
VRZA QSO Party 2020

We gaan het toch proberen! In dit jaar met allerlei restricties voor
wat betreft het samenkomen in clublocaties proberen we elkaar in
ieder geval te ontmoeten in de ether. En wel tijdens de 30e editie
van de VRZA QSO-party ter gelegenheid van de verjaardag van de
Vereniging voor Radio Zend Amateurs. In 1951 is zij opgericht en
daarom vieren we dit keer alweer de 69e verjaardag. 

Zoals de afgelopen 29 jaar zullen we elkaar weer in november in de ether
ontmoeten. Aangezien we op zondag 15 november de PA-beker contest
hebben en op zondag 22 november de Friese elfsteden contest zullen we dit
jaar onze QSO-Party houden op zondag 29 november van 11.00 uur tot
14.00 uur lokale tijd. 

Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij 
indien mogelijk veel VRZA clubstations in de lucht zullen zijn en waarbij we elkaar weer 
eens kunnen spreken nadat we elkaar bij zoveel evenementen die afgelast zijn niet 
hebben kunnen ontmoeten. De ideale kans dus om lekker bij te kletsen. 

zondag 29 november van 11.00 uur tot 14.00 uur lokale tijd 
2 meter SSB en FM

80 meter tussen 3.650 en 3.750 kHz

Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen. Wel kunt u deze
dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding

“30e  VRZA QSO party 2020 “

Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een 
dag te behalen is. Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 of op VHF 4 PI4 
clubstations van de VRZA gewerkt te hebben. 

De clubstations van de VRZA in 2020 zijn :
• Achterhoek PI4AVG  
• Oost-Brabant PI4EHV  
• Flevoland PI4FLD
• ‘t Gooi PI4VGZ
• Groningen PI4GN
• Haaglanden PI4DHG 
• Helderland PI4ADH
• Kagerland PI4KGL
• Eemland PI4RCB
• Noord-Limburg PI4VNL

• Zuid-Limburg PI4ZLB
• Zuid-West Nederland PI4ZWN 
• Zuid Veluwe PI4EDE
• IJsselmond PI4YSM
• Twente PI4TWN
• Amsterdam PI4ASD
• Drenthe PI4VDR
• PI4VRZ/A 
• PI4CQP/A 

Voor het aanvragen van het award kunt u alle gegevens vinden op de website van onze 
vereniging: https://www.vrza.nl/wp/certificaten/#divcert 

Clubstations, individuele zendamateurs en luisteramateurs kunnen hun log binnen 4 
weken insturen naar contestmanager@vrza.nl.
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