
Q codes in het amateur gebruik. 
  

CODE VRAAG. ANTWOORD. 

 
 

QRA            Wat is Uw naam? (call)?                                      Mijn naam is(call). 

 
QRB            Hoe groot is onze afstand?                                  Onze afstandi...km. 

 

QRG            Wat is de frequentie?.                                        De Frequentie is .. 

QRH            Is mijn Frequentie constant?.                              De Frequentie is niet constant. 

 
QRK            Hoe is de leesbaarheid van mijn signaal?                De leesbaarheid van Uw signaal is. 

QRL            Bent U bezig?.                                                   Ik ben bezig. 

 

QRM           Heeft U last van storing?.                                    Ik heb last van storing. 
 

QRN            Heeft U last van atmosferische storingen?              Ik heb last van atmosferische storingen 

 

QRO            Zal ik mijn zendvermogen verhogen .                     Verhoog uw zendvermogen. 

QRP            Zal Ik het zendvermogen verminderen ?                  Verminder het zendvermogen. 

QRQ            Zal ik sneller seinen?.                                          Sein sneller. 

 

QRS             Zal ik langzamer seinen?.                                    Sein langzamer. 

 
QRT            Zal ik stoppen met seinen?.                                  Ik stop met seinen. 

 

QRV             Bent U klaar om te zenden?.                                Ik ben gereed om te zenden. 

QRW       Zal ik... meedelen dat U hem op ...KHz of MHz roept?  Deel..a.u.b mee dat ik hem op...KHz of MHz roep. 

QRX           Wanneer roept U mij weer?.                                 Ik zal U weer oproepen om... 

QRY           Wanneer ben ik aan de beurt?.                             Uw beurt is nummer... 

 

QRZ           Wie roept mij aan?.                                            U wordt aangeroepen door. 
 

QSA           Wat is de sterkte van mijn signaal?.                      De sterkte van Uw signaal is 

 

QSB          Heeft mijn signaal last van fading?.                        Uw signaal heeft last van fading. 
  

QSK          Kunt U ontvangen tijdens het zenden?.                  Ik kan ontvangen tijdens het zenden. 

 

QSL          Wilt U de ontvangst bevestigen?.                          Ik bevestig de ontvangst. 

 
QSO         Kunt U werken met....?.                                       Ik kan werken met.... 

 

QSP         Wilt U doorgeven aan...?.                                     Ik zal doorgeven aan... 

 
QSY         Zal ik op een andere frequentie  gaan zenden?         Ik ga op een andere frequentie zenden. 

 

QTC          Heeft U berichten voor mij?.                                 Ik heb berichten voor U. 

 
QTH          Wat is Uw locatie?.                                            Mijn locatie is. 

 

QTR           Wat is de juiste tijd?.                                        De juiste tijd is 

 


