Website VERON Contest Competitie.

V2.2

Met behulp van de website http://contest.leisink.net is het mogelijk voor zendamateurs om op
een eenvoudige manier aan de Veron Contest Competitie deel te nemen. Per afdeling kunnen per
contest de resultaten ingevoerd worden waarbij automatisch het aantal behaalde punten berekend
wordt. Tussenstanden, overzichtslijsten ,etc worden eveneens gepubliceerd.
Om gebruik te maken van deze website dient men zich eerst te registreren. In deze handleiding
wordt beschreven hoe men van deze website gebruik kan maken.
Nadat men het URL heeft ingegeven in de browser verschijnt het inlogscherm.

Indien men voor de eerste keer van het systeem gebruik maakt, dien men naast het ingeven van
Uw roepletters in het invoervenster Password Uw email adres in te geven en op de Continuebutton te drukken. Per omgaand ontvangt U dan Uw password. Heeft men reeds een password
ontvangen doch is men dat vergeten, dan dient men alleen zijn roepletters in te voeren en op de
Password-button te drukken. Uw password wordt dan opnieuw naar het door U opgegeven email
adres gestuurd.
Bent U reeds geregistreerd, dan geeft U uw roepletters en uw password op en drukt U op de
Continue-button om in het systeem in te loggen en op de hoofdpagina terecht te komen.
Let op: Wanneer men 5x achter elkaar een niet geregistreerde roepnaam, een fout password dan
wel een foutieve combinatie van roepnaam en password ingeeft, dan wordt men permanent van
deze website geblokkeerd en dient men met de webmaster eerst contact op te nemen om weer
toegang tot het systeem te krijgen.
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Indien U voor de eerste keer inlogt in het systeem, wordt eenmalig gevraagd voor welke Veron
Afdeling Uw meedoet aan de Veron Contest Competitie. Nadat de roepletters en het password
zijn opgegeven en men op de Continue-button heeft gedrukt, verschijnt het volgende scherm:

Uit het pull-down menu Afdeling dient men het juiste afdelingsnummer te selecteren en op de
Registreer-button te drukken. In het pull-down menu treft men alleen die afdelingen aan die
geactiveerd zijn en dus meedoen aan de Veron Contest Competitie middels deze website. Staat
Uw afdelingnummer er nog niet bij, dan dient U een email te sturen aan de webmaster met het
verzoek de betreffende afdeling te activeren. Door op deze link Webmaster te klikken wordt een
standaard webmail bericht geopend, waarop U alleen nog het afdelingsnummer dient in te voeren
en op de send-knop te drukken. Maar U kunt natuurlijk ook uw eigen email client gebruiken.
Staat Uw afdelingsnummer er niet bij, dan verlaat U de website door op de Exit-button te
drukken. Normaal wordt binnen 24 uur wordt Uw afdeling geactiveerd, waarna U de registratrie
procedure normaal verder kunt voltooien.
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Hoofdpagina VERON Afdelings Competitie.
Nadat men met succes is ingelogd, wordt de volgde pagina vertoond:

Op deze pagina wordt getoond welke score U en Uw afdeling in de lopende periode en in het
lopende jaar heeft behaald.
Tevens heeft men hier de mogelijkheid om de behaalde resultaten per contest in te voeren.
Deze punten worden toegerekend aan de lopende periode.
Om zijn resultaat in te voeren selecteert men uit het Naam Contest pull-down menu de
betreffende contest, geeft men het aantal gemaakte QSO’s op in het invoerveld Aantal QSO’s en
selecteert men uit het Mode pull-down menu de gewerkte mode zoals SSB, CW, RTTY, etc.
Indien men bijvoorbeeld zowel in CW als SSB gewerkt heeft, dan kiest men voor de juiste
combinatie mode, in dit geval dus CW/SSB.
Vervolgens drukt men op de Log-button. Indien men een fout gemaakt heeft bij de invoer van de
gegevens, verschijnt er in het rood boven de rij buttons de betreffende foutmelding. Is alles
correct opgegeven, dan komt in het blauw de melding dat de resultaten zijn verwerkt en het
aantal punten wat men daarbij behaald heeft. Tevens is deze score direct zichtbaar in uw
persoonlijke score en in uw afdelings score.
Een aantal personen hebben de mogelijkheid om de resultaten voor alle deelnemers van een
afdeling danwel voor alle geregistreerde deelnemers apart in te voeren. Het pull-down menu
achter de Call zal in dat geval alle calls laten zien voor diegene waarvoor men ook de resultaten
kan invoeren. Zonder deze mogelijkheid verschijnt alleen de eigen call.
Let op: Indien men een opgegevens contest wil verwijderen uit het bestand, dan dient men deze
contest opnieuw in te voeren echter met het aantal QSO’s ditmaal op 0. De opgave wordt nu
verwijderd, wanneer men op de Log-button drukt.
Een contest kan men zo vaak men wil ingeven. Alleen de gegevens van de laatste opgave worden
bewaard. OP deze manier kan men een fout in de opgave herstellen.
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Weekoverzicht.
Vanuit het hoofdmenu kan men een overzicht krijgen van de resultaten van de afgelopen 7 dagen
van de overige deelnemers van de eigen afdeling. Door op de Weekoverzicht-button te drukken
krijgt men het volgende overzicht:

Per call en per contest worden de gemaakte aantal QSO’s en behaalde punten getoond.
Door op de Afsluiten-button te drukken komt men weer in het hoofdmenu.
Indien de lijst langer is dan de hoogte van het scherm toelaat, dan dient men naar onder te
scrollen om deze button zichtbaar te maken.
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Tussenstand.
Vanuit het hoofdmenu kan men een overzicht krijgen van de tussenstand in de VERON Contest
Competitie van alle afdelingen door op de Tussenstand-button te drukken. Het volgende scherm
wordt dan getoond:

Deze Score wordt niet dynamisch aangemaakt, maar toont de tussenstand aan het eind van elke
periode. Het YTD waarde is het actuele resultaat op dat moment. Staat er een (?) symbool achter
dit resultaat, dan geeft dat aan, dat niet alle deelnemers van die afdeling de resultaten via de
website hebben opgegeven, maar per email rechtstreeks aan de Contest Manager. Voor een juist
beeld het is echter ten zeerste aan te bevelen dat nadat een afdeling is geactiveerd, alle
deelnemers hun resultaten ook via de website opgeven !!
Indien gewenst kan ook een persoon namens de andere deelnemers van een afdeling de behaalde
resultaten centraal invoeren. In dat geval graag contact opnemen met de webmaster.
Terugkeer naar het hoofdmenu geschiedt weer door op de Afsluiten-button te drukken.
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Afdelingsresultaat.
Vanuit het hoofdmenu kan men een overzicht krijgen van de tot dusverre behaalde totaal score
van de overige deelnemers van de eigen afdeling.
Nadat men op de AfdResultaat-button heeft gedrukt, wordt het overzicht getoond.

Een gedetailleerd overzicht, gespecificeerd per contest, kan men per email toegestuurd krijgen
door op de Email-button te drukken.
Door op de Afsluiten-button te drukken keert men weer terug in het hoofdmenu.
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Persoonlijk Resultaat.
Vanuit het hoofdmenu kan men een overzicht krijgen van alle contesten die men persoonlijk in
de Veron Contest Competitie in het lopend jaar heeft gewerkt en via deze website heeft
ingevoerd door op de PersResultaat-button te drukken. Het volgend scherm wordt dan getoond:

De gewerkte contesten worden in alfabetische volgorde getoond, dit om het terugzoeken te
vergemakkelijken.
Terugkeer naar het hoofdmenu geschiedt weer door op de Afsluiten-button te drukken.
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Top 10
Dit overzicht laat de Top 10-score zien van alle deelnemers, die via de website
hun opgave voor de Veron Competitie verzorgen.
Het volgende scherm wordt getoond:

Door op de Afsluiten-button te drukken, komt men weer in het hoofdmenu terecht.
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Persoonlijke Instellingen.
Door vanuit het hoofdmenu op de Change Account-button te drukken, kan men zijn
persoonlijke instellingen veranderen. Het volgende scherm wordt getoond:

De volgende gegevens kunnen gewijzigd worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Password
Email adres
Afdelingsnummer
Ontvangst per email weekoverzicht
Ontvangst per email maandoverzicht.
Getoonde contesten.

Password
Vul in de betreffende velden zowel het oude als 2x het nieuwe password in en druk op de
Change-button. Bij een correcte opgave zal het email adres worden gewijzigd. Zoniet dan
verschijt er een foutmelding. Na een wijziging komt men vanzelf weer in het hoofdmenu terug.
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Email adres
Het huidige email adres wordt standaard getoond. Het nieuwe adres dient men 2x in te toetesen
en daarna op de Change-button te drukken. Bij een correcte opgave zal het email adres worden
gewijzigd. Zoniet dan verschijt er een foutmelding. Na een wijziging komt men vanzelf weer in
het hoofdmenu terug.
Afdelingsnummer
Indien men het afdelingsnummer kan wijzigen verschijnt er een pull-down menu van waaruit
men zijn nieuwe afdeling kan selecteren. Na het selecteren van de nieuwe afdeling dient men op
de Change-button te drukken en komt men weer in het hoofdmenu terug.
Email Weekoverzicht
Elke woensdag wordt er een email verstuurd aan alle geregistreerde deelnemers met daarin een
overzicht van de behaalde resultaten van de afgelopen 7 dagen alsmede een overzicht van de te
houden contesten de komende 14 dagen. Door het betreffende vakje aan of uit te vinken wordt dit
overzicht wel of niet gestuurd.
Email Maandoverzicht
Elke 13e of 14e van de maand wordt het maandoverzicht gepubliceerd, welke automatisch wordt
opgestuurd naar de VERON Competitie leider PG2AA. Ook hier kan men door het vakje aan of
uit te vinken bepalen of men het overzicht wel of niet wil ontvangen.
Getoonde Contesten
Door het vakje aan te vinken, krijgt men bij het inbrengen van de contest resultaten
alle contesten van 1 januari t/m huidige datum van het betreffende jaar te zien, waarvan
men nog geen resultaten heeft opgegeven. Zonder dit vakje aan te vinken worden alleen
de contesten van de laatste maand getoond.
Let op: Er kunnen meerdere wijzigingen tegelijkertijd worden opgegeven. Vul dus eerst alle
wijzigingen in die men aan wil brengen en druk dan pas op de Change-button.
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Links naar Contest Site’s.
Door op de button Contest Links te drukken krijgt men een pagina waarop hyperlinks zijn
vermeld naar interessante Contest Sites.

Met name op de sites WA7BNM, SM3CER en VERON kan men veel informatie over de diverse
contesten en hun reglementen terug vinden.

Uitloggen.
Door op de Exit-button te klikken verlaat men de website. Om opnieuw gebruik te maken van de
site, moet men opnieuw inloggen.
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Voorbeeld Weekrapport.
Hallo PA0LSK,
Hierbij het overzicht van de behaalde resultaten van de afdeling
Nijmegen in de VERON Contest Competitie over de afgelopen week en
het totaal aantal behaalde punten dit seizoen.
Mocht er in dit overzicht Uw opgave ontbreken, dan zijn de gegevens
nog niet via de website http://contest.leisink.net ontvangen.
Tevens is er een overzicht van de contesten voor de komende 14 dagen
opgenomen. Veel QSO's toegewenst in de komende contesten !
Resultaat afdeling Nijmegen:
---------------------------PE8ROB
Russian PSK WW Contest
25 QSO's en
1 Pnt.
PA0HOP
UBA DX Contest
25 QSO's en
1 Pnt.
PA0MJK
Russian PSK WW Contest
28 QSO's en
1 Pnt.
PA0LSK
UBA DX Contest
205 QSO's en
6 Pnt.
PA3CWQ
UBA DX Contest
203 QSO's en
6 Pnt.
PA4A
UBA DX Contest
672 QSO's en
15 Pnt.
PA0KHS
UBA DX Contest
255 QSO's en
7 Pnt.
PA3CDN
UBA DX Contest
105 QSO's en
4 Pnt.
PG3N
North American QSO Party
25 QSO's en
1 Pnt.
PA4A
High Speed Club CW Contest (2) 179 QSO's en
5 Pnt.
PA4A
CQ WW 160-Meter Contest
65 QSO's en
2 Pnt.
PD0JAC
REF Contest
25 QSO's en
1 Pnt.
PE0NYJ
REF Contest
51 QSO's en
2 Pnt.
PA0DIN
High Speed Club CW Contest (1)
54 QSO's en
2 Pnt.
----------------------------------Week
1917 QSO's en
54 Pnt.
----------------------------------Totaal
15135 QSO's en
411 Pnt.
====================================
Overzicht contesten komende 14 dagen:
------------------------------------ARRL Inter. DX Contest, SSB
SSB
Wake-Up! QRP Sprint
CW
Open Ukraine RTTY Championship Low RTTY
Open Ukraine RTTY Championship Low RTTY
Open Ukraine RTTY Championship HighRTTY
DARC 10-Meter Digital Contest
Digi
AGCW YL-CW Party
CW
DIG QSO Party (10-20m)
SSB
AGCW QRP Contest
CW
North American Sprint Contest
RTTY
DIG QSO Party (80m)
SSB
UBA Spring Contest
CW
DIG QSO Party (40m)
SSB
NSARA Contest (1)
Mixed
NSARA Contest (2)
Mixed

0000Z, Mar 3 to 2400Z, Mar 4
0400Z - 0600Z, Mar 3
2200Z - 2359Z, Mar 3
0000Z - 0159Z, Mar 4
0800Z - 1159Z, Mar 4
1100Z - 1700Z, Mar 4
1900Z - 2100Z, Mar 6
1200Z - 1700Z, Mar 10
1400Z - 2000Z, Mar 10
0000Z - 0400Z, Mar 11
0700Z - 0900Z, Mar 11
0700Z - 1100Z, Mar 11
0900Z - 1100Z, Mar 11
1200Z - 1600Z, Mar 11
1800Z - 2200Z, Mar 11

Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken,
dan horen we dat graag van U ! (email naar pa0lsk@leisink.net).
Nadere info omtrent vermelde contesten kunt U vinden op:
WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/
SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/
VERON Contest Service : http://www.veron.nl/cie/traffic/contest/contest.htm
73 es gd contesting.
PA0KHS / PG3N / PA0LSK
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Voorbeeld Maandrapport
Hallo PA0LSK,
Hierbij het overzicht van de behaalde CONTEST PUNTEN van de afdeling
Nijmegen (A-35) per contest en per call over de afgelopen periode
en het totaal aantal behaalde punten dit seizoen.
Resultaat afdeling Nijmegen:
---------------------------PE8ROB
*070 Club PSKFest
25 QSO's en
1 Pnt.(PSK31)
PA0MJK
*070 Club PSKFest
26 QSO's en
1 Pnt.(PSK31)(Nw)
PE8ROB
UK DX RTTY Contest
26 QSO's en
1 Pnt.(RTTY)
PG3N
UK DX RTTY Contest
302 QSO's en
8 Pnt.(RTTY)
PA0KHS
Hungarian DX Contest
79 QSO's en
3 Pnt.(CW)
(Nw)
PA3CWQ
UK DX RTTY Contest
152 QSO's en
5 Pnt.(RTTY) (Nw)
PA0LSK
UK DX RTTY Contest
215 QSO's en
6 Pnt.(RTTY)
PA0LSK
Hungarian DX Contest
53 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3CDN
UK DX RTTY Contest
115 QSO's en
4 Pnt.(RTTY)
PE8ROB
BARTG RTTY Sprint
30 QSO's en
1 Pnt.(RTTY)
PG3N
REF Contest
25 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PG3N
BARTG RTTY Sprint
202 QSO's en
6 Pnt.(RTTY)
PB0AEZ
BARTG RTTY Sprint
76 QSO's en
3 Pnt.(RTTY) (Nw)
PA3CWQ
BARTG RTTY Sprint
201 QSO's en
6 Pnt.(RTTY) (Nw)
PA0AWH
UBA DX Contest
52 QSO's en
2 Pnt.(SSB) (Nw)
PA0LSK
REF Contest
54 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA0LSK
BARTG RTTY Sprint
110 QSO's en
4 Pnt.(RTTY)
PE0NYJ
UBA DX Contest
51 QSO's en
2 Pnt.(SSB) (Nw)
PG3N
CQ 160-Meter Contest
151 QSO's en
5 Pnt.(CW)
PA0KHS
CQ 160-Meter Contest
105 QSO's en
4 Pnt.(CW)
(Nw)
PA0KHS
REF Contest
102 QSO's en
4 Pnt.(CW)
(Nw)
PA0DIN
CQ 160-Meter Contest
113 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA4A
CQ 160-Meter Contest
760 QSO's en
17 Pnt.(CW)
(Nw)
PF5X
CQ 160-Meter Contest
203 QSO's en
6 Pnt.(CW)
(Nw)
PA3GGW
UBA DX Contest
75 QSO's en
3 Pnt.(SSB) (Nw)
PA3ADJ
CQ 160-Meter Contest
160 QSO's en
5 Pnt.(CW)
(Nw)
.
.
.
.
.
PE2S
Dutch PACC Contest
157 QSO's en
5 Pnt.(SSB)
PA3CDN
Dutch PACC Contest
28 QSO's en
1 Pnt.(Mixed)
PA3CDN
CQ WW RTTY WPX Contest
305 QSO's en
8 Pnt.(RTTY)
PA0DIN
Dutch PACC Contest
410 QSO's en
10 Pnt.(CW)
PA3CWQ
Dutch PACC Contest
26 QSO's en
1 Pnt.(SSB) (Nw)
PA3CWQ
CQ WW RTTY WPX Contest
317 QSO's en
8 Pnt.(RTTY) (Nw)
PA0LSK
CQ WW RTTY WPX Contest
402 QSO's en
10 Pnt.(RTTY)
PA1PAT
Dutch PACC Contest
63 QSO's en
2 Pnt.(SSB) (Nw)
PD0JAC
CQ WW RTTY WPX Contest
83 QSO's en
3 Pnt.(RTTY) (Nw)
PA2P
Dutch PACC Contest
401 QSO's en
10 Pnt.(Mixed)(Nw)
PF5X
Dutch PACC Contest
1156 QSO's en
25 Pnt.(CW)
(Nw)
PD2LEO
Dutch PACC Contest
61 QSO's en
2 Pnt.(SSB) (Nw)
PA3ADJ
Dutch PACC Contest
584 QSO's en
13 Pnt.(CW)
(Nw)
-----------------------------------Periode
11076 QSO's en
295 Pnt.
-----------------------------------Totaal
11926 QSO's en
322 Pnt.
====================================
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de
topscoorder van dit seizoen:
TOP 3 VAN DE MAAND:
----------------------1. PA4A
48 Pnt.
2. PG3N
46 Pnt.
3. PF5X
31 Pnt.

SEIZOEN TOP SCOORDER:
--------------------PG3N
53 Pnt. << Proficiat !

Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten !
Let's do it to them before they do it to us !
73 es gd contesting

PA0KHS / PG3N / PA0LSK
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