Op het web zijn verschillende mogelijkheden te vinden om zendamateurs in staat te stellen
een gemaakte radioverbinding langs electronische weg te bevestigen. De komende maanden
zal ik er een aantal van bespreken en ik probeer dan aan te geven hoe je hier gebruik van kunt
maken en welke de voor- en nadelen zijn.
De mogelijkheid is er natuurlijk om een QSL via een email bericht te sturen. Helaas is de
mogelijkheid om daarmee fraude te plegen zeer eenvoudig, daarom is gezocht naar een
manier om meer waarborgen in te bouwen.
Het eQSL programma dat al ruim 10 jaar loopt bood naar de mening van de ARRL
onvoldoende waarborgen om het voor het DXCC programma in te zetten. De ARRL heeft dan
ook een eigen systeem opgezet dat als enige wordt erkend voor het DXCC-award. Kosten zijn
hier voor de deelnemers niet aan verbonden, maar als je het award aanvraagt betaal je een
bedragje per gebruikte bevestiging. Dat geldt echter ook voor gecontroleerde papieren QSL.
Voor alle elektronische QSL geldt natuurlijk dat je de verbindingen in een logboek op de
computer moet hebben ingevoerd.

Hoe te beginnen met LotW?
Verschillende OM hebben me laten weten dat ze het toch wel erg lastig vinden om gebruik te
maken van het ARRL programma. Nu alweer een aantal jaren ook de bevestigingen via het
LotW meetellen voor de DX-ladder is het denk ik goed om kort en duidelijk aan te geven hoe
je hier gebruik van kunt gaan maken.
Ik hoop dat het daarmee voor ieder mogelijk is om dit programma te gebruiken. Zit je toch
nog met problemen dan hoor ik het graag van je.
De ARRL geeft op haar website www.arrl.org de nodige informatie en er is ook een link naar
de website van Henk Tobbe, VK2GWK (http://tobbe.net.au/lotw/ ) die de hele procedure in
het Nederlands heeft beschreven. Op de ARRL website is ook een powerpoint presentatie te
vinden die de hele procedure weergeeft.
Stap 1.
Maak een speciale map aan op je computer waarin je alle LotW gegevens en programmatuur
kunt plaatsen. Zorg ervoor dat deze map aan je regelmatige backup wordt toegevoegd. Dat
geldt natuurlijk voor alle belangrijke info maar je zult niet de eerste zijn die bij een calamiteit
zijn LotW toegang kwijtraakt. Een extra backup op een USB stick of CD die elders wordt
bewaard kan zeker ook geen kwaad.

Ga nu naar de ARRL site en download de laatste versie van het TQSL pakket. Na het
installeren van dit programma vind je op je bureaublad 2 snelkoppelingen.

Stap 2.
Hiervoor heb je nodig het programma TQSLcert. Start dit op en beantwoord de vraag of je
een certificaat wilt aanvragen met “YES” of klik op “FILE” en kies nieuw certificaat.
Doorloop vervolgens de stappen die het programma aangeeft, maar gebruik hier in eerste
instantie alleen je huidige roepnaam; geef wel als startdatum op de datum waarop je de eerste
licentie hebt gekregen en laat de einddatum open.

Als je bij deze procedure ervoor kiest een wachtwoord aan te maken zorg dan dat je het
noteert en bewaart op een plaats waar je het terug kunt vinden. Tot slot antwoord je op de
vraag “digitaal ondertekenen?”, met nee en sla je het geheel op. In het TQSL scherm zie je nu
voor het certificaat een “verbodsbordje”, zie afbeelding.

Dit bestand eindigt met .tq5 en stuur je vervolgens als attachment per email naar de ARRL
aan lotw-logs@arrl.org.
Stap 3
De ARRL zal je aanvraag om een beveiligingscertificaat pas in behandeling nemen na
ontvangst van de juiste documenten.
Maak daarom zo snel mogelijk een kopie van
a. Je licentie
b. Een legitimatie (paspoort of rijbewijs)
Zet op beide je roepnaam en stuur deze per post naar de ARRL. Let op: dit kan niet per email,
men wil voor de eerste keer beslist een echt document. Bij alle vervolgaanvragen is dit niet
meer nodig, dat kan per email.
Zodra het is ontvangen en behandeld bij de ARRL ontvang je per email het digitale certificaat
en de inlog-gegevens die je nodig hebt om de eerste keer op de LotW website te kunnen
inloggen.
Stap 4.
Sla het ontvangen certificaat op in de LotW map. Nu moet je het certificaat registreren in je
TQSL programma; dat gaat het gemakkelijkste door in de email op het juiste aanhangsel te
klikken. Het TQSL programma zal dan starten en daarna zul je zien dat het verbodsbordje in
de overzichtslijst is verdwenen. Het programma kan nu worden gebruikt om de door jou te

versturen QSO-bestanden te authenticeren zodat de LotW robot ze op de juiste wijze kan
verwerken.
Stap 5
Een QSL in het LotW systeem komt pas tot stand als van beide partijen de QSO-gegevens
zijn ontvangen en overeenstemmen. Gebruik dus altijd bij het verzenden van deze gegevens
de juiste roepnaam. Let erop, dat PA0AA iets anders is dan PA0AA/m of PA0AA/p. Heb je
dit soort alternatieve calls gebruikt, dan moet je nu via TQSLcert voor iedere afzonderlijke
call een certificaat aanvragen. Deze aanvragen kun je nu ondertekenen met je bestaande
certificaat. Omdat dit allemaal loopt via email krijg je de nieuwe certificaten meestal vrij snel
weer terug in je mailbox. Deze kun je op dezelfde manier als bij punt 4 weer in het TQSL
programma registreren. Dit geldt ook bij voorbeeld voor vakantie-roepnamen.
Stap 6

Voor je nu QSO-gegevens kunt versturen moet je nog voor elke locatie vanwaar je actief bent
geweest een aantal gegevens invoeren die zullen worden gebruikt bij het signeren van deze
gegevens. Start het TQSL programma en druk op “Station” en kies “Add location”. Je kunt nu
de gegevens invoeren. Zie figuur. Hierbij is het vooral van belang dat je de juiste QTH -locator
vermeldt en de correcte CQ zone alsmede ITU zone. In heel veel gevallen hebben OM deze 2
verwisseld en dat leidt tot grote narigheid bij het verwerken van de ontvangen LotW QSL. In
het vervolg zal ik hier nog op terugkomen. Geef deze gegevens een goed herkenbare naam als
je op “NEXT” hebt gedrukt.
Stap 7.
Als je een aantal QSO’s uit je logboekprogramma hebt geëxporteerd om naar LotW te
verzenden ga je weer naar het TQSL programma. Kies nu voor “File” “sign existing file” en
geef de betreffende locatie aan in de lijst. Er opent nu een bladerschema waarmee je naar het
ADIF of Cabrillo bestand kunt gaan en dit aanwijzen. Het programma zal daarna de gegevens

verwerken en in het algemeen een .tq8 bestand aanmaken met dezelfde naam als het .adi of
.cab bestand. Stuur het .tq8 bestand nu weer als attachment naar lotw-logs@arrl.org en na
enige tijd ontvang je een verwerkingsrapport. Je kunt de gegevens ook op de LotW website
uploaden, maar dan weet je niet wanneer ze verwerkt zijn. Hieronder een wel heel snelle QSL
van HZ1PS.

Tot zover de procedure om je QSO gegevens in het LotW te krijgen. Volgende keer zullen we
bespreken welke resultaten daar dan uit te halen zijn. In de laatste figuur van deze serie zie je
een overzicht van PA0MIR per 13 juni (de datum waarop ik dit stukje heb afgerond). Op die
datum had ik dus al ruim 35000 QSL voor de verschillende door mij gebruikte roepnamen.

