eQSL
In de vorige nieuwsbrief gaf ik aan hoe je je kunt aanmelden voor het gebruik van LotW van
de ARRL, waarvan het nut eigenlijk beperkt blijft tot de ARRL diploma’s en enkele andere
uitgevers van awards.
Al eerder is er door een Amerikaanse amateur Dave Morris, N5UP een ander systeem
opgezet, waarvan de kosten worden betaald uit sponsoring en door bijdragen van de
deelnemende amateurs. Hiermee bedoel ik het eQSL systeem, dat eigenlijk veel meer lijkt op
een echte vervanger van het systeem met de papieren gedrukte QSL. De ARRL vond de
waarborgen in dit systeem onvoldoende reden waarom men een eigen systeem heeft bedacht
maar met eQSL kun je ten minste zelf ervoor kiezen een “echte” QSL te printen om bij
voorbeeld aan de muur te hangen.
Ook dit systeem kent bepaalde waarborgen om te zorgen voor zekerheid over de QSL, waarbij
meer wordt uitgegaan van de eerlijkheid van de versturende amateur, net zoals dat het geval is
bij de papieren kaart via het QSL bureau.
Hoe kun je je nu aanmelden voor het gebruik van eQSL? Ik geef ook hier weer een aantal
aanwijzingen bij de stappen die je moet zetten.
1. Ga naar de website van eQSL. Dat is www.eQSL.net Let op, geen .com!

2. Je kunt nu eerst eens kijken of er al kaarten op je wachten. Vul je call maar eens in en
kijk wat er daarna op het scherm komt te staan.

Als je niet geregistreerd bent kun je deze nog niet downloaden, daarna wel. Let op het
verschil: er zijn calls vet gedrukt, die zijn zoals dat heet “authenticity guaranteed” en
geldig voor de awards van eQSL, maar ook bijv. voor CQ-magazine en de DARC awards.
De andere zijn in gewoon lettertype aangegeven en deze tellen nog niet mee voor awards.
Hieruit kun je dus opmaken dat het erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat jouw call ook
goed en geldig wordt geregistreerd.

In de figuur hiernaast een
voorbeeld van wat eQSL’s

De registratie bestaat uit 2 delen.

3. Klik op “register now”, vul je call in en je verdere gegevens.

4. Vul het volgende formulier volledig in en verzend het. Vergeet niet om de vinkjes bij
de e-mail wensen te verwijderen anders kun je nog wel wat reclame mails verwachten.
5. Je bent nu klaar met deel 1 en moet wachten op de antwoordmail van Dave met een
code om je registratie te voltooien. Na een kwartiertje of zo zul je die hebben
ontvangen en kun je verder.

6. In de volgende figuur een overzicht van de werking van het eQSL systeem.

Het programma leidt je nu verder bij het ontwerpen van je eQSL. Zie voorbeeld hieronder.

Als je een donatie doet van $ 5,- kun je een jaar lang genieten van de bronzen inschrijving en
bij voorbeeld eigen foto uploaden voor gebruik in deze QSL.
Je kunt nu in je inbox kijken wat er voor jou al klaar staat als eQSL en deze ook voor de
betreffende amateurs bevestigen. Gemakkelijker is het om eerst je eigen logboekgegevens te
uploaden in ADIF formaat, dan vindt deze bevestiging automatisch plaats. Zorg dan eerst
voor de “authenticity guaranteed” status door een scan of foto van je licentie te maken en deze
op te sturen. Klik voor informatie en verdere verwerking op het weergegeven logo.

