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Wat is de BDXC?

De Benelux DX-Club stelt zich ten doel - al dan
niet in samenwerking met andere personen en/of
organisaties – het verstevigen van het onderling
contact tussen de beoefenaren van de hobby
aangeduid als "DX-en" alsmede het bevorderen
van de beoefening van deze hobby in het algemeen
en met name in het Nederlandse taalgebied. Hierbij
dient onder DX-en te worden verstaan het ontvangen
van "verre" radio- en televisie signalen, onder meer
afkomstig van kortegolf omroep-, televisie- en
utiltyzenders en alle daarmede samenhangende
activiteiten.

Ik heb een vraag/suggestie/klacht
inzake de BDXC. Met wie kan ik
kontakt opnemen?

Neem kontakt op met de secretaris;
e-mail: secretaris@bdxc.nl

Wat is het adres van de BDXC
website?

http://www.bdxc.nl

Ik heb geen toegang tot het WWW. Is
er en anonieme FTP site?

Nee, de BDXC heeft geen FTP site.

Ik kan de web site niet bereiken.
De website schijnt niet goed te
werken.
Ik heb "broken links" ontdekt.

Problemen met de web site kunt u melden bij de
webmaster; e-mail: webmaster@bdxc.nl

Hoe kan ik mijn logs en info voor het
clubblad en de website insturen?

Stuur alle relevante informatie direkt naar de
redacteur van de betreffende column. Check de
pagina met kontaktpersonen op de website.
De e-mail adressen staan ook in het clubblad.
Om snel logs uit te wisselen met andere leden raden
wij je ook aan de logs op het forum te plaatsen. Wij
hebben verschillende mappen aangemaakt zodat je
de logs per interessegebied kunt plaatsen.

Hoe bereik ik het BDXC forum op het
internet?

Het forum maakt onderdeel uit van de BDXC
website. Zie verder de Forum FAQ.

Hoe kan ik deelnemen aan de
interactieve chat sessies?

De chatbox kun je op het internet vinden. Ga naar
http://xat.com/BeneluxDXClub registreer jezelf en
daarna kun je “meepraten”. Zie verder de Chatbox
FAQ.

