Vriendelijk verzoek aan de CM om dit document aan iedereen die zich
als operator voor het ON75 station van de sectie opgaf door te sturen.

UBA 75 ON THE AIR EVENT
INFORMATIE VOOR DE DEELNEMENDE SECTIES EN HUN OPERATOREN.
Beste CM en ON75 operatoren,

Nu de maand december van start is gegaan brengen we jullie graag een update en stand van zaken
omtrent het “UBA 75 On The Air Event” waarop je sectie intekende.
De aanvragen voor de bijzondere ON75xyz roeptekens met de diverse opstellingsadressen werden
begin november overgemaakt aan het BIPT. In totaal zullen 64 verschillende roeptekens worden
geactiveerd:
ON75AAA, ON75ACC, ON75ALT, ON75ARA, ON75AST, ON75ATH, ON75ATO, ON75BDX,
ON75BTS, ON75BXE, ON75CDZ, ON75CLR, ON75CRD, ON75DIG*, ON75DST, ON75EKO,
ON75GBN, ON75GBX, ON75GDV, ON75GNT, ON75GTM, ON75HCC, ON75IPR, ON75KSD,
ON75KTK, ON75LGE, ON75LIR, ON75LLV, ON75LUS, ON75LVN, ON75MCL, ON75MLB,
ON75MWV, ON75NBT, ON75NNV, ON75NOK, ON75NOL, ON75ODE, ON75ONZ, ON75ORA,
ON75OSA, ON75OSB, ON75OST, ON75PHI, ON75RAF, ON75RAM, ON75RAT, ON75RCA,
ON75RCN, ON75REM, ON75RST, ON75RSX, ON75SNW, ON75TLS, ON75TRA, ON75TRC,
ON75TWS, ON75UBA*, ON75WLD, ON75WRA, ON75WRC, ON75WTO, ON75YLC* en ON75ZTM.
*: ON75DIG = clubstation van de UBA Diplomavrienden DIG, ON75UBA = national UBA clubstation
en ON75YLC = clubstation de de UBA YL club.
Het evenement zal lopen van 1 januari t.e.m. 28 februari 2022. Tijdens deze twee maanden is het de
bedoeling dat elk van bovenvermelde ON75 stations een zo groot mogelijk aantal verbindingen
maakt op de diverse HF, VHF en UHF banden en dit in alle gangbare modulatiemodi.
Elke operator, lid van de UBA en wonend op één van adressen waarvoor een aanvraag werd
ingediend mag het ON75 station van zijn/haar sectie in de lucht brengen. Vanzelfsprekend dienen
de houders van een basis of novice vergunning de bepalingen van zijn/haar vergunning in acht te
nemen. Portabele activiteiten met een ON75 station zijn, tenzij de locatie in de originele aanvraag
werd vermeld, niet toegestaan.
Met uitzondering van beide UBA DX Contesten (het laatste weekend van januari resp. februari) staat
het BIPT niet toe dat ON75 stations aan contesten deelnemen. Alle ON75 stations worden dan ook
van harte uitgenodigd aan beide UBA contesten deel te nemen (een apart klassement is voorzien).
Een ON75 station mag vanop meerdere adressen tegelijkertijd in de lucht zijn in dien verstande dat
het station op verschillende banden wordt geactiveerd. In klaartekst betekent dit bijvoorbeeld dat
ON75xyz tegelijkertijd op 20m CW, 80m RTTY, 40m SSB, 2m FM en 30m CW vanop verschillende
adressen actief zal zijn. Er wordt gevraagd om slechts één signaal per band in de lucht te brengen.
Om de activiteit in goede banen te leiden kan het aanmaken van een uurrooster goede dienst
bewijzen. De UBA beveelt dit dan ook sterk aan. Hiervoor kan bijvoorbeeld een online spreadsheet
van Google worden aangemaakt en gedeeld worden tussen de verschillende operatoren.

Graag verzoeken we alle verantwoordelijken van elk ON75 station een account op
https://www.qrz.com aan te maken. In de volgende paragraaf bevindt zich een Engelstalige tekst
waarvan we graag zouden zien dat elk ON75 station deze op QRZ vermeldt. Dit niet enkel omwille
van de uniformiteit maar ook om de QSO partners duidelijk te informeren over het event, de eraan
verbonden awards en de QSL info.
TEKST VOOR QRZ
The Belgian IARU society UBA is celebrating its 75th anniversary in 2022. To celebrate this event, 64
different special event stations will be active from January 1st till February 28th 2022. Each special
event station will be using the prefix ON75 followed by a three letter suffix.
Awards for working both a specific number of different ON75 stations and/or working ON75 stations
in various band/mode slots are available via this link: (link will be published at the start of the event).
QSL Info
Paper QSL cards will only be sent exclusively using OQRS (Online QSL request) via Clublog, either
via Bureau or direct. If you want your cards direct, use the PayPall system. If you are unable to use
the OQRS system on Clublog: QSL request via email to uba75qsl@uba.be for bureau cards. QSL
direct request send a SAE with $3 to QSL Manager ON9TT. SWL’s may send their SWL reports via
email to uba75swl@uba.be to receive cards via the bureau. SWL’s who want a QSL direct may send
their SWL reports to ON9TT by snail mail. (SAE and $3). Please note that the OQRS system will be
closed on March 31st , 2022. QSL cards will be sent at the earliest in April 2022.

Het staat elke deelnemende sectie station vrij accounts aan te maken op eQSL (https://eqsl.cc) en/of
Logbook of The World LoTW (https://lotw.arrl.org). Desgevallend dient de sectie zelf te zorgen voor
het bezorgen van de logs aan deze diensten.
Met aandrang verzoeken we elke operator om na elke (dagelijkse) activiteit zijn/haar log in ADIF
formaat te bezorgen aan de UBA HF-commissie via het e-mail adres uba75log@uba.be
Telkens een operator een reeks verbindingen heeft gemaakt dienen deze QSOs naar een ADIF
bestand te worden geëxporteerd waarbij het ADIF bestand als volgt dient te worden opgeslagen :

ON75xyz_ON1xyz_01_01.adi
Hierbij geldt:
•

ON75xyz: het roepteken van het geactiveerde ON75 station,
• ON1xyz: roepteken van de operator,
• 01_01: de datum (volgorde: maand_dag)

Voorbeeld: ON75UBA_ON7TK_01_25.adi
Graag enkel nieuwe QSOs in het ADIF bestand doorsturen. Zo dienen de QSOs die op 1
januari werden gepleegd en overgemaakt via uba75log@uba.be niet nog een keer naar het
ADIF bestand van de op 2 januari gemaakte QSOs te worden geëxporteerd. (M.a.w.: het
bestand ON75UBA_ON7TK_01_27.adi bevat niet nog eens de QSOs die het bestand
ON75UBA_ON7TK_01_26.adi reeds bevatte).

We kunnen niet genoeg de nadruk leggen op het feit dat het van groot belang is deze ADIF
bestanden liefst dagelijks naar uba75log@uba.be te mailen. Tijdens voorgaande events zoals
OT70xyz en OR18xyz gebeurde het wel helaas soms dat de logs slechts met grotere intervallen
werden bezorgd.
Alle door de HF-commissie ontvangen logs zullen door de HF-commissie naar Clublog
(https://clublog.org) worden geüpload. Aan de hand van deze gegevens zullen QSO partners hun
QSL kaart kunnen aanvragen. Medewerkers van de HF-commissie zullen instaan voor het verwerken
van de QSLs waarvoor de UBA de nodige financiële middelen vrijmaakt.
Uit ervaring is gebleken dat het beantwoorden van rechtstreeks of via het QSL bureau ontvangen
QSLs zeer tijdrovend en erg arbeidsintensief is. Daarom werd geopteerd om de afhandeling van de
QSLs uitsluitend via het OQRS systeem van Clublog te laten gebeuren. Dit systeem is
gebruiksvriendelijk en gratis toegankelijk zowel voor jullie QSO partners als voor onze medewerkers
die de QSL post zullen verzenden. Het is dan ook daarom dat we eerder in deze informatiebrief op
de tekst voor QRZ hebben gewezen.
De UBA heeft verschillende diploma’s aan het event gekoppeld. Zo gaan we awards aanbieden voor
het contacteren van verschillende ON75 stations en gaan we ook certificaten uitgeven voor het
behalen van punten door het werken van ON75 stations in verschillende band/mode slots.
Beide awardprogramma’s zullen beschikbaar zijn in diverse klassen.
Wie in aanmerking komt, zal zijn/haar diploma gratis kunnen downloaden via de dienst
hamlog.online waarmee we zullen samenwerken. De deelnemende ON75 stations dienen zich
hierom niet te bekommeren, ook deze taak zullen de medewerkers van de HF-commissie voor hun
rekening nemen.
Het volledig awardreglement zal weldra worden bekendgemaakt.
Beste operatoren, of het nu om QSLs dan wel de upload van de logs t.b.v. het behalen van de
diverse diploma’s gaat: de medewerkers van de HF-commissie zullen nagenoeg alle “lastige
karweitjes” voor jullie opknappen. Het enige wat we van jullie verlangen is het intensief activeren van
het ON75 station van je sectie en je log zeer geregeld in te sturen.
Word je ondanks deze nieuwsbrief toch nog door vragen gekweld? Graag dan een mailtje aan
on4cas@uba.be en er wordt gepoogd asap een antwoord te formuleren.
73,
Egbert – ON4CAS
UBA HF-Manager

