XX--YY--ZZ



EenEen VoorbeeldVoorbeeld

AlsAls vbvb: : allealle landenlanden beginnendbeginnend met de letter met de letter SS
De De kaartkaart met de met de ingevuldeingevulde leesbareleesbare teksttekst hethet korstekorste

bijbij U is U is eersteerst ::
S0S0 ( Sahara Arab Democratic republic )( Sahara Arab Democratic republic )

hierachterhierachter volgenvolgen dandan eventueeleventueel kaartenkaarten voorvoor
S2S2 ( Bangladesh )( Bangladesh )
S5S5 ( Slovenia )( Slovenia )



verderverder sorterensorteren

S7S7 ( Seychelles )( Seychelles )
S9 S9 ( Sao Tome )( Sao Tome )
SMSM ( Sweden )( Sweden )
SPSP ( Poland )( Poland )
STST ( Sudan )( Sudan )
SUSU ( Egypt)( Egypt)
SVSV ( Greece )( Greece )
DitDit voorbeeldvoorbeeld is is voorvoor de 10 de 10 landenlanden waarvanwaarvan de prefix met de prefix met S S begintbegint
Van Van dezedeze 10 10 zijnzijn erer welwel 6 die 6 die geengeen qslqsl bureau bureau hebbenhebben
HangtHangt van U van U afaf hoe U hoe U hierhier qslqsl stuurdstuurd maarmaar via bureau via bureau komtkomt U U qslqsl

nietniet aanaan..

OmOm nunu alsals voorbeeldvoorbeeld SV, SV, GriekenlandGriekenland tete nemennemen



SV SV -- GreeceGreece

AlsAls wijwij de DXCC de DXCC lijstlijst bekijkenbekijken vindenvinden wijwij ::
SV SV –– SV5 SV5 –– SV9 SV9 –– SV/ASV/A

DitDit zijnzijn natuurlijknatuurlijk aparteaparte DXCC DXCC landenlanden maarmaar daardaar
GriekenlandGriekenland maarmaar 1 IARU1 IARU qslqsl bureau bureau heeftheeft

moetenmoeten hierhier allealle kaartenkaarten tesamentesamen in 1 in 1 pakjepakje dusdus::
SV1AA SV1AA –– SV1AA/5 SV1AA/5 –– SV1AA/9SV1AA/9 alsals zowelzowel allealle

specialespeciale prefixenprefixen horenhoren hierhier bijbij
J41J41--J45J45--J49J49--SWSW--SXSX--SYSY--SZ SZ ditdit wilwil ookook zeggenzeggen datdat



SV SV -- GreeceGreece

De De qslqsl’’ss alsals vbvb : : J41AAJ41AA nietniet onderonder de letterde letter J J mogenmogen zittenzitten maarmaar welwel
bijbij SVSV dusdus alsals gege eeneen prefix prefix nietniet direct direct herkendherkend raadpleegraadpleeg QBusQBus

IndienIndien erer nergensnergens ietsiets terugterug tevindentevinden is over de prefix leg de is over de prefix leg de qslqsl dandan
bovenboven op op hethet ganseganse pakpak alsals eersteeerste kaartkaart, de , de qslqsl manager manager weetweet
mischienmischien raadraad of of iemandiemand in de in de sectiesectie, , zekerzeker nietniet in in hethet pakpak
klasserenklasseren is is eeneen bijnabijna 100%  100%  verlorenverloren qslqsl..

ditdit geld geld ookook voorvoor eeneen qslqsl bestemdbestemd voorvoor eeneen lid van de lid van de sectiesectie , , 
andersanders gaatgaat de de kaartkaart eersteerst naarnaar BrusselBrussel en en dandan naarnaar hethet
sorteercentrumsorteercentrum omom eeneen zestalzestal maandenmaanden later later terugterug tekomentekomen in de in de 
sectiesectie..

QsoQso’’ss makenmaken is is eeneen. . QslQsl’’ss versturenversturen is is tweetwee, , erer moetmoet welwel watwat moeitemoeite
gedaangedaan wordenworden omom tete qslqsl op de op de juistejuiste plaatsplaats tete zettenzetten



•• ExpeditionExpedition toto: : EUEU--060060 ((wherewhere is is thisthis??))
FromFrom 21 21 SepSep 20052005 untiluntil 27 27 SepSep 20052005
CallsignCallsign: : SY8SSY8S. Operator(s): . Operator(s): SV1GE SV1GE -- SV1RP SV1RP -- SV1AAU SV1AAU -- SV2DGH SV2DGH --
SV2FWV SV2FWV -- SV2HNCSV2HNC
QSL via: QSL via: SV2DGHSV2DGH ((Look Look upup in in QRZ.comQRZ.com))
CommentsComments: : UnfortunatelyUnfortunately, Radio Amateur , Radio Amateur AssociationAssociation of of GreeceGreece R.A.A.GR.A.A.G. . 
whowho is the is the solesole representativerepresentative of QSL service of QSL service cardscards in in GreeceGreece, , decideddecided nownow
onon theythey willwill stop (stop (thisthis regardsregards allall SPECIAL CALLS SPECIAL CALLS theythey emittedemitted oror willwill
emittedemitted sincesince 2004 and 2004 and thereafterthereafter), the ), the circulationcirculation of of cardscards withwith SPECIAL SV SPECIAL SV 
PREFIX, PREFIX, unlessunless theythey are are paidpaid of of eacheach incomingincoming and and outcomingoutcoming kilo of kilo of 
SPECIAL SV PREFIX SPECIAL SV PREFIX cardscards eacheach time. time. ThereforeTherefore, , althoughalthough ourour intentionintention is is 
toto circulatecirculate SY8S SY8S qslqsl cardcard throughthrough the bureau, the bureau, thisthis is is notnot feasiblefeasible underunder the the 
present present circumstancescircumstances, , itsits uneconomicuneconomic forfor ourour team team toto run run thisthis expenseexpense in in 
additionaddition toto the the costscosts of of dispatchdispatch. . ThereforeTherefore, , neitherneither the the receivalreceival nor the nor the 
dispatchdispatch of the SY8S of the SY8S cardcard is is feasiblefeasible byby usus throughthrough the SV bureau. the SV bureau. SoSo we we 
requestrequest thatthat allall the the globalglobal QSL bureaus want QSL bureaus want toto sendsend the the specificspecific SY8S SY8S cardscards
directlydirectly toto the manager, the manager, enclosingenclosing of of coursecourse the the amountamount forfor eacheach kilo of kilo of cardscards
theythey dispatchdispatch. (OFFICIAL SV POST OFFICE . (OFFICIAL SV POST OFFICE PRICESPRICES) 8) 8€€ oror 10$ 10$ oror 13 13 
NEW NEW IRCsIRCs eacheach kilo kilo forfor insideinside of of EuropeEurope, 10, 10€€ oror 13$ 13$ oror 16 NEW 16 NEW IRCsIRCs eacheach
kilo kilo forfor outsideoutside of of EuropeEurope
SubmittedSubmitted byby: : SV2DGHSV2DGH
httphttp://://www.qsl.netwww.qsl.net/sv2dgh/sy8s/sv2dgh/sy8s

http://www.rsgbiota.org/searchref.php4?getref=EU-060
http://www.qrz.com/callsign.html?callsign=SV2DGH
http://www.qsl.net/sv2dgh/sy8s


VeranderingenVeranderingen in in JapanJapan
•• JARL QSL bureau JARL QSL bureau willwill imposeimpose the the followingfollowing policiespolicies onon forwardingforwarding QSLsQSLs,,

effectiveeffective FebruaryFebruary 1st, 2006:1st, 2006:

((NoteNote thatthat the the followingfollowing "JA "JA callsigncallsign" " includesincludes JD1 and JD1 and otherother callsignscallsigns
underunder JapaneseJapanese administrationadministration, and the QSL , and the QSL sendersender must must bebe a JARLa JARL
membermember.).)

1) JARL 1) JARL member'smember's JA JA callsigncallsign --> JARL > JARL member'smember's JA JA callsigncallsign: : 
nono extra feeextra fee

2) JARL 2) JARL member'smember's nonnon--JAJA callsigncallsign --> JARL > JARL member'smember's JA JA callsigncallsign: : 
nono extra feeextra fee
((untiluntil JanuaryJanuary 31, 2006: 31, 2006: 
JPY3600/JPY3600/yryr subscriptionsubscription requiredrequired forfor eacheach nonnon--JAJA callsigncallsign))

3) JARL 3) JARL member'smember's nonnon--JAJA callsigncallsign --> > nonnon--JARLJARL foreignforeign callsignscallsigns: : 
JPY3600/JPY3600/yryr subscriptionsubscription requiredrequired forfor eacheach nonnon--JAJA callsigncallsign



EenEen anderander voorbeeldvoorbeeld SP SP -- PolandPoland

•• In de In de alfabetischealfabetische lijstlijst komtkomt SPSP voorvoor SVSV

is is tochtoch logishlogish denktdenkt U, U, komkom dandan maarmaar eenseens de de 
afgegevenafgegeven kaartenkaarten bekijkenbekijken..
NuNu erer zijnzijn watwat specialespeciale prefixenprefixen in Poland in Poland maarmaar
de de hoofdprefixhoofdprefix is is SPSP watwat dusdus inhoudinhoud datdat allealle
kaartenkaarten zoalszoals 3Z3Z--HFHF--SNSN--SOSO--SPSP--SQSQ--SRSR bijbij
SPSP horenhoren en en zekerzeker nietniet bijbij de de 3 3 of of HH



SpecialeSpeciale GevallenGevallen

•• ErEr zijnzijn natuurlijknatuurlijk eeneen paarpaar specialespeciale gevallengevallen..

RUSLANDRUSLAND

WijWij sprekenspreken hierhier over over hethet land land RuslandRusland
nana de de onafhankelijkheidonafhankelijkheid in 1992 ( of in 1992 ( of splitsingsplitsing van USSR )van USSR )
AlleAlle kaartenkaarten voorvoor RuslandRusland horenhoren onderonder de letter de letter 

UU
En En zekerzeker nietniet onderonder de letter de letter RR raadpleegraadpleeg QbusQbus



BELGIUM  BELGIUM  

•• De letter De letter OO bevindbevind zichzich tussentussen de de NN en de en de PP
BelgieBelgie heeftheeft alsals hoofdprefixhoofdprefix ONON, , dusdus wordenworden allealle

ON ON kaartenkaarten geplaatstgeplaatst achterachter OMOM en en voorvoor OY OY en en 
nietniet zoalszoals in de in de oudeoude tijdtijd in in eeneen apart apart pakjepakje..

ErEr is is maarmaar eeneen qslqsl bureau bureau meermeer ( de ( de tijdtijd van van vroegervroeger
is is voorbijvoorbij ))

1 1 uitzonderinguitzondering , , houdhoud de de qslqsl voorvoor WLD WLD ledenleden apart apart 
( ( steeksteek zeze liefstliefst zelfzelf op op hunhun plaatsplaats in de in de qslqsl--bakbak, of , of 
geefgeef zeze aanaan de de OmOm zelfzelf afaf. ). )



SpecialeSpeciale gevallengevallen

•• AmerikaAmerika of de USA is of de USA is ookook eeneen special special gevalgeval
EerstEerst en en vooralvooral zeze horenhoren allemaalallemaal thuisthuis onderonder dede

W W en en nietniet bijbij dede KK
NuNu geld geld ookook voorvoor AmerikaAmerika datdat de de kaartenkaarten per per cijfercijfer

moetenmoeten geklasseerdgeklasseerd wordenworden met met alsals beginbegin
11 en en dandan 22--33--44--55--66--77--88--99--00

DusDus alsals vbvb: : W1W1--K1K1--AE1AE1--WB1WB1 zittenzitten dusdus bijmekaarbijmekaar bijbij de de 
letter letter W(1)W(1) hierachterhierachter volgtvolgt hethet stapeltjestapeltje met met W(2)W(2) enzenz



SpecialeSpeciale gevalgeval USA  USA  cijfercijfer 44

Call area Call area 44 heeftheeft tweetwee bureaubureau’’s s dusdus hierhier oppasenoppasen
AlleAlle qslqsl’’ss met met alleenalleen maarmaar 11 letter letter voorvoor hethet cijfercijfer 44

moetenmoeten apart apart gerangschiktgerangschikt van de van de andereandere 44 callcall’’ss
VbVb: : W4AA W4AA –– K4XXX K4XXX –– N4DDN4DD is in 1 is in 1 pakjepakje

WA4ZZZ WA4ZZZ –– AE4TT AE4TT –– WB4 CFGWB4 CFG-- ND4 CCND4 CC
zittenzitten apart in apart in eeneen anderander pakjepakje , , hierhorenhierhoren

natuurlijknatuurlijk nietniet KP4 KP4 of of WP4WP4 bijbij daardaar ditdit eeneen
anderander land, Puerto Rico is.land, Puerto Rico is.



QSL via ManagerQSL via Manager

•• VeleVele DX stations DX stations werkenwerken via via eeneen zogenaamdezogenaamde qslqsl--
manager. De call van de manager manager. De call van de manager moetmoet natuurlijknatuurlijk op de op de 
qslqsl staanstaan ( ( geraaktgeraakt andersanders nooitnooit bijbij hem )  hem )  ErEr zijnzijn velevele
bronnenbronnen omom de managers de managers tete wetenweten tekomentekomen..

•• NuNu wordenworden dezedeze qslqsl’’ss natuurlijknatuurlijk bijbij hethet land land van de van de 
ManagerManager gestoptgestopt en en nietniet bijbij de de hethet land land waarwaar hethet DX DX 
station is.station is.

•• VbVb: : 7Q7AA7Q7AA qslqsl via via G3LQPG3LQP moetmoet bijbij de de GG ( England)( England)
•• ZK1ACPZK1ACP via via M0AABM0AAB moetmoet ookook bijbij de de GG en en nietniet

onderonder MM daardaar MM eeneen prefix is van England en de prefix is van England en de GG de de 
hoofdprefixhoofdprefix ( ( ziezie QbusQbus))



About About qslqsl via managervia manager

•• HetHet merendeelmerendeel van de van de informatieinformatie over over qslqsl managers is managers is 
terugterug tete vindenvinden op op hethet net met net met hethet 425 bulletin425 bulletin op kop.op kop.

http://www.425dxn.orghttp://www.425dxn.org
•• HetHet begintbegint natuurlijknatuurlijk al al bijbij hethet beluisterenbeluisteren of of makenmaken

van van eeneen qsoqso : : noteernoteer de de qslqsl manager.manager.
•• EenEen qslqsl versturenversturen naarnaar eeneen DXstationDXstation waarvanwaarvan U de U de 

manager manager nietniet weetweet is is eeneen verlorenverloren kaartkaart. . 
Leg Leg zeze eventueeleventueel bovenboven op de op de stapelstapel maarmaar zekerzeker nietniet
tussentussen hethet pakpak klasserenklasseren. . 



•• RDA RDA RussianRussian District District AwardAward infoinfo
•• httphttp://://groups.yahoo.comgroups.yahoo.com//groupgroup//rdarda__groupgroup//
•• DxpeditionsDxpeditions mailing listmailing list

Dxpeditions@mailman.qth.netDxpeditions@mailman.qth.net
http://http://mailman.qth.net/mailman/listinfo/dxpeditionsmailman.qth.net/mailman/listinfo/dxpeditions

•• OPDX INTERNET HELP/SUBSCRIBE/UNSUBSCRIBE REQUESTS:OPDX INTERNET HELP/SUBSCRIBE/UNSUBSCRIBE REQUESTS:
Help:Help: <<mailto:opdxmailto:opdx--request@nshore.org?subjectrequest@nshore.org?subject=help=help>>
Subscribe:Subscribe: <<mailto:opdxmailto:opdx--request@nshore.org?subjectrequest@nshore.org?subject=subscribe=subscribe>>
Unsubscribe: <Unsubscribe: <mailto:opdxmailto:opdx--request@nshore.org?subjectrequest@nshore.org?subject=unsubscribe=unsubscribe>>

OPDX WORLDOPDX WORLD--WIDE WEB HOME PAGE (provided by John, K8YSE):WIDE WEB HOME PAGE (provided by John, K8YSE):
http://http://www.papays.com/opdx.htmlwww.papays.com/opdx.html

ALSO VISIT THE NORTHERN OHIO DX ASSOCIATION'S WEB ALSO VISIT THE NORTHERN OHIO DX ASSOCIATION'S WEB 
HOME PAGE:HOME PAGE:

http://http://www.papays.com/nodxa.htmlwww.papays.com/nodxa.html
•• ArchivesArchives http://www.mailhttp://www.mail--archive.com/dxarchive.com/dx--news@njdxa.orgnews@njdxa.org

THE DXR is sponsored by the North Jersey DX Association.THE DXR is sponsored by the North Jersey DX Association.
Please visit our website:Please visit our website:
http://http://www.njdxa.org/index.phpwww.njdxa.org/index.php
scroll to bottom for subscribe/unsubscribe optionsscroll to bottom for subscribe/unsubscribe options

•• inscription/inscription/rréésiliationsiliation, , envoyerenvoyer un mail un mail àà f6kpof6kpo--list@escaut.netlist@escaut.net
avec subscribe/unsubscribe f6kpoavec subscribe/unsubscribe f6kpo--dx dx votre_e_mailvotre_e_mail ((indicatifindicatif) ) commecomme
message.message.
Pour Pour éécrirecrire, , envoyezenvoyez votrevotre message message àà f6kpof6kpo--dx@escaut.netdx@escaut.net
Information: message "info f6kpoInformation: message "info f6kpo--dx" dx" àà f6kpof6kpo--list@escaut.netlist@escaut.net

mailto:Dxpeditions@mailman.qth.net
http://mailman.qth.net/mailman/listinfo/dxpeditions
mailto:opdx-request@nshore.org?subject=help
mailto:opdx-request@nshore.org?subject=subscribe
mailto:opdx-request@nshore.org?subject=unsubscribe
http://www.papays.com/opdx.html
http://www.papays.com/nodxa.html
http://www.mail-archive.com/dx-news@njdxa.org
http://www.njdxa.org/index.php
mailto:f6kpo-list@escaut.net
mailto:f6kpo-list@escaut.net
mailto:f6kpo-dx@escaut.net


ZieZie datdat gege de de goedegoede info info hebthebt
•• GM GM deardear Ham:Ham:

SomeSome personperson withwith intentionintention of of harmingharming had had changedchanged mymy
personalpersonal data in the data in the www.qrz.comwww.qrz.com..

SomebodySomebody of of youyou hashas the the administrator'sadministrator's addressaddress of the of the oneone
qrz.comqrz.com forfor me me toto requestrequest himhim thatthat writeswrites mymy correct correct addressaddress..

ThankThank youyou in in advanceadvance..

PleasePlease QSL QSL cardcard onlyonly direct direct toto mymy manager EA7ADH.manager EA7ADH.

73,73,--

EduardoEduardo SomoanoSomoano CrematiCremati
P.O.BOXP.O.BOX : 104: 104
Santiago de Cuba 90100Santiago de Cuba 90100

Cuba Cuba 
ee--mail : mail : co8ly@co8ly@frcscu.ciges.inf.cufrcscu.ciges.inf.cu
Manager : EA7ADHManager : EA7ADH

http://www.qrz.com/
mailto:co8ly@frcscu.ciges.inf.cu


DezeDeze qslqsl is is weggeworpenweggeworpen via bureauvia bureau



EenEen recent recent voorbeeldvoorbeeld : : erer zatenzaten van van tweetwee verschillendeverschillende omom’’ss eeneen qslqsl
bijbij voorvoor TZ9A.TZ9A.

TZ9A zit in Mali en TZ9A zit in Mali en zekerzeker nietniet allealle dagendagen tete horenhoren , , vermoedelijkvermoedelijk
heeftheeft dezedeze operator operator welwel zijnzijn qslqsl info info doorgegevendoorgegeven geziendegeziende de de 
situatiesituatie in Mali in Mali zalzal hethet nietniet eeneen inboorlinginboorling zijnzijn. . NuNu zelfszelfs alsals QbusQbus
spreektspreekt over over hethet Mali Mali qslqsl bureau bureau moetmoet U U daardaar zichzich nietniet teveelteveel van van 
voorstellenvoorstellen ( ( papierpapier en en woordenwoorden zijnzijn geduldiggeduldig ))

BijBij nazichtnazicht op op hethet net:net:
TZ9ATZ9A QslQsl Manager Manager -- InfoInfo

TZ9ATZ9A QslQsl Info Info byby IK3QAR. IK3QAR. ...... NoteNote fromfrom TZ9ATZ9A [18 [18 AprApr 2005] 2005] 
QSL QSL OnlyOnly direct, direct, adressadress
in in FranceFrance is is veryvery goodgood, , becausebecause postal service in Mali is postal service in Mali is notnot secure. secure. ......

ConclusieConclusie de de tweetwee kaartenkaarten via bureau via bureau zijnzijn weggeworpenweggeworpen kaartenkaarten..
EenEen qsoqso makenmaken is is eeneen , , eeneen qslqsl goedgoed versturenversturen is is tweetwee..
niemandniemand is is verplichtverplicht van direct van direct tete sturensturen maarmaar is is hethet dandan nietniet beterbeter

van van geengeen qslqsl uituit teschrijventeschrijven., ., spaartspaart kostenkosten voorvoor allemanalleman..

http://www.ik3qar.it/manager/man_result.php?call=TZ9A


DitDit brengtbrengt ookook nognog eeneen anderander item item naarnaar bovenboven..
ErEr zijnzijn omom’’ss die die voorvoor elk elk qsoqso datdat zeze makenmaken automatischautomatisch
eeneen qslqsl schrijvenschrijven, , kankan zijnzijn datdat zeze hethet nietniet bijhoudenbijhouden of of 
ditdit station reeds station reeds gewerktgewerkt was of was of nietniet. . DitDit is in is in hunhun ogenogen
mischienmischien normaalnormaal per per qsoqso eeneen qslqsl , , vergeetvergeet alleenalleen nietniet
datdat wijwij hierhier in ON in ON onzeonze qslqsl’’ss zogezegdzogezegd gratis gratis kunnenkunnen
versturenversturen, , hoeveelheidhoeveelheid speeltspeelt geengeen rolrol . . OnsOns UBA UBA 
lidgeldlidgeld dientdient gedeeltelijkgedeeltelijk omom de de kaartenkaarten tete behandelenbehandelen
en de en de sectiesectie betaaltbetaalt omom de de qslqsl’’ss naarnaar bureau bureau tete
versturenversturen. Is . Is ongeveerongeveer eeneen 100 euro100 euro per per jaarjaar bijbij WLD.WLD.



•• NuNu in in andereandere landenlanden is is datdat nietniet altijdaltijd hethet gevalgeval. . EenEen paarpaar
voorbeeldenvoorbeelden ::
In In AmerikaAmerika moetmoet men men zelfzelf zijnzijn qslqsl’’ss naarnaar de ARLL de ARLL sturensturen
( ( nietniet via de via de sectiesectie) en  ) en  bijbij elkeelke zendingzending van 1 pond van 1 pond 
((gewichtgewicht ) 8 dollar ) 8 dollar voorvoor behandelingbehandeling toevoegentoevoegen..
De De AmerikanenAmerikanen moetenmoeten op op hunhun beurtbeurt zorgenzorgen datdat erer
gefrankeerdegefrankeerde briefomslagenbriefomslagen bijbij hunhun call area bureau call area bureau liggenliggen
omom hunhun kaartenkaarten tete krijgenkrijgen, , dusdus alsals U U zevenzeven keerkeer nana
mekaarmekaar W2AA W2AA werktwerkt en en voorvoor iederieder qsoqso eeneen kaartkaart stuurtstuurt
in de in de zelfdezelfde maandmaand zalzal die brave die brave mijnheermijnheer heel heel kontentkontent
zijnzijn, , zijnezijne briefomslagbriefomslag zalzal rap rap aanaan zijnzijn gewichtgewicht zittenzitten. ( . ( zeze
zijnzijn daardaar nietniet allemaalallemaal Rockefeller )Rockefeller )



•• Steven Steven WheatleyWheatley KU9C"KU9C" <<ku9c@ku9c.comku9c@ku9c.com> > containscontains these these wordswords::

> > --bureau bureau cardscards

> > NowNow, a short , a short notenote onon bureau bureau cardscards.. The ARRL charges $8/The ARRL charges $8/poundpound toto mailmail
> bureau > bureau cardscards.. IncomingIncoming cardscards, , thanksthanks toto the W9 bureau the W9 bureau guysguys ((whowho getget
> even > even lessless praisepraise thanthan QSL managers, and QSL managers, and aboutabout as as muchmuch grief...grief...soso taketake
> time > time toto thankthank youryour bureau bureau workersworkers!!!) !!!) comecome toto me in me in largelarge boxesboxes whenwhen
> > theythey fillfill themthem.. I do NOT I do NOT getget bureau mailings bureau mailings eacheach monthmonth, , largelylargely
> > becausebecause I I can'tcan't affordafford toto have have themthem comecome regularlyregularly, the W9 , the W9 guysguys dodo
> > theirtheir best best toto minimizeminimize mymy bureau bureau costscosts (THANKS (THANKS PHILPHIL!!!).!!!). OnceOnce I I getget
> the bureau > the bureau cardscards, I , I tendtend toto do do themthem onceonce a a yearyear, as best I , as best I cancan, and, and
> > staggeredstaggered basedbased onon callcall.. OnceOnce they'rethey're donedone, I , I tendtend toto mail mail themthem
> > myselfmyself toto avoidavoid the $8/the $8/poundpound, and , and unlessunless it'sit's a a popularpopular bureau, I mailbureau, I mail
> > onceonce a a yearyear oror soso........ YouYou cancan readread intointo thisthis thatthat a bureau a bureau cardcard is ais a
> > multimulti--yearyear replyreply forfor manymany folksfolks.. Sorry, Sorry, butbut the the processprocess takestakes thatthat
> long.> long.

I I willwill saysay thanksthanks toto SteveSteve, , becausebecause hishis post post answersanswers a lot of a lot of questionsquestions,,
mainlymainly of the of the workingsworkings of the ARRL of the ARRL BuroBuro..

SoSo ifif youyou sendsend 1lb [400 and 1lb [400 and howeverhowever manymany grams] of grams] of cardscards forfor
distributiondistribution via ARRL via ARRL BuroBuro youyou have have toto sendsend $8 $8 withwith it. [As it. [As wellwell as as paypay
the the postagepostage toto getget itit therethere, , whichwhich at UK at UK ratesrates wouldwould bebe ££11--50 50 oror c $3]c $3]
PerhapsPerhaps we are we are luckylucky in the UK as [at the moment ] in the UK as [at the moment ] allall BuroBuro costscosts areare
includedincluded in in ourour MembershipMembership feesfees..
OK we have OK we have toto paypay postagepostage toto sendsend cardscards therethere, and we have , and we have toto lodgelodge
SASE'sSASE's withwith a Submanager a Submanager toto getget themthem back, back, butbut at the moment at the moment therethere areare
nono limitslimits oror extra extra costscosts involvedinvolved. {. {oneone perk of perk of beingbeing mymy ownown SubmanagerSubmanager
therethere -- I I getget mymy cardscards quickerquicker and and dontdont have have toto sendsend myselfmyself SASE'sSASE's -- HiHi
! ]! ]

AllAll hishis otherother pointspoints I I agreeagree withwith -- IfIf therethere is is nono return return postagepostage, , thenthen
itit goesgoes back via the back via the BuroBuro..

I I justjust hope the hope the exchangeexchange raterate doesn'tdoesn't sinksink anyany more more thoughthough, , becausebecause atat
the moment 1$ is the moment 1$ is worthworth 50p and 50p and airmailairmail worldwideworldwide forfor 10grams is 47p. 10grams is 47p. IfIf
itit sinkssinks belowbelow 47p,47p, I I forfor oneone **maymay** have have toto start start sendingsending directdirect
cardscards back back surfacesurface mail mail -- 37p 37p forfor 20g 20g -- oror digdig even even deeperdeeper intointo thethe
''nationalnational reserves' [ie: The reserves' [ie: The XYL'sXYL's HousekeepingHousekeeping]]

mailto:ku9c@ku9c.com


EenEen anderander gevalgeval is is RuslandRusland van van nana 1992. 1992. VroegerVroeger was was hethet
normaalnormaal qslqsl PO Box 88 Moscow ( PO Box 88 Moscow ( kregenkregen erer met met hopenhopen ))

Na de Na de splitsingsplitsing is is hethet systeemsysteem erer nietniet op op verbeterdverbeterd
Is Is nognog altijdaltijd PO Box 88, PO Box 88, voorvoor onsons schijnbaarschijnbaar nietsniets veranderdveranderd
VoorVoor de de RussenRussen zelfzelf is is erer veelveel veranderdveranderd. . ZeZe moetenmoeten

natuurlijknatuurlijk al lid al lid zijnzijn van van hunhun verenigingvereniging. Op . Op zichzich al al eeneen
probleemprobleem..

VoorVoor hethet versturenversturen van van eeneen qslqsl naarnaar hunhun verenigingvereniging ( SRR ) ( SRR ) 
moetenmoeten zijzij voorvoor iedereiedere kaartkaart betalenbetalen..

VoorVoor hethet ontvangenontvangen van van iedereiedere kaartkaart moetenmoeten zijzij ookook apart apart 
betalenbetalen. . DusDus ditdit betekentbetekent 2 2 maalmaal betalenbetalen voorvoor eeneen qslqsl

DitDit verklaartverklaart waaromwaarom erer relatiefrelatief weinigweinig qslqsl’’ss uituit RuslandRusland
ontvangenontvangen wordenworden tegenovertegenover voorvoor 19921992



RuslandRusland

•• HiHi everyoneeveryone!!
AttentionAttention! ! AllAll cardscards RZ9MXM/P RZ9MXM/P forfor
expeditionsexpeditions OMOM--09,18, 24, 35, 3709,18, 24, 35, 37
(23(23--24.07.2005)24.07.2005) forfor
foreignforeign HAMsHAMs, , includingincluding country country formerformer USSR, USSR, 
are sent in QSL are sent in QSL buroburo SRR inSRR in
MoscowMoscow. . PleasePlease do do notnot sendsend youryour QSLQSL!!

73! 73! SergeiSergei. RA9MX.. RA9MX.



•• AlsAls conclusieconclusie
AlsAls u u eeneen station station meerderemeerdere malenmalen werktwerkt zetzet allealle

qsoqso’’ss op op eeneen kaartkaart..
ZelfdeZelfde station station meerderemeerdere malenmalen op op zelfdezelfde bandband

zetzet allesalles op op eeneen kaartkaart
VermijdVermijd dusdus datdat erer onnodigeonnodige kostenkosten voorvoor de de 

ontvangerontvanger van van uwuw qslqsl’’ss zijnzijn, U , U hebheb meermeer kanskans
omom eeneen kaartkaart terugterug tete krijgenkrijgen

OmOm allesalles bijbij tete houdenhouden houdhoud UwUw log  in log  in 
elektronischeelektronische vormvorm, , zietziet direct of station al direct of station al 
gewerktgewerkt is.is.



QSL via ManagerQSL via Manager
•• AllemanAlleman heeftheeft vermoedelijkvermoedelijk al al eeneen qslqsl terugekregenterugekregen die die hijhij verstuurdverstuurd had via had via 

bureau bureau naarnaar eeneen manager met manager met eeneen of of andereandere melding op.melding op.
•• vbvb : YB9ZZZ via I1HYW ( : YB9ZZZ via I1HYW ( eeneen stempelstempel op de op de qslqsl NO Member )NO Member )

ditdit is heel is heel eenvoudigeenvoudig tete verklarenverklaren

I1HYW is I1HYW is geengeen lid van de ARI ( lid van de ARI ( ItalaansItalaans bureau) ARI bureau) ARI stuurtstuurt uwuw qslqsl terugterug in in hethet
bestebeste gevalgeval ( ( kankan eeneen paarpaar jaarjaar durenduren ))

I1HYW is I1HYW is welwel lid van ARI lid van ARI maarmaar daardaar YB9ZZZ YB9ZZZ normaalnormaal geengeen lid is van ARI en  lid is van ARI en  
daardaar I1HYW I1HYW geengeen lidgeldlidgeld voorvoor YB9ZZZ YB9ZZZ betaaldbetaald heeftheeft, , geengeen qslqsl via bureau via bureau 

De De verenigingenverenigingen warenwaren vroegervroeger tolerantertoleranter maarmaar geziendegeziende de de kostprijskostprijs voorvoor hethet
versturenversturen van de van de kaartenkaarten wordtwordt allesalles strikterstrikter toegepasttoegepast. . GeenGeen lid lid geengeen qslqsl

..
ErEr zijnzijn ookook managers die managers die nietniet via bureau via bureau qslqsl’’enen only direct, W3HNK is only direct, W3HNK is hierhier eeneen

voorbeeldvoorbeeld, , erer zijnzijn omom’’ss die die nognog altijdaltijd naarnaar dezedeze manager manager qslqsl via bureau via bureau sturensturen
zelfzelf alsals erer al al retourretour kaartenkaarten voorvoor hunhun warenwaren, u , u moogtmoogt hierhier u u eigeneigen gedachtgedacht
over over hebbenhebben ikik kebkeb hethet mijnemijne, hi., hi.

NogNog eeneen paarpaar manager only direct:: W3HC  manager only direct:: W3HC  –– GM3VLB GM3VLB –– VK4AAR VK4AAR -- VK4FWVK4FW



EenEen teruggekomenteruggekomen qslqsl 13/10/200513/10/2005



DusDus alsals U U zelfzelf qslqsl--manager wilt manager wilt spelenspelen kijkkijk allesalles goedgoed nana vooraleervooraleer
erer aanaan tete beginnenbeginnen , U , U reputatiereputatie is rap is rap gemaaktgemaakt

GeGe kuntkunt nooitnooit QSL manager QSL manager zijnzijn van van eeneen anderander ON station die ON station die zijnzijn
lidgeldlidgeld nietniet betaaldbetaald heeftheeft bijbij de UBAde UBA

AlsAls gege voorvoor eeneen buitenlandsbuitenlands station station qslqsl manager wilt manager wilt zijnzijn moetmoet U U 
ookook zijnzijn UBA UBA lidgeldlidgeld betalenbetalen

VB: ON5NT is manager VB: ON5NT is manager voorvoor 5U7JB  5U7JB  maarmaar heeftheeft
voorvoor Bull Bull zijnzijn jaarlijksjaarlijks lidgeldlidgeld betaaldbetaald en en ditdit voorvoor meerderemeerdere jarenjaren

daardaar qslqsl’’ss via bureau via bureau nietniet altijdaltijd allealle maandenmaanden wordenworden
doorgestuurddoorgestuurd ( ( eeneen 5 5 taltal jarenjaren ))

U U kuntkunt welwel voorvoor U U zelfzelf manager manager zijnzijn mitsmits melding melding bijbij UBA. UBA. AlsAls U U 
naarnaar North Korea North Korea gaatgaat en de call P5XX en de call P5XX krijgtkrijgt, , kuntkunt u mist u mist bewijsbewijs
hiervanhiervan, via UBA , via UBA qslqsl kaartenkaarten krijgenkrijgen via bureau. via bureau. DitDit geldtgeldt ookook
voorvoor vacantievacantie bestemmingenbestemmingen waarwaar uituit de de specialespeciale call call nietniet afaf tete
leidenleiden is is datdat U U hethet persoonlijkpersoonlijk bent. bent. VoorVoor allealle zekerheidzekerheid verwittigverwittig
de UBA.de UBA.



UBAUBA--QSL bureau QSL bureau mededelingmededeling

•• VoorVoor gemakgemak van van werkenwerken word word gevraagdgevraagd door door hethet UBA UBA 
qslqsl bureau bureau omom rondrond elk land elk land eeneen elastiekjeelastiekje ( ( rekkerrekker ) ) 
tedoentedoen, , zouzou zullenzullen de de kaartenkaarten bijbij hethet opsturenopsturen met de met de 
post post nietniet tussentussen mekaarmekaar geschudgeschud kunnenkunnen wordenworden, , watwat
onnodigonnodig werkwerk met met zichzich meebrengtmeebrengt, , slechtslecht verpakteverpakte qslqsl’’ss
wordenworden alsals allerlaatstallerlaatst behandeldbehandeld en en kunnenkunnen welwel eenseens
eentijdjeeentijdje blijvenblijven liggenliggen..

•• DusDus alsals U U verschillendeverschillende qslqsl’’ss voorvoor eeneen land land hebthebt doe doe erer
eeneen elastiekjeelastiekje rondrond, , ditdit helpthelpt uwuw qslqsl manager .manager .



QSLQSL-- KaartenKaarten

•• QslQsl kaartenkaarten zijnzijn erer in in allealle vormenvormen en en goestinggoesting ::
van van behangpapierbehangpapier tot tot prachtigeprachtige kleurenkleuren exemplarenexemplaren met met uitschietersuitschieters in in allealle

mogelijkemogelijke materialenmaterialen, , vormenvormen en en kleurenkleuren..
ZeZe moetenmoeten welwel allemaalallemaal gemeengemeen hebbenhebben datdat zeze korrectekorrecte informatieinformatie gevengeven en en dandan

speciaalspeciaal voorvoor de de mensenmensen die die zeze moetenmoeten behandelenbehandelen gemakkelijkgemakkelijk leesbaarleesbaar ( ( geengeen
doktersdokters schriftschrift ))

NooitNooit ietsiets veranderenveranderen aanaan de de teksttekst op de QSL is op de QSL is dandan waardelooswaardeloos voorvoor AwardsAwards

EenEen paarpaar voorbeeldenvoorbeelden van van qslqsl kaartenkaarten de de eneene beterbeter dandan de de andereandere kwestiekwestie
leesbaarheidleesbaarheid, , hethet gaatgaat hierhier over de over de informatieinformatie op de op de kaartkaart, , ditdit kankan zowelzowel op op 
voorkantvoorkant alsals achterkantachterkant zijnzijn ( ( voorkantvoorkant afaf tete radenraden ))



QSLQSL--KaartenKaarten

•• EenEen qslqsl kaartkaart in in BelgieBelgie is is liefstliefst 14 x 914 x 9 cmcm
•• EenEen grotergroter excemplaarexcemplaar is is omom moeilijkhedenmoeilijkheden vragenvragen. . BijBij klasserenklasseren

tussentussen allealle andereandere kaartenkaarten steektsteekt de de grotegrote kaartkaart erer langslangs allealle
kantenkanten uituit en en dezedeze wordtwordt tijdenstijdens hethet versturenversturen voorvoor bijnabijna 99,9% 99,9% 
beschadigdbeschadigd

•• Op de Op de qslqsl zetzet U U watwat U wilt U wilt maarmaar eeneen tip tip kwasiekwasie leesbaarheidleesbaarheid
voorvoor de de behandeldebehandelde personenpersonen is :is :

•• Call links in Call links in druklettersdrukletters lieftsliefts andereandere kleurkleur en en grootgroot formaatformaat
•• EenEen markeermarkeer stiftstift is is ookook eeneen goedgoed hulpmiddelhulpmiddel
•• AlsAls hethet via via eeneen Manager Manager gaatgaat dezedeze in de in de rechterrechter bovenboven hoekhoek ookook

in in eeneen andereandere kleurkleur en en natuurlijknatuurlijk in in druklettersdrukletters en en grotergroter dandan allealle
andereandere teksttekst. . DenkDenk erer aanaan nietniet allemanalleman kankan doktersschriftdoktersschrift lezenlezen
en en eeneen UU of of VV is is verschillendverschillend, met de , met de handgeschrevenhandgeschreven ue1op is ue1op is 
bijnabijna zekerzeker VE1OPVE1OP



De De grootegroote qslqsl steektsteekt erer uituit



VbVb van van nietniet goedgoed telezentelezen dezedeze qslqsl is is 
nietniet voorvoor onzeonze sectiesectie



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



AchterkantAchterkant voorbeeldenvoorbeelden



QslQsl’’ss TipsTips

•• MeerMeer successucces voorvoor hethet ontvangenontvangen van van qslqsl kaartenkaarten
bijbij eeneen korrectkorrect ingevuldeingevulde kaartkaart naarnaar de de juistejuiste
persoonpersoon via de via de goedegoede wegweg. . 

•• EenEen qslqsl kankan via bureau via bureau verstuurdverstuurd wordenworden alsals erer
eeneen IARU bureau in IARU bureau in desbetreffenddesbetreffend land is land is andersanders
Forget ItForget It

•• EenEen qslqsl via via eeneen manager en via bureau manager en via bureau alleenalleen alsals
de manager lid is van de manager lid is van hethet bureau bureau andersanders
Forget itForget it



•• SchrijfSchrijf meermeer dandan 1 1 qsoqso op de op de kaartkaart in in plaatsplaats van van 
6 of 6 of meermeer kaartenkaarten, , denkdenk aanaan de de tegentegen partyparty

•• VulVul de de qslqsl korrectkorrect leesbaarleesbaar in en in en zekerzeker nietsniets
veranderenveranderen ( is ( is voorvoor awards awards waardelooswaardeloos ))

•• AfmetingenAfmetingen 9 x 14 cm is 9 x 14 cm is universeeluniverseel en en geeftgeeft
minder minder kansenkansen op op beschadigingbeschadiging

•• AlsAls U wilt DXU wilt DX--en en en en ookook nognog qslqsl’’ss ontvangenontvangen
volgvolg goedgoed de de publicatiespublicaties met info. met info. NietNiet zeldenzelden is is 
hethet only only qslqsl direct, direct, zeze dandan tochtoch nognog via bureau via bureau 
versturenversturen is geld is geld weggesmetenweggesmeten



•• IndienIndien U U tochtoch direct wilt direct wilt gaangaan voorvoor sommigesommige
kaartenkaarten, , alsals hethet nietniet andersanders kankan, , vergeetvergeet dandan nietniet, , 
hierhier geldengelden ookook regelsregels en en gebruikengebruiken omom eeneen zozo
grootgroot mogelijkemogelijke return return tete hebbenhebben..

•• De De tijdtijd van 1 dollar van 1 dollar voorvoor eeneen retourretour kaartkaart is is 
verledenverleden tijdtijd. . PostzegelsPostzegels kostenkosten overaloveral meermeer, op , op 
eeneen paarpaar uitzonderingenuitzonderingen nana, , dusdus terugterug naarnaar de de 
goedegoede oudeoude IRC, IRC, koopkoop hem hem alleenalleen nietniet in de in de 
postpost

•• Hoe Hoe qslqsl’’enen via direct is via direct is eeneen anderander onderwerponderwerp



QSL Transport QSL Transport toesteltoestel



VoorVoor nunu. . BedanktBedankt voorvoor
de de aandachtaandacht enen

successucces bijbij hethet klasserenklasseren
anders blijven ze een maandje langer liggen
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