DIG-Clubstations
DA0DIG
DL0DIG
DF0DIG
DK0DIG
DL0DSE
DL0XYL
DL0YL
EM5DIG
HB9DIG
LX9DIG
OE1XDC
OK5DIG
PI4DIG
PA6DIG
R1DIG
SP0DIG
S50DIG
4X4DIG
4X25DIG

DIG-nr 5000
DOK DIG Speciale Call (bij Jubilea)
DIG-nr 1000
DOK DIG DIG Hoofdkwartier
DIG-nr 3333
DOK DIG DIG Netcontroll SSB-net
DIG-nr 4000
DOK DIG DIG Netcontroll CW-net
DIG-nr 5555
DOK DIG DIG sectie Eifel
DIG-nr 4444
DOK YL DL-YL Informationen
DIG-nr 8888
DOK YL Clubstation DIG-YL's
DIG-nr 7500
DIG sectie Oekraïne
DIG-nr 4500
DIG sectie Zwitserland
DIG-nr 6500
DIG vrienden Luxemburg
DIG-nr 2500
DIG sectie Oostenrijk
DIG-nr 5500
DIG sectie Rep. Tsjechië
DIG-nr 3500
DIG sectie Nederland
DIG-nr 3500
Speciale call (jubilea)
DIG-nr 6000
DIG sectie Rusland
DIG-nr 5900
DIG vrienden in Polen
DIG-nr 5800
DIG vrienden in Slovenië
DIG-nr 5700
DIG vrienden Israël
DIG-nr 5700
4X30DIG DIG vrienden Israël
Speciale Call's zonder DIG-nr. CR3DIG, J43DIG.
Geldig voor alle diploma's

W-DIG-PA
Het Nederlandse W-DIG-PA award is te behalen door via radiocontacten 30 verschillende
QSL-kaarten te verzamelen met verschillende Ned. DIG-nummers vanaf 1-1-84. Het is geldig als een van de benodigde DIG awards voor het aanvragen van een DIG-nummer. Voor
elke extra 30 verzamelde DIG-nummers vanaf 1-1-1987, zijn er tegen SASE stickers verkrijgbaar. Er zijn 4 verschillende stickers. Vanaf 1-1-1998 is de Flevoland sticker voor PI4DIG en 3 DIG-ers uit Flevoland tegen SASE verkrijgbaar. Kosten US$ 5 of € 5.

DIG-PA POSTCODE AWARD

Dit 2de award kan behaald worden door zend- en luisteramateurs vanaf 01-01-2000.
Om in aanmerking te komen voor het award dient men zoveel PA stations te werken of te
horen dat de som van de postcodes minimaal 500.000 is.
PA stations: moeten alle 9 eerste cijfers (bijv. 1425, 8912, 6601) 3 maal werken.
EU stations: moeten alle 9 eerste cijfers 1 maal werken.
DX stations: mogen het aantal punten met 2 vermenigvuldigen.
Geen mode en/of bandbeperkingen. Voor CW en/of VHF awards kan een aantekening worden verkregen. Alleen verbindingen na 01-01-2000 tellen. QSL’s moeten in het bezit zijn
met gedrukte of gestempelde postcode. Ook QSL’s van SWL’s tellen. Elke call of luisternummer geldt maar 1 maal. Uw GCR vermeld: Call, Datum, Postcode, QTH, Mode en Band.
Kosten: US$ 5 of € 5.
Awardmanager voor bovenstaande awards is:
G. Boomsma, PE1NIE, Beemsterstraat 430, 1024 BR Amsterdam.
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BASISINFORMATIE

De DIG is een club van radio-zend-en luisteramateur award-verzamelaars. De sectie Nederland (DIG-PA) is in 1984 opgericht om in Nederland extra service en mogelijkheden te
scheppen voor deze verzamelaars. DIG-leden hebben een DIG-nummer. Men kan DIG-lid
worden door 25 awards te verzamelen, waaronder 3 DIG-awards.
De aanvraag voor een DIG-nummer moet naar de algemeen secretaris:
Eberhard Warnecke, DJ8OT, Postfach 101244, D-42512 Velbert, BRD.

PI4DIG
Het clubstation van de DIG-PA heeft de roepletters: PI4DIG. DIG-nummer 3500. QSL-regio
van PI4DIG is R14. Callmanager is: Sieds Tjepkema, PA3FVD, Oostergoostraat 66,
9001 CN Grou, Telefoon: 0566-622691.

CONTESTEN
De logs van DIG-PA contesten moeten 14 dagen na de contest naar de contestmanager
worden gestuurd. De contestmanager is:
Jon Bergsma, PA1JON, T.E. Teunissenweg 47, 9104 ER Damwoude.

STAND
De DIG-PA stand zal bij verschillende gelegenheden aanwezig zijn. De coördinatie wordt
verzorgd door: Wiebe Kooistra, PA9565, Beetgumerstraat 34,
8913 AV Leeuwarden, Telefoon: 058-2150530.

RONDES
De DIG-PA rondes zijn altijd iedere maandag vanaf 19.30 uur Ned.tijd op 3.677 Mhz. en
vanaf 20.30 uur op 145.575 Mhz. De 2 meter rondes zijn vanuit de volgende regio's: R03
(1e ma), R41 (2e ma), R23 (3e ma), R14 (4e ma), R17 (5e ma). Reserve rondeleider
2 meter bevindt zich in R41, PD5ANS.

BULLETIN
Dit bulletin wordt 2 maal per jaar verzonden aan leden en abonnees. Lid of abonnee wordt
u door € 5,00 over te maken naar de penningmeester, onder vermelding van call of SWL-nummer, adres, tel.nr, enz.

SERVICE
Het volgende kunt u op de stand of tijdens de ALV verkrijgen
-10 GCR-vellen (officiële awardaanvraagformulieren)
-DIG-Sleutelhanger
-DIG-Sticker (10 cm rond, voor op de auto)
-DIG verzamelmappen
-DIG-PA Bulletin nr. 7 t/m 26 (per stuk)
-DIG-PA Bulletin nr. 27 t/m 32 (per stuk)
-DIG-PA Bulletin nr. 34 t/m 36 (per stuk)
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€
-

0,70
2,75
1,00
5,00
0,50
1,50
2,50

DIG-PA Bulletin nr. 37

VAN DE VOORZITTER

Terwijl ik zit te werken aan dit voorwoord hoor ik de regen behoorlijk tegen de ruiten tikken. Jammer genoeg komt dat in Nederland voor in de zomermaanden. Behoorlijk wat steden in Nederland en eigenlijk in een aantal Europese landen hebben het al behoorlijk voor
de kiezen gehad deze zomer. Hopelijk zijn de zendamateurs in deze een beetje buiten schot
gebleven. Tja dit zijn nu eenmaal de dingen die de mens ook bezig houdt. Het weer is voor
ons zend- en luisteramateurs ook van belang. Het verenigingsleven is toch een bijzaak als
je het over onze hobby hebt.
Maar goed, ook dit jaar hebben we weer een ALV gehouden. Tijdens de ALV waren de aanwezigen zeer tevreden over de goedkope locatie. Ook hebben we het bestuur weer op volle
sterkte gekregen door het toetreden van Gerhard, NL10426, en Fokke, PA3HDL. Als bestuursleden hebben John, PA3HEQ, en Gerard, PE1NIE, zich teruggetrokken om plaats te
maken voor Gerhard en Fokke. Vanaf deze plaats wil ik John en Gerard nogmaals hartelijk
dank zeggen voor hun bijdrage aan de vereniging als bestuursleden. Ook hebben we een
nieuwe contestmanager in onze gelederen in de persoon van Jon, PA1JON. Gerard ook nog
bedankt voor het prima verrichten van het contestmanagerschap.
Hopelijk heeft u allen een prettige zomervakantie gehad. Maar misschien moet u nog wel op
vakantie.
Als bestuur hebben we natuurlijk nog een aantal dingen die we aan het voorbereiden zijn.
Om onze glazen niet in te gooien houden we deze zaken nog even onder de pet. Een ding
kan ik u wel mededelen. Tijdens de Dag voor de Amateur in Apeldoorn proberen wij loten
te verkopen voor de grote club actie. U maakt kans op leuke prijzen en wij als DIG-PA houden er ook iets aan over voor de kas.
Als dit bulletin bijna druk klaar is zitten Dieuw, PA3CEB, Ansje, PD5ANS en ik zelf in Bad
Bentheim bij het DNAT gedurende 4 dagen. We hopen daar een aantal leuke contacten te
leggen en hopen de contacten met onze moederorganisatie DIG te versterken. Ongetwijfeld
zullen we daar ook een aantal bekenden treffen.
Zo dit was het dan voor deze keer. Het is niet veel nieuws maar u bent weer een beetje op
de hoogte. Dit bulletin staat overigens weer vol met diverse zaken.
73, 77, Arno Wildeboer, PE1DAM

VAN DE PENNINGMEESTER
Beste leden en abonnees,
Voor jullie ligt het septembernummer van de DIG-PA. Misschien is het je opgevallen dat er
een briefje uitgevallen is met het verzoek om de contributie voor 2003 te voldoen. Waarom
nu niet die acceptgiro?
Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen:
Door de komst van de Euro zijn de nu in mijn bezit zijnde acceptgiro’s niet meer te gebruiken. Het aanschaffen van nieuwe is een behoorlijke kostenpost.
Ook is gebleken dat een aantal leden de kaart niet gebruikt om te betalen maar via elektronische weg de contributie overmaakt. De acceptgiro wordt dus alleen maar als geheugensteun gebruikt.
Tevens leidt het gebruik van de acceptgiro niet tot het doel dat alle leden voor 31 december
de contributie betaald hebben. Het aantal te versturen aanmaningen zal naar verwachting
hetzelfde zijn en niet verminderen door het gebruik van de acceptgiro.
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Gezien de bovenstaande redenen is tijdens de ALV besloten om het dit jaar op deze wijze
de contributie te innen. Ik verzoek eenieder dan ook hier maximaal aan mee te werken om
de vereniging zoveel mogelijk (niet noodzakelijke) kosten te besparen.
Tenslotte wil ik eenieder erop wijzen dat de extra kosten van het aanmanen (€ 1) bij de
verzuimende leden en abonnees verhaald wordt.
De verschuldigde contributie wordt dan € 6 in plaats van € 5.
Tevens is in dit nummer het definitieve financiële jaaroverzicht 2001 en begroting 2002 opgenomen.
NB, heb je geen briefje gevonden, dan heb je, je contributie voor 2003 al voldaan.
73, 77 Jacob

Jaaroverzicht DIG-PA van 1 januari t/m 31 december 2001
In guldens
DEBET

Saldo Kas
Saldo Giro
Saldo Kapitaal
Contr 2001
Contr 2002
Contr 2003 ev
Advertenties
Bulletins
Donnaties
Rente

182,60
178,61
9.310,83
632,50
2.462,04
50,00
450,00
15,00
75,00
277,54

13.634,12

CREDIT

Onk Voorzitter
Onk Secretaris
Onk Penningmeester
Onk Contestmanager
Onk Redactie
Onk Bestuursvergadering
Onk DIG Treffen
Drukwerk Bulletin
Porto Bulletin
Zaalhuur ALV
Attenties Leden
DIG Awards
DIG Artikelen
Saldo Kas
Saldo Giro
Saldo Kapitaal

82,40
40,00
63,05
175,60
14,65
0,00
64,05
2309,00
889,57
150,00
0,00
303,25
29,20
0,00
455,76
9057,59
13634,12

BALANS DIG-PA 2001
ACTIVA

Saldo
Bulletins
DIG artikelen

9513,35
100,00
100,00
9713,35
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PASSIVA

Reservering
Contributie 2001
Contributie 2002 ev
Actief saldo

3000,00
632,50
2512,04
3568,81
9713,35
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BEGROTING DIG-PA 2002 IN €
INKOMSTEN

Actief Saldo
Contributie 2002
Advertenties
DIG Awards
DIG artikelen
Rente
Bulletins

1622,18
1400,00
200,00
20,00
20,00
110,00
11,00

3383,18

UITGAVEN

Onk Voorzitter
Onk Secretaris
Onk Penningmeester
Onk Contestmanager
Onk Redactie
Onk Bestuursvergadering
Onk DIG treffen
Drukwerk Bulletin
Porto Bulletin
Zaalhuur ALV
Attenties Leden
Onvoorzien
Saldo

45,00
45,00
45,00
45,00
22,00
90,00
45,00
1140,00
450,00
50,00
45,00
45,00
1316,18
3383,18

ALV 6 APRIL 2002

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2002.
1. Opening door de voorzitter: Arno, PE1DAM, opent de vergadering om 13.00 uur en heet alle
aanwezigen van harte welkom op deze 6de april bij de Algemene Leden Vergadering van de DIG-PA. Er
is voor de Lichtmis gekozen omdat deze locatie gratis is na het nuttigen van een lunch, daar dit toch
meestal al gebeurt is dit geen bezwaar. Ook is de Lichtmis erg gunstig gelegen aan de A28, iedereen is
zeer tevreden over de locatie.
Aller eerst verzoekt Arno, om het roken tijdens de vergadering zoveel mogelijk te beperken en indien
mogelijk te willen wachten tot de pauze. Alvast bedankt.
Ten tweede hebben wij er voor gekozen om u een ALV agenda uit te reiken met daarbij het jaarverslag
van de secretaris, het verslag van de penningmeester en het financiële jaaroverzicht.
Verder hebben we bericht van verhindering ontvangen van: Ben, PA3HDX, Peter, NL7909, Jan,
PA0NDS, Cor, PA2CNR, Chris, PA0CJN, Dirk, PA7DN, Frits, PA5FH, Carla, PD1ACI, Theo, PD0JPJ, Toon,
PA3DPC, Evert, PD0MVV, Geert, PA3COK, John, PA3HEQ, Jacques, PA3DWU, Loek, PA0ALD, Tonny,
PA3ENL, Jetse, PA3FVH, Gerard, PE1NIE, Christa, PA178.
Terug kijkend op het afgelopen DIG-PA jaar zijn er helaas ons weer een aantal leden ontvallen. Het
waren Henk van Buel, PA3EBE, DIG 3895 en Wim Vrijenhoeff, PA3FGV, DIG 3301. Ter nagedachtenis
wordt overgegaan tot een moment van stilte om de overledenen te gedenken.
Arno, geeft aan dat wij als bestuur ons dit jaar met het oog op de kascontrole niet aan het nu geldende
huishoudelijk reglement hebben gehouden. Tijdens de pauze van de ALV zullen de stukken door een
vervangende kascontrolecommissie worden gecontroleerd. De kascontrolecommissie bestaande uit Ben,
PA3HDX, Frits, PA5FH en reserve Dirk, PA7DN waren niet in de gelegenheid om naar de ALV te komen.
Hierdoor hebben we aan Hennie, PE1LTY, en Aafke, PD0NGR, voor aanvang gevraagd of zei voor ons
als kascontrolecommissie wilden fungeren.
Om deze reden zullen de agenda punten 5 en 6 verplaatst worden tot na de pauze, onze excuses hiervoor.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur zoals het hier nu zit met z’n drieën het noodzakelijk vindt dat er
2 personen bij komen in het bestuur. Dit omdat de draagkracht van het bestuur zo niet voldoende is.
Wij zijn naast ons dagelijks werk alleen maar druk om de vereniging op de been te houden. Aan het
opzetten en uitwerken van nieuwe ideeën komen we gewoon weg niet toe.
We zullen er voor zorgen dat de pauze straks lang genoeg is zodat u in onderling QSO nog eens het
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een en ander kunt bespreken.
Verder heeft u via het DIG-PA Bulletin kunnen vernemen dat er wat wisselingen hebben plaatsgevonden in diverse werkzaamheden.
Zo zijn we heel erg blij met onze nieuwe callmanager Sieds, PA3FVD. Sieds heeft zijn taak opgepakt
zoals we dat als bestuur alleen maar durfden te hopen. Maar gelukkig bestaan er nog mensen zoals
Sieds. Sieds bedankt voor je goede werk en ga alsjeblieft zo door.
Verder hebben we Wiebe, PA9565, bereidt gevonden om de standcoördinatie op zich te nemen. Dit is
ontstaan daar Wiebe op zeer correcte wijze de spullen van de stand weer op orde had gebracht en
keurig overzichtjes had gemaakt over de stand bezetting. Wiebe ook bedankt en ga ook alsjeblieft zo
door.
Samen met de redactie zijn we ook heel blij met de medewerking van Madeleine, PA3CUZ, bij het samenstellen van een aantal rubrieken in het DIG-PA Bulletin. Hopelijk blijf je dat nog een hele tijd doen
Madeleine. Bedankt.
Zo dit was een behoorlijk lange opening door de voorzitter. Maar voordat ik het woord aan de secretaris geef wil ik u nog even wijzen op het DIG-PA Treffen in Zuidwolde wat dit jaar gehouden wordt van
7 t/m 10 juni.
Opgeven voor een huisje of een campingplaatsje doet u rechtstreeks bij de “Ekelenberg” en mocht u
vragen hebben of zich aan willen melden voor het steengrillen c.q. gourmetten dan dient u zich te vervoegen bij Ansje, PD5ANS.
2. Ingekomen en uitgaande stukken: het woord is aan de secretaris voor eventueel ingekomen
stukken die we staande de vergadering dienen te behandelen. Ansje, PD5ANS, wenst allen een goedemiddag. Ze vindt het wel even onwennig om op deze manier tot iedereen te spreken. In tegenstelling
tot voorgaande jaren heeft ze wel een aantal inkomende en uitgaande stukken waar ze even op terug
wil komen. Ten eerste wil ze even vermelden dat er alweer een aantal vragen over informatie aangaande DIG-PA zijn binnengekomen.
Een paar belangrijke uitgaande stukken zijn:
- Begin augustus 2001 zijn er verzoeken tot plaatsing contestregels verzonden naar de redacties van
Electron en CQ-PA.
- Zo ook eind januari 2002 weer naar de redactie van Electron.
Opmerking: helaas is opnieuw gebleken dat als je stukken naar een redactie stuurt, je ze schijnbaar
ook naar de verschillende rubriek samenstellers moet sturen om foutieve vermeldingen te voorkomen.
Want het is ook deze keer weer misgegaan buiten onze schuld om. Wij gaan er vanuit dat er binnen
een redactie van grote verenigingen goed gecommuniceerd wordt zeker door zendamateurs waar communicatie een gemeen goed is.
Ook even een aantal ingekomen stukken:
- Reactie van de redactie van CQ-PA over plaatsing contestregels. Ze geven aan dat wanneer er niets
aan de regels verandert er geen meldingen meer bij hen hoeven binnen te komen. De afspraken werden prima nagekomen bij het vermelden van de maart contest.
- Een brief van Adri Gaans, EA5GHW, naar aanleiding van de vermelding in het september bulletin over
het QRV zijn. Een correctie hierop stond in ons laatste bulletin.
- Van Edward Kleinjan, PE1PPQ, ontvingen wij info over het PI4RCG Gooi Award.
- Van Gerard, PE1NIE, een briefje over het beëindigen van het contestmanagerschap. Ansje, leest de
brief even voor.
- Van Jan, PA0NDS info over het Helmond Activiteiten Weekend. Ansje, leest ook uit deze brief een
stukje voor.
Dit was een kleine greep uit de brieven en E-mails welke door het secretariaat zijn afgehandeld.
Ansje, maakt nog even melding van het volgende:
Op het moment dat ze het secretariaatswerk op zich heeft genomen vond ze dat we de uitgaande en
ingekomen stukken beter moesten bewaken. Op basis hiervan hebben we binnen het bestuur besloten
dat we brievenboeken met registratie aan gingen leggen. Waarvan het resultaat te zien was. Mochten
de aanwezigen de behoefte hebben om eens inzage te willen in het secretariaatswerk en de correspondentie van de vereniging nodigde ze deze uit om in de pauze een kijkje te nemen in de brievenboeken.
3. Jaarverslag van de secretaris: conform de toezeggingen tijdens de ALV van 8 april 2000 is het
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bestuur overgegaan tot het plaatsen van het jaarverslag 2001 van de secretaris. Dit betekent nu dat de
secretaris ontslagen is van het voorlezen van haar jaarverslag. Er waren geen vragen aangaande het
jaarverslag.
4. Jaarverslag van de penningmeester: wederom conform de afspraken van de ALV van 8 april
2000 zijn wij nu overgegaan tot het plaatsen van het CONCEPT financieel-jaarverslag 2001 van de DIGPA. Het woord is aan de penningmeester om eventueel nog een extra toelichting te geven en om vragen aangaande het overzicht te beantwoorden.
Jacob, PE1OTB, licht het een en ander toe en vertelt dat we 284 leden hebben waarvan er nog 16
moeten betalen.
Hennie, PE1LTY, vraagt of de drukkosten voor dit jaar niet te laag zijn ingeschat. Jacob geeft aan dat
de rekening van het eerste bulletin € 501 kost voor 300 stuks. Hennie, vindt het een goedkope drukker,
mooi dat het per stuk wordt berekend. Arno geeft aan dat het digitaal wordt aangeleverd.
Hennie, vraagt ook nog of er afdracht van of aan DIG-DL plaats vindt. Het antwoord is nee.
Jacob stelt een vereenvoudiging van de financiële begroting voor zoals vermeld in het bulletin in het
jaarverslag van de penningmeester, de aanwezigen zijn het er wel mee eens dus maakt Jacob voor
volgend jaar een nieuw opzetje.
5. Verslag van de kascontrolecommissie: dit punt wordt verschoven tot na de pauze.
6. Vaststelling begroting 2002: ook dit punt wordt verschoven tot na de pauze.
7. Verslag contest manager en uitreiking bekers: ten gevolge van het afwezig zijn van de contestmanager noemt Arno alle winnaars en deelt de plaatjes uit voor op de wisselbekers want het zijn
dezelfde winnaars als vorig jaar.
Fokke, PA3HDL, heeft een voorstel om PI4DIG in de contest op te waarderen b.v. door extra punten.
Arno geeft aan hier direct voor te zijn maar we hebben nu geen contestmanager dus kan het nog niet
gerealiseerd worden.
Fokke vraagt ook om duidelijke regels tijdens de contest, als maar één PI4DIG station is kan degene
die PI4DIG heeft zelf niet echt meedoen aan de contest. Arno legt uit dat de callmanager de call regelt
met de contestmanager en de rondeleiders. Verder vindt Arno dat je niet teveel moet wijzigen in de
contest.
8. Verslag callmanager PI4DIG: Sieds, PA3FVD, geeft een verslag over het gebruik van PI4DIG.
Sieds vertelt dat hij nu een half jaar callmanager is, en dat hij iemand is die zoiets serieus neemt. Hij
heeft het idee opgevat om tijdens de contest op 2 meter, PI4DIG in tweeën op te splitsen. PI4DIG de
eerste helft van de contest uit het noorden des lands en de tweede helft uit het zuiden of omgekeerd,
zodat voor iedereen PI4DIG ook te werken/horen is. Hij vertelt hoe het allemaal begonnen is. Juni 2001
heeft Sieds een brief geschreven aan het bestuur met een voorstel om alle loglijsten van PI4DIG vast
te leggen op Cd-rom. Ook heeft hij voorgesteld om eventueel QSL-manager te worden daar John,
PA3HEQ, het om gezondheidsredenen wat rustiger aan moest doen. Het bestuur heeft hierover vergaderd en vond het een goed plan om de loglijsten te digitaliseren. John heeft aangegeven wel helemaal
te willen stoppen als callmanager en zo kwam de vraag van het bestuur of Sieds niet alleen de QSLpost wilde verzorgen maar ook callmanager wilde worden.
Sieds is van mening dat de QSL-kaarten niet bij de rondeleiders thuishoren maar bij hem als callmanager, om een beter overzicht te hebben wie wel of niet een kaart heeft gestuurd. De QSL-kaarten en de
logs moeten nog bij John wegkomen.
Dieuw, PA3CEB vraagt of er 10 jaar geleden meer inmelders in de rondes waren. Sieds geeft als antwoord dat er op 2 meter 2 jaar geleden zelfs nog 18 inmelders waren.
9. Pauze: nu is het tijd voor onderling QSO en het nuttigen van een door u zelf te betalen versnapering. Er is nog mogelijkheid om u op te geven voor een bestuursfunctie. Het betreft hier nog niet vastgestelde functies daar het ons in eerste instantie gaat om het draagvlak van het bestuur uit te breiden.
U kunt zich ook opgeven voor het contestmanagerschap desnoods in samenhang met een bestuursfunctie. Na de pauze hierover meer. Tijdens de pauze zullen de kasstukken door de vervangende kascontrolecommissie te weten Hennie, PE1LTY, en Aafke, PD0NGR, worden gecontroleerd.
5. Verslag van de kascontrolecommissie: dit jaar is de kas door Hennie, PE1LTY, en Aafke, PD0NGR, gecontroleerd. Arno leest het verslag voor, het zag er prima uit en er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd. De vergadering verleent de penningmeester decharge over het jaar 2001.
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6. Vaststelling begroting 2002: Hennie, PE1LTY, vindt dat de zaalhuur wel op de begroting moet
staan afgezien van het feit dat het dit jaar gratis is, je kunt er niet van uitgaan dat het volgend jaar ook
gratis is. Er wordt vastgesteld dat er € 50 op de begroting komt. Jacob zal de begroting aanpassen en
deze zal in het bulletin van september worden geplaatst.
10. Bestuursverkiezing: nu is het tijd voor weer een serieus punt en waar een ieder altijd voor in de
rij staat om eventuele aftredende bestuursleden te vervangen.
Zoals in de toelichting van de ALV agenda staat vermeld is Arno, PE1DAM, aftredend en herkiesbaar. Er
hebben zich geen tegen kandidaten gemeld. Arno wordt herkozen als voorzitter.
Er hebben zich 2 mensen beschikbaar gesteld voor het contestmanagerschap. Dat waren Jon, PA1JON,
en Gerhard, NL10426. Voor de functie van bestuurslid hebben zich Fokke, PA3HDL, en Gerhard,
NL10426. De functie van contestmanager wordt in stemming gebracht. Karst, PA3ETN, en Aard, PA3FNC, worden gevraagd om als stemcommissie op te treden en delen de stembriefjes uit. Het resultaat
van de stemming: Jon 11 stemmen en Gerhard 2 stemmen. Jon is de nieuwe contestmanager. Fokke
en Gerhard worden nieuwe bestuursleden.
Er wordt unaniem door alle aanwezigen besloten dat John, PA3HEQ, en Gerard, PE1NIE, afstand moeten doen van hun functies en taken binnen het bestuur, omdat hun gezondheid het niet toelaat goed te
functioneren.
11. Verkiezing kascontrolecommissie: Ben, PA3HDX, treedt af en normaliter blijven dan Frits,
PA5FH en de reserve van dit jaar Dirk, PA7DN zitten en hebben we een nieuwe reserve nodig. Maar
omdat geen van drieën aanwezig was blijven ze allen zitten en schuift de verkiezing gewoon een jaar
op. Ze krijgen hierover bericht gelijk met de nieuwe datum voor volgend jaar.
De volgende ALV zal worden gehouden op 5 april 2003. In het bulletin van september zal dit ook
worden vermeld.
12. Rondvraag:
Sieds, PA3FVD: de groeten van Evert, PD0MVV, Biem, PE1ODY, en Jon, PA1JON.
Hennie, PE1LTY: kunnen we de klasse D van de contest niet samenvoegen met klasse B ze kunnen
bijna hetzelfde. Reactie bestuur: voorlopig geen veranderingen aanbrengen.
Tijdens het Helmond Activiteiten Weekend zitten ze op 144.400 SSB dit is een beetje vreemd want het
is het einde van de SSB band.
De complimenten voor het bulletin.
Dieuw, PA3CEB: volgens haar staan er in de lijst met DIG-nummers in het bulletin veel fouten. Van
Fokke, PA3HDL, en Wiebe, PA9565, heeft ze nieuwe lijsten gekregen en deelt deze uit
Waarom maken we van de klasse D in de contest niet klasse N. Reactie bestuur: voorlopig geen veranderingen aanbrengen.
Neem a.u.b. allemaal een awardlijst mee.
13. Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar
aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen een goede thuisreis.
De secretaris Ansje, PD5ANS.
Degenen die op de ledenvergadering van 6 april 2002 aanwezig zijn geweest kunnen binnen 2 maanden na het verschijnen reclameren, anders worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.

NIEUWE RONDELEIDER
Voor de wekelijkse DIG-PA 2 meter ronde op 145.575 MHz. komt Dirk PA7DN (5876) uit
R17 als rondeleider voor de 5e maandag het team versterken. De wens van bestuur en callmanager om het bereik van de rondes te vergroten wordt hiermee gehonoreerd. 5e maandagen in het nieuwe seizoen zijn: 30 sept. 02, 30 dec. 02, 31 mrt. 03, 30 juni 03.
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DIG-PA CONTESTUITSLAG 25 MAART 2002
Klasse A:
01 PA1JON
02 PA3HEQ
03 PA3GZC

1272
0847
0504

04 PA3HDL
05 PA3CEB
06 PA3DHN

0441
0260
0250

Klasse B:
01 PA7DN
02 PA8MO
03 PA3CEB
04 PA3ENL
05 PA3FVD
06 PA3DHN
07 PA0CJN
08 PA2GWA
09 PE1ODY

7566
3552
3510
2820
2688
2672
1960
1540
1342

10 PE1LTY
11 PA3HEQ
12 PA3DJW
13 PA1JON
14 PA3GZC
15 PE1LZC
16 PE1DAM
17 PA0RHA

0999
0968
0588
0420
0244
0204
0200
0160

Klasse: C:
01 PA-9565

4185

02 NL-12862

0204

Klasse D:
01 PD5ANS
02 PD0MVV

3234
1608

03 PD0OPT
04 PD1ACI

0828
0798

Klasse E:
01 PA-9565
02 PA-7368

1404
1248

03 PA-9590

0930

Zo, dat was de laatste contest welke ik heb verzorgd, 7 jaar heb ik het met veel plezier gedaan en nu is de volgende aan de beurt n.l. PA1JON, Jon Bergsma, en ik hoop dat hij net
zo veel logs mag krijgen als ik.
Jon veel sukses!!!
Gerard, PE1NIE

DIG-PA CONTEST maandag 23 september 2002
Contesttijd:
80 meter: 19.00 tot 20.30 uur (Nederlandse tijd); 17.00 tot 18.30 uur UTC
2 meter: 20.30 tot 23.00 uur (Nederlandse tijd); 18.30 tot 21.00 uur UTC
Klassen:
Klasse A: 3,500 - 3,800 Mhz, All mode
Klasse B: 144,000 -146,000 Mhz, All mode
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Klasse C: 144,000 -146,000 Mhz, All mode (luisteramateurs)
Klasse D: 144,000 -146,000 Mhz, Alle PD-stations
Klasse E: 3,500 - 3,800 Mhz, All mode (Luisteramateurs)
PI4DIG:
PI4DIG is te vinden op 145.575 MHz en 3.750 MHz.
Logs:
Opsturen binnen 14 dagen na contest datum.
Let op! Nieuwe Contestmanager:
Jon Bergsma, PA1JON, T.E. Teunissenweg 47, 9104 ER Damwoude.

W-DIG-PA AWARD
Vanaf 01-01-2002 t/m 31-6-2002 zijn de volgende nr’’s uitgegeven:
725 HS8AQX

726 DL3EA

DIG-PA POSTCODE AWARD
008 PA-9565
Helaas loopt dit Award nog niet zo goed. Dus kijk eens in het logboek en dan zal je zien dat
het best aangevraagd kan worden.

DIG-QSO-PARTY 2003
HF-SSB

Zaterdag 8 Maart: 12.00 tot 17.00 UTC
14.125 - 14.300 MHz. 21.150 - 21.350 MHz. 28.300 - 28.700 MHz.
Zondag 9 Maart: 07.00 tot 09.00 UTC 3.600 - 3.650 MHz. 09.00 tot 11.00 UTC 7.000 7.035 MHz.
HF-CW
Zaterdag 12 April: 12.00 tot 17.00 UTC
14.000 - 14.160 MHz. 21.000 - 21.150 MHz. 28.000 - 28.200 MHz.
Zondag 13 April: 07.00 tot 09.00 UTC 3.510 - 3.560 MHz. 09.00 tot 11.00 UTC 7.000 7.035 MHz.
Deelname: zend- en luisteramateurs. Aanroep: CQ-DIG. Uitwisselen: RST en DIG nummer.
Score: Een station met DIG nr. telt voor 10 punten, een station zonder DIG nr. telt voor 1
punt. Ieder staton mag per band 1 keer worden gewerkt.
SWL klasse: Ieder contact tussen 2 DIG stations telt voor 10 punten, bij elke DIG station
mogen 10 contacten worden gelogd. Ieder contact tussen een DIG-er en een niet DIG-er
telt voor 1 punt.
Final score: Het aantal behaalde punten keer het aantal DIG-ers.
VHF/UHF SSB en CW
Zaterdag 10 Mei: SSB en CW
144 MHz. CW: 12.00 tot 13.00 UTC, MIXED: 13.00 tot 16.00 UTC
435 MHz. MIXED: 16.00 tot 18.00 UTC, CW: 18.00 tot 19.00 UTC
Uitwisselen: RST, DIG nr. en QTH locator, een niet DIG-er RST en QTH locator.
Deelname: Alleen gelicenseerde amateurs. Aanroep: CQ-DIG
12
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Modes: All mode, ook Mixed mode, contacten via relais zijn niet geldig. Ieder station mag 1
keer per contest periode worden gewerkt.
Score: Voor iedere band en mode. Elke kilometer telt voor 1 punt, elke gewerkte DIG-er telt
als multiplier.
Final score: Het aantal QSO punten (kilometers) keer het aantal DIG-ers. Logs inzenden
voor 31 Mei.
Contestmanager: Karl-Dieter Heinen, DF2KD,
Postfach 221, D-53922 Kall, Duitsland.

DIG GEBURTSTAG CONTEST 2 – 3 OKTOBER 2002
Deze korte contest voor zend- en luisteramateur wordt gehouden na de DIG 80 meter rondes. Tijdsduur 1 uur.
Woensdag 2 oktober: CW aansluitend aan de CW ronde van 18.30 tot 1930 uur UTC.
Donderdag 3 oktober: SSB aansluitend aan de SSB ronde van 18.30 tot 19.30 uur UTC.
Zie voor de contestregels en contestmanager bij de DIG-QSO-PARTY.

VAN DE CALLMANAGER
Voor diegenen die mij nog niet kennen, even een kleine voorstelling. Ik ben Sieds Tjepkema
uit Grou regio 14, vanaf 1985 zendamateur als PE1KVT. Op 17 januari 1991 kreeg ik de call
PA3FVD en op 10 februari 1993 ben ik DIG-er geworden.
Omstreeks vorig jaar mei, stuurde ik een e-mail naar het bestuur met het idee om alle logs
van de DIG-PA op CD te zetten. Reden hiervoor was, dat wanneer de logs op wat voor manier dan ook, verloren zouden gaan, deze altijd nog op een CD staan die dan in beheer van
2 of 3 mensen zou moeten zijn. De oude glorie gaat dan niet verloren. Niet alleen dit voorstel werd aangenomen, maar er werd mij ook gevraagd om CALL en QSL-manager te worden aangezien John (PA3HEQ) om gezondheids redenen wat minder werk wilde hebben. Na
wat peinzen heb ik deze taken op mij genomen.
Dit houdt in dat alle QSL-kaarten en de logs van alle rondes van de DIG-PA nu naar mij
worden gestuurd. Officieel ben ik vanaf 1 januari 2002 QSL manager, de logs krijg ik vanaf
september 2001. Om U inzicht te geven over het wel en wee van de DIG-rondes in het afgelopen seizoen (september 2001 t/m juni 2002) heb ik overzichts tabellen gemaakt.
2 meter: voor 2 meter heb ik op de gegevens van een paar rondes na alles compleet, dus
een vrij goed overzicht. Dieuw (PA3CEB) had de meeste inmelders, en kwam er ook als beste uit met de meeste inmelders per ronde. Dat was 8 april met maar liefst 14 inmelders. In
dezelfde maand had ik op de 22ste 13 inmelders. Biem was niet zo gelukkig, op 5 mei was
er maar 1 inmelder. Evert (PDoMVV) is de trouwste deelnemer in maar liefst 27 rondes, hij
mist bijna nooit. De oudjes doen het nog goed! In de ronde gegevens die ik heb, tel ik 249
deelnemers over 51 stations. Ik heb geen overzicht van de seizoenen daarvoor, maar ik
vind dit toch vrij redelijk, gezien het feit dat het op 2 meter steeds stiller wordt.
80 meter
Hier kan ik geen goed beeld van geven, er zijn nog te veel rondes waarvan ik de loggegevens nu nog niet heb. Wel is duidelijk dat hier aanzienlijk minder deelnemers zijn dan op 2
meter. John (PA3HEQ) met 68 inmelders springt er behoorlijk uit, maar wel met 2 rondes
per maand. In verhouding scoort Jon (PA1JON) hoger. Jan PAoNDS met de clubcall PI4HMD
van Helmond was hier de trouwste deelnemer, niet altijd met de clubcall zodat deze 4 plaatsen lager scoort. Totaal 142 inmelders over 24 stations.
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Op het moment dat ik dit schrijf zijn er vanwege de vakantie geen DIG-rondes, maar als je
dit leest zijn we al weer enkele weken bezig. Ik hoop dat de operators het in dit seizoen
druk krijgen met veel inmelders. Laat ze niet in de kou staan en meld je in!! Het is toch altijd gezellig, of niet dan.
De ronde op 80 meter start om 19,30 uur en op 2 meter om 20,30 uur Nederlandse tijd.
Tenslotte bedank ik alle rondeleiders(sters) voor de inzet van de afgelopen periode.
73, 77, Sieds Tjepkema PA3FVD (5048) Oostergoostraat 66, 9001 CN Grou.
E-mail: sieds.tjepkema@hetnet.nl Tel. 0566-622691
2 meterband
Dieuw
PA3CEB
Sieds
PA3FVD
Madeleine PA3CUZ
Biem
PE1ODY
Tonny
PA3ENL
Fokke
PA3HDL
Totaal

3874
5048
3317
3598
3944
5070

S.Totaal
85
66
46
42
08
02
249

80 meter band
S.Totaal
John
PA3HEQ
5603
Jon
PA1JON
3739
Fokke
PA3HDL
5070
Tonny
PA3ENL
3944
Dieuw
PA3CEB
3874
Totaal

68
34
21
15
04
142

Ranglijst inmelders 2 Meter
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

14

Naam
Evert
Ben
Dieuw
Sieds
Dirk
Biem
Jon
Fokke
Jan
Piebe Jan
Johan
Lykle
clubz.
Hennie
Co
Jacob
Karst
Jacob
Rien
Arnold
Tonny
Sp.Call
Dick
Ansje
Cor
Gerard

Call
PD0MVV
NL-7402
PA3CEB
PA3FVD
PA7DN
PE1ODY
PA1JON
PA3HDL
PA0NDS
PE1LZS
NL-12862
PD0LMZ
PI4HMD
PE1LTY
PA3FAZ
PE1OTB
PA3ETN
PA3HDH
PD0BDO
PE1KVO
PA3ENL
PA6VOC
PD1ABY
PD5ANS
PA2CNR
PA3AWX

DIG-nr Ingem. Nr. Naam
4389
27 27 Cor
5689
22 28 Ap
3874
21 29 Aad
5048
17 30 Jan Pieter
5876
16 31 John
3598
16 32 Hans
3739
14 33 Loek
5070
10 34 Meindert
4046
10 35 Auke
5026
10 36 Fokke
08 37 Gerard
08 38 Harry
08 39 Jack
4281
06 40 Eddy
4238
05 41 Theo
5364
04 42 Hans
3929
03 43 Aafke
03 44 Lub
03 45 Jan
03 46 Jan
3944
02 47 Gerard
02 48 Martin
02 49 Stan
5252
02 50 Nico
4647
01 51 Eppy
3330
01

Call
PA3CFO
PA3FGD
PA3FNC
PA3GZW
PA3HEQ
PA4JB
PA0ALD
PD2JPW
PD3AWD
PD4FDJ
PD5GO
PD5HW
PD0AOI
PD0FFU
PD0JPJ
PD0NCF
PD0NGR
PE1FEI
PE1HYT
PE1MPA
PE1NIE
PE1OZU
PE1SDV
PA0MIR
PA3DBY

DIG-nr Ingem.
3277
01
4480
01
4351
01
01
5603
01
01
2991
01
01
01
01
01
01
01
01
4382
01
4137
01
5238
01
3721
01
01
01
4296
01
01
01
0219
01
01
249
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Ranglijst inmelders 80 meter
Nr. Naam
Call
DIG-nr. Totaal
01 Jan
PA0NDS
4046
23
02 clubz.
PI4HMD
19
03 Dieuw
PA3CEB
3974
18
04 Fokke
PA3HDL
5070
13
05 Gilbert
ON4QN
3509
10
06 Ben
PA3HDX
5732
10
07 Jon
PA1JON
3739
09
08 Lydia
DF3BN
1439
08
09 Alain
ONL-9496 5404
08
10 John
PA3HEQ
5603
06
11 Tjerry
PB0ANX
03
12 Gerard
PA1AT
3643
02

Nr.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naam
Ronald
Dirk
clubz.
Cliff
Hans
Piebe Jan
Johan
Heinz
clubz.
Frits
clubz.
Jack

Call
PA0RHA
PA7DN
DL0XYL
G4MAR
PA4JB
NL-8071
NL-12862
DL4YBR
DL0VK
PA0BEA
PI4JUT
PA0WRA

DIG-nr. Totaal
4211
02
5876
01
01
3314
01
01
5026
01
01
3262
01
01
01
01
01

VERSLAG VAN EEN GESLAAGD DIG-PA TREFFEN 2002
DIG-PA weekend
In het weekend van 7, 8 en 9 juni hebben we weer het jaarlijkse DIG-PA weekend gehouden op recreatiepark “Ekelenberg” in Zuidwolde (Dr). Het was weer gezellig, met zeer veel
lol over lapjes enz.! Vrijdagmiddag kwamen de eerste deelnemers (kwartiermakers) Ton en
Marja al aan, later, toen het kwartier al stond gevolgd door de rest! Vrijdagavond hebben
we gekegeld en hersenbrekers opgelost. Zaterdag na de middag was er weer een vossenjacht georganiseerd door Toon, en zaterdagavond heerlijk gourmetten en steengrillen. Ook
was er dit jaar veel jeugd aanwezig, die ook volgend jaar van 13 tot 16 juni 2003 weer van
de partij zullen zijn. Volgend jaar is een bijzonder jaar, dan wordt het DIG-PA weekend officieel voor de 15e keer georganiseerd. We hopen dat er dan veel DIG-ers aanwezig zullen
zijn, de organisatie is al bijna rond, en het lijkt een bijzonder weekend te worden. Voor dit
jaar willen we Ansje en Arno Wildeboer hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij voor
ons hebben gedaan om dit weekend tot een geslaagd weekend te benoemen, en natuurlijk
ook Toon PA3DPC voor de organisatie van de vossenjacht.
Graag tot ziens volgend jaar, zelfde plaats.77, Klaas, PA3EDS
14e DIG-PA TREFFEN ZUIDWOLDE
Het weer was deze dagen met ons, overdag zonneschijn en s’ nachts zorgde af en toe een
regendouche voor afkoeling. Een interessant programma zorgde voor afwisseling, daarnaast
was er genoeg tijd voor bijpraten in het nieuwe “Praathuis”. Het was voor ons mooi om
onze oude tent weer te zien, met een nieuwe “glans” waar Dieuw het nodige werk aan
heeft gehad! De start van de vossenjacht was ook hier, jammer, een “boze kies” haalde
voor Arno een streep door de rekening, aan deze jacht kon hij niet actief deelnemen. Zelf
heb ik voor “spek en bonen” meegelopen, na mijn beenbreuk vorig jaar in juli en de nasleep
daarvan was voorzichtigheid geboden. Na afloop was er in het Praathuis koffie met aardbeien gebak uit Lydia’s bakoven.
Gerhard, Jörg, Judith en ik kijken uit naar het 15e treffen.
Danke und Aufwiedersehen 77, Lydia, DF3BN
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FIJN WEEKEND
Bovenstaande verhalen van Klaas en Lydia kunnen we volmondig beamen, dit weekend was
weer een topper van gezelligheid. Een graadmeter hiervoor is de snelheid waarmee Klaas,
PA3EDS zijn ervaring en die van XYL Stieneke, NL10769, aan het papier heeft toevertrouwd,
en mij per E-mail heeft toegestuurd. Volgens mij was de caravan daar nog niet eens uitgepakt! Een opsteker voor Ansje, PD5ANS, en Arno, PE1DAM, het organiserend team. Na dat
1ste mailtje zijn er meer uitgewisseld, ook met Toon, PA3DPC, allemaal betrekking hebbend
op het treffen van volgend jaar! Zorg dat je er dan bij bent, groot feest! Nu was het ook
feest, het weer, de locatie en entourage, alles was perfect. Vorig jaar na de vossenjacht
lanceerde Arno het idee om net zoals bij de eerste Treffens met een grote tent een plaats
van samenkomst te creëren. Resultaat: Een grote bungalowtent aangeboden door Lydia,
DF3BN, en Gerhard, DF3BJ, die Arno en Ansje uit Nordhorn hebben gehaald, en nu door de
“kwartiermakers” Marja, PA3CIS, en Ton, PA3BYF, uitnodigend opgesteld. Een echt
“PRAATHUIS” compleet met grenadine en koffie (nee, geen eikeltjeskoffie!). Er was naast
koffie ook veel frisdrank en heel veel lekkers, hmmm, alles gratis aangedragen door de
deelnemers. Hier was ook de start en finish van de vossenjacht. De jongste deelnemer was
de 10 maanden oude Jaimy, kleindochter van Klaas en Stieneke en dochter van Marian die
zelf vele jaren als tiener het Treffen heeft bezocht. De oudste waren Geert, PA3COK, 79 en
Marie 82 jaar!
Uitslag Vossenjacht: 1 Jurg, DL1BKU, en Judith, 2 Gerhard, NL10426, 3 Ansje, PD5ANS.
Uitslag Kegelen: 1 Wiebe, PA9565, 2 Gerhard, NL10426, 3 Geert, PA3COK. Poedelprijs:
Marie.
VOORUITBLIK
DIG-PA-TREFFEN 2003 13 t/m 16 juni wordt EEN JUBILEUM WEEKEND
Dit feestelijk treffen staat in het teken van het 3e lustrum. Officieel organiseert DIG-PA dan
voor de 15e keer dit samenkomstweekend op Recreatiepark “Ekelenberg” in Zuidwolde. Dit
willen we graag met u/jullie allemaal vieren met een reünie van alle deelnemers ooit, en
zeker met de deelnemers van het begin. Ook en vooral met de jongelui van toen, nu allemaal volwassen mensen met een baan, een partner en misschien wel kinderen! Kom allemaal en geniet van een weerzien en van alle verhalen! Heeft u/hebben jullie, nog nooit aan
zo’n gezellig weekend meegedaan twijfel niet maar kom ook, er is accommodatie genoeg!
Het programma laat zeker ook ruimte voor veel bijpraten in het Praathuis, leuk voor jong en
oud! In Bulletin 38 maart 2003 komen we hier uitgebreid op terug en verhalen we van en
over de aanleiding tot dit jaarlijks evenement met Sjirk, PE1OFJ als eerste organisator. We
hopen tot ziens.
Namens de organisatie en de bezoekers. 77, Dieuw, PA3CEB

BOUWPAKKET VOSSENJACHT ONTVANGER
VOOR DIG-PA SAMENGESTELD DOOR PA3EDS en PA3DPC

Vossenjagen is een vast onderdeel van het DIG-PA treffen in Zuidwolde. De meeste deelnemers jagen al jaren met geleende peildozen. Toon, PA3DPC, en Klaas, PA3EDS, hebben
voorgesteld de jacht professioneler aan te pakken en hebben een zelfbouw pakket van een
peildoos samengesteld. De liefhebbers kunnen nu voor een amateur prijs een eigen vossenjacht ontvanger bouwen.
Het complete bouwpakket bestaat uit: voorgeboorde print, alle componenten, pluggen,
kastje (eddystone box) en bouwbeschrijving. Tot het pakket behoord tevens de bouwbe16
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schrijving van een HB9CV antenne.
De kosten bedragen € 25 (Excl. Porto kosten). Bestel adres:
Klaas Frijlink, A. van Olphenstr. 35, 8381 SN Steenwijk E-mail: pa3eds@amsat.org
Rek.nr. RABO bank 360761011 t.n.v. K. Frijlink, met vermelding “vossenjacht ontvanger”.
Indien nog voorradig zijn de pakketjes ook te verkrijgen of eventueel te bestellen bij de
DIG-PA stand tijdens de Radio Onderdelen Markt aan de Lichtmis en de Dag v/d Amateur.

ZIJ STELLEN ZICH VOOR
Wiebe, PA9565 (5174)

Mijn naam is Wiebe, ik ben 55 jaar en woon in Leeuwarden. Mijn hobbies zijn het radioamateurisme en het rijden van toertochten op mijn BMW K75RS motor. Toerkampioen geweest
in 1985, 1987, 1989 en 1990. Ben met het radiovirus besmet geraakt door Sjoerd, PA3DNJ,
in 1991 toen de VRZA bus in Leeuwarden stond. Op 10 maart 1994 mijn DIG-nr. 5174 gekregen en op 21 juni 1996 mijn DIG-Trophy nr. 1845. Ook heb ik het Holzhammer nr. 2198.
Verder ben ik lid van de Friese Radio Amateur Groep en QSL manager van PI4FRG en van
de FRAG leden die hun QSL via de FRAG verzenden. Zit achter de microfoon bij PI4FRG tijdens de PACC, de NAC contest, Regio contest en de IARU contest. Daarnaast ben ik voor de
DIG-PA actief als standhouder en coördinator, regel de indeling van de standbemanning
enz. Geen wonder dat mijn motor zo weinig kilometers meer rijdt…hi! Als SWL heb ik 282
bevestigde DXCC landen. Bevestigd landen op: 20 meter 243, 15 meter 164, 10 meter 134,
6 meter 43, 2 meter 10, 160 meter 16, 80 meter 65, 40 meter 89, 12 meter 88 en op 17
meter 118, totaal zijn daar in CW 75 landen bij. Tegen de gevel van het huis een uitlierbare
mast van 15 meter met boven het toplager een antennebuis van 4,5 meter. Boven in een
rondstraler voor 2m/70cm, daaronder voor 2 meter de Flexa FX 224 voor horizontaal en de
FX 210 voor verticaal en een oehoe tegen de spreeuwen, daaronder de FB 23 voor
10/15/20 meter en daaronder de Cushcraft D3W voor 12/17/30 meter en daaronder nog
een 4 el. Zelfbouw voor 6 m. Deze worden in de goede richting gedraaid door een Big Boy
rotor, voor 40/80m gebruik ik een GB5RV.
Tot zover mijn voorstelling.
73, 77, Wiebe, PA 9565

FOKKE, PA3HDL (5070)

Onlangs werd ik er door Dieuw fijntjes op gewezen dat een bestuurslid van de DIG-PA toch
wel verplicht was om eens te vertellen wie hij is en hoe zijn voorkeur voor deze hobby is
ontstaan.
Geboren in 1937 in Zwagerveen (FRL.) werd reeds op ongeveer 10-jarige leeftijd de interesse gewekt voor het verschijnsel “radio”. Wij kwamen in die tijd van vlak na de oorlog als
gezin in bezit van een echte radio; een geschenk van Rotterdamse evacués.
Later bleek dat het een universeel toestel was op 110 volt, maar met een trafo, wist ik veel,
werkte het. Met wat gepiep en dat soort geluiden konden wij toen nieuwsberichten horen
en nog wel meer dingen, maar dat weet ik niet meer zo goed. Blijkbaar is toen de kiem gelegd. Een aantal jaren later kreeg ik mijn eigen zelfverdiende toestel: een voor-de-oorlogse
Philips met buizen als schoorstenen. HAD IK HEM NOG MAAR! In die tijd bezat ik ook al een
soldeerbout en kwam ik er achter dat je er ook wel dingen uit kon halen zonder dat hij op-
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hield met spelen.
Enige jaren later leerde ik mijn schoonfamilie kennen en daar was radio bijna het gesprek
van de dag en vond het bekende virus een perfecte voedingsbodem en was ik voor altijd
besmet.
Toen ik in 1959 in militaire dienst moest bij de infanterie, had ik al zeer spoedig in de gaten
dat dit voor mij niet het juiste onderdeel van de krijgsmacht was en met wat wij vandaag
de dag “netwerken” noemen, werd ik overgeplaatst naar het enige mannelijke onderdeel
van de defensie, namelijk de verbindingsdienst. Ik kreeg een opleiding van 8 maanden in de
Utrechtse HOJEL-kazerne: Ja, ja met “toontje duizend” en al de anderen.
Jammer blijft het dat men je toen niet wees op de mogelijkheid om zendamateur te worden. Maar ja, het was niet anders.
Na de militaire diensttijd begon mijn werkzame leven en raakte de hobby op de achtergrond
tot eind jaren tachtig toen ik door persoonlijke omstandigheden mijn dienstbetrekking
moest beëindigen. Toen kwam de hobby weer op de proppen met de aanschaf van een RACAL 17-L en werd er geluisterd. Dit gaf mij toch niet de juiste voldoening. Daarom heb ik in
de winter van 1990/1991 een cursus voor de C-machtiging gevolgd onder leiding van Bastiaan (PA3FFZ).
In april 1991 examen gedaan en natuurlijk één antwoord “verslechterd” waardoor ik zakte.
Met de herkansing in november van datzelfde jaar werd het papiertje wel gehaald en kon ik
los. Enige tijd later kwam ik via QSL-kaarten in kontakt met de DIG. Vooral heeft in die tijd
Bertus (PA3EQU sk.) mij aangespoord om de 25 diploma’s te vergaren en DIG-er te worden.
Dit lukte op 27-07-93 en kreeg ik no. 5070 toebedeeld.
Reeds in die tijd trachtte ik moeizaam om de piepjes onder de knie te krijgen. Maar ook met
behulp van de computer lukte het niet. Na 3 keer voor de B-machtiging te zijn gezakt, hoorde ik bij de volgende opgave dat B was afgeschaft en moest ik verder direct voor A.
In de herfst van 1996 ben ik driftig via een avondcursus met morse begonnen en mocht ik
in mei 1997 met succes examen doen. Sinds die tijd ben ik QRV met de call PA3HDL.
73, 77, Fokke

ONBEMANDE AMATEURSTATIONS
Veranderingen in het beleid betreffende het frequentiegebruik door amateur stations bereiken alle zendamateurs via Inspectie Verkeer en Waterstaat Agentschap Telecom (IVW), en
de landelijke verenigingen van radio zendamateurs. In 1996 zijn er voor het 2 meter dekkingsplan een aantal gebieden aangewezen waar FM relaistations met een beperkt werkingsgebied kunnen worden opgesteld. Het dekkingsgebied in Nederland telt 16 kanalen
van R01-R0x tot R7 en R7X tussen 145.0000 MHz. (in) tot 145.7875 MHz. (uit). Op maandag 10 juni 2002 werd de DIG-PA hier tijdens de 2 meter ronde mee geconfronteerd. Om
20.30 uur starte PA3CEB de ronde, maar wanneer de microfoon werd losgelaten om naar
inmelders te luisteren hoorde zij geen tegenstation maar zichzelf. PE1LZS, Piebe Jan hielp
haar uit de droom met de mededeling dat er voor 145.575 MHz. een vergunning voor een
simplex repeater was afgegeven. De ronde is die avond verhuisd naar een andere frequentie. Namens de DIG-PA is er de andere dag contact opgenomen met de bevoegde instantie
in Groningen en daarna met de VRZA afd. IJsselmond in het dekkingsgebied van kanaal R2.
De simplex repeater op 145.575 MHz. staat geregistreerd op naam van Herman PD4HF uit
Kampen, al jaren een goede bekende van onze voorzitter. Contact was gauw gelegd, de
DIG-PA is door Herman alle medewerking toegezegd, het is voor hem geen enkel probleem
om tijdens onze ronde de repeater uit te schakelen en zelfs niet om via de repeater reclame
18
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voor de ronde te maken. Maar om de DIG-PA geheel te vrijwaren van problemen heeft hij
een verzoek tot het gebruik van een andere frequentie ingediend. Als vereniging gebruiken
we al vele jaren 145.575 MHz. voor onze ronde, maar een frequentie claimen kunnen we
niet. Herman bedankt voor je geweldige HAM spirit.

NIEUWE DIG-NUMMERS
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908

OK1ZZZ
DH1OK
DL3AKI
DO1CML
DL1JH
RA4CQC
SP5PB
DO1ORS
LX1NO
HA3MU
SP0DIG
DO3BW
DH4SG
DO7XJ
UT1MV
UA3LMR
OK1SRD
DL1MBI
DE1GFM

5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927

DL6OS
RW3DK
OK1MNI
RZ6HN
IZ5BAM
RN3DB
DL1JGO
EI7GL
DG9NAV
DO2XP
DO9BTM
DL8UGF
DO1WYL
DL6PY
DL3LBM
DH1LAO
LZ1CY
UA3DRN
DO1XU

WIJZIGINGEN:
0028 DL2JB
0395 DK2QB
0768 HA4YF
0871 DC4JG
1559 DK1WER
1629 OE3IPW
3807 DK1RO
3905 DL8OK
4019 DL7SS

4321
4750
4976
5210
5317
5321
5392
5608
5629

OH1UU
DL5JRA
DH8MB
DO6GG
EA5GHW
UT7UW
DO5HCS
RN3AQ
PA9CW

SILENT KEY:
0002 DL1RA
0363 HA2MP
0531 DJ8HR
0570 DL6DP
0986 DK6DY
1117 DL3BD
1132 DL6JB
1133 DL3EO
1495 DL7AR
2060 DD7KD

2205
2238
2428
2434
2484
2618
2753
2812
2899
2910

DK6ER
DL4BRN
DC5OX
DL3ME
DB2HL
DL3YAS
DL1BDN
DL8BAB
DC4LI
OK1TJ

P01
X04
S54
S37
H54

I14
Z46
Y25
FPA
C18
S60
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H31
MO
FPA
ST
S70
B18
W10
I05
Y24
S32
K45
M01
M03
W06

5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945

DO1KH
DH5NBK
OK1-39556
DE1DPH
RZ3DX
DH1PL
DL7LAB
DL1RMJ
DK1GW
RN3BC
DL1AZZ
DL8ARJ
RA3FH
DO4SR
DL5SO
UR4EI
JK1HUP
OK1HX

5692
5722
5740
5753
5818
5858
5908

US1MM
DO7JAF
DL5JBW
M0SDX
DJ6AU
DB5HM
DE0GFM

2968
3107
3165
3284
3301
3567
3627
3673
4086
4630

DL3GAF
PD0GGZ
JA1SY
DF5DG
PA3FGV
DL3JV
JG3TLB
DL6KCF
DL6OJ
DM3QNM

R15
B 38
F 11
W31
E39
Y34
F32
X36
X22
P06
P06
DN

(PE1JVV)
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4721 DL7UWO
4757 DL1GEF

4951 DL2SDE
5131 DL1EGU

5320 DF1DO
5658 DL9OAB

ACTIVITEITEN
VRZA MALTA DX-peditie van 13 september tot 7 oktober 2002
Voor de 15e keer gaat er een grote groep PA-amateurs naar Malta. Van 16 sept. tot 5 okt. is
men QRV van 2 meter t/m 40 meter in CW en SSB en alle digitale modes. Er wordt gewerkt
met de zeer speciale call 9H9PA, de zendamateurs in de groep hebben allemaal een eigen
9H3 call. Er wordt naar gestreefd om dagelijks een Nederlandstalig net te verzorgen van
20.30 – 21.30 locale tijd in Holland, op resp. 18.130 en 14.210 MHz.
Dordtse Elektronica Club 25 jaar
Na de oprichting op 1 september 1977 heeft de DEC zich geprofileerd als een actieve groep,
tijdens contesten zijn DEC leden bijzonder actief met de clubcall PI4DEC. 320 bevestigde
DXCC-landen is daar het bewijs van. Er wordt een jubileum award uitgegeven (zie award-otheek). Zaterdag 19 oktober is er een Open Dag.
Friese Radio Amateur Groep 25 jaar
Op 14 september viert de FRAG het 25 jarig bestaan. Op deze feestelijke dag wordt het
nieuwe clubgebouw officieel geopend. In het clubhuis heeft men de beschikking over 7 permanente shacks, bibliotheek, hobbywerkplaats enz. tevens beschikt men over een uitgebreid antennepark. Het clubhuis is gevestigd aan de Avondsterweg 14 in Leeuwarden.
YL-DX-pedition van 15-9 tot 15-10 Lord Howe Island en Cook Island
Een internationale YL- DX-peditie met VE7YL (CW), VK4SJ, JR3MFV, SM0HNV en VK3DYL.
Van 15 tot 29 sept. QRV vanaf Lord How Island (OC-004) als VK9YL. Van 01 tot 06 okt. Cook Islands- Aitutaki Island (OC-83) als ZK1??, van 07 tot 15 okt. Rarotonga (OC-013), callsing onbekend. Het VISA verzoek voor de republiek Naura (OC-031) is afgewezen. Als C21
op uw verlanglijstje staat, Goed nieuws! Peter C21TA zal in deze periode QRV zijn op 10
en 12 meter. QSL via VK3 buro, QSL direct met retour porto naar: Gwen Tilson, VK3DYL, 3
Gould Crt., Mount Waverly, VIC 3149 Australia.
Nederlandse Caribbean DX-peditie - J7 en VP2M
Gedurende de laatste weken van oktober zal deze DX-peditie plaatsvinden, men start op 14
oktober vanuit Dominica (VP2M) vanaf 21 oktober vanuit Monserat (J7). QSL-manager is R.
J. Snieder, PA5ET, van Leeuwenstr. 137, 2273 VS Voorburg
Herdenking Watersnoodramp 1553 1-2 februari 2003
Ons verzoek aan de lezers (bulletin 36) om hierover een artikel te schrijven is niet gehonoreerd. We zullen via de media in de komende tijd aangrijpende beelden te zien krijgen van
het vernietigende geweld toen in die vrieskoude februari nacht bij stormweer samenvallend
met springtij voornamelijk Zuid-West Nederland getroffen werd door grote overstromingen
ten gevolge van dijkdoorbraken. Zendamateurs in de rampgebieden waren als enige nog in
staat om de buiten wereld te bereiken. Als homage aan deze HAM’s hebben VERON en
VRZA afdelingen het initiatief genomen om hier aandacht aan te schenken door 5 speciale
stations in de lucht te brengen. Meer nieuws hierover in Electron, CQPA en op de website:
http://www.50jaarkanaal3710.cjb.net
20
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INTERNATIONAL YL MEETING PALERMO van 20-23 JUNI 2002

Tijdens de eerste meeting in Stockholm, 1992, hebben de YL's afspraken gemaakt om elke
twee jaar een Internationale YL meeting te houden. Na Stockholm was er ëën in Osaka,
Berlijn, Svalbard (Spitsbergen) en Hamilton ( New Zeeland). De YL's van Sicilië hebben nu
in 2002 de meeting georganiseerd. Na Stockholm en Berlijn leek me Palermo erg leuk. Ik
ben geen warmte mens, bij 30 graden leg ik het al af! Volgens de organisatie is het daar in
juni ca 25 graden. Vóór de meeting was er een 5 daagse eilandtoer, dat leek me wel wat.
In februari me opgegeven, een kamer, met zeezicht, in het hotel gereserveerd. Zag me al
zitten op het balkon, uitkijkend over de baai. Zondag 9 juni was het zover, met de trein
naar Genua, dan met de boot naar Palermo, een mini cruise, Ruth IT9ESZ wachtte me in
Palermo op en bracht me naar het hotel in Mondello, 4 km buiten Palermo, de meeting locatie. Mijn droom kwam uit, een kamer met schitterend uitzicht over de baai van Mondello en
de Middelandse zee. Zelfs vanuit mijn bed te zien, helemaal in mijn element! Edith DF7WU,
ontmoete ik bij het diner, samen zijn we Palermo gaan ontdekken. Het verkeer is daar verschrikkelijk, al dat tweewielige spul, net mieren, een rood verkeerslicht, tja het is een kleur,
maar stoppen doe je toch niet! Gelukkig ondanks dat toch veel van de stad gezien. Donderdag en vrijdag arriveerden er steeds meer YL's en OM's. Zaterdag vertrokken we met 45
personen voor de 5 daagse toer. Er werd Engels, Duits, Frans, Japans en Italiaans gesproken, om duizelig van te worden. We hebben de Griekse Tempels in Selinunte en de Tempel
vallei in Agrigento gezien, bij avond schitterend verlicht De Romeinse villa en in Caltagirone
met prachtige trap van majolica tegels, wel 142 keer de knietjes buigen eer je boven bent!
Daarna naar Ragusa en een boottocht in de haven van Siracuse. Ik hoorde daar dat het in
Nederland 35 graden was, ja dat is caldo (warm in het Italiaans) en was blij met “maar” 30
graden! We bekeken het Griekse theater van Siracusa, met daaronder het oor van Dionysos, een onderaardse grot met speciale akoestiek. De Japanners hebben daar een lied gezongen, schitterend. De begeleider liet ook zijn prachtige tenorstem horen. Via Toarmina
(jammer genoeg maar een glimp van de Etna gezien) naar Messina en via Tindari met een
prachtig panorama op de Eolische eilanden, terug naar Mondello. Even een dag rust, even
genieten van het zwembad en de baai, het was warm, pffff. Donderdag 20 juni begon officieel de YL meeting met 72 YL’s en 30 OM’s uit diverse landen. Marja, PA3CIS en Ton PA3BYF
zijn met de camper gearriveerd, weer even Nederlands praten! Het duurde lang voordat ze
in het hotel waren, met de bus van de camping (hemelsbreed 4km) duurde de rit ruim 2
uur, de bus reed niet op schema! Na de officiële kennismaking gaan we uit eten. Terug op
de kamer werd ik verrast met twee tassen vol presentjes, een Poloshirt met het YL 2002
logo, boeken met info over Sicilië, een mand met typische Siciliaanse zoetwaren en placemats. Vrijdags gingen we met bussen naar het op plm. 700 meter hoog gelegen middeleeuwse Erice. Via de tempel van Segesta terug naar het hotel, waar we ons zijn gaan kleden voor het Folklore Buffet. De YL’s waren verzocht zoveel mogelijk in klederdracht te komen en ook met iets specifieks uit eigen land. Aangezien ik uit de Jordaan kom, zijn Marja
en ik als 2 vrouwen uit de Amsterdamse Jordaan gegaan, compleet met baaien rokken, omslagdoek enz. Hollandse drop, stroopwafels, foldermateriaal en posters uit Amsterdam, een
CD van Herman Emmink met het over de hele wereld bekende “Tulpen uit Amsterdam” en
een aantal neptulpen. Het folklore buffet was een kleurrijk geheel. Kimono's uit Japan en
Korea, Duitse dirnel jurken en schwartswalder bolhoeden. Klederdracht uit Zweden, Finland,
Frankrijk enz., zelfs een Canadese squaw! Duitse worst en wijn, franse koekjes naast onze
drop enz. YL's uit DL, JA, HL, EA zongen liedjes uit eigen land. GM leerde ons snel volksdansen! Tussen veel verscheidenheid lieten wij op onze beurt Herman Emmink zingen en gaven
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de tulpen weg. Het was reuze gezellig. Zaterdag vroeg op voor de groepsfoto, daarna met
de hele meute naar Palermo en Monreale. Ook hebben we huis, tuin, antenne en zendkamer van IT9ESZ bekeken. 's Avonds een gala diner met als verrassing een folklore dansgroep van Sicilië. HL-YL’s toonden een introductiefilmpje, een voorproefje van de meeting in
2004 in Korea. Op zondagochtend was er een YL forum. Hier werd een YL-DXpeditie naar
Lord Howe Island aangekondigd en ook de oprichting van een Scandinavische YL club. Heel
apart was het speciale poststempel en de speciale postzegels van de Italiaanse PTT ter gelegenheid van deze YL Meeting, die onze vakantiekaarten een speciaal tintje hebben gegeven. Na het lunchbuffet werd de meeting afgesloten. Tijdens het hele gebeuren was er natuurlijk ook een zendstation aanwezig met de speciale call IQ9YL. Er was een Yaesu transceiver FT 1000 MP Mark-V, de Cushcraft antenne R8 stond op het platte dak van het hotel.
Zelf heb ik daar ook veel verbindingen gemaakt met o.a. Amerika, Europa en Azië. Bijzonder was het om de Japanse en Koreaanse YL's of Wendy uit Taiwan te horen in hun eigen
taal. Er zijn veel QSO's gemaakt met heel de wereld. De speciale QSL kaart waarop ook het
speciale PTT stempel komt hebben we allemaal zelf uitgeschreven, deze zijn dus onderweg.
Dinsdag 25 juni ben ik weer op de boot naar Genua gestapt en verder met de trein naar
huis. De temperatuur was weer normaal en ik zag weer nattigheid (regen). Het waren
mooie weken, veel gezien, en veel verbindingen gemaakt. Het was een klasse meeting.
Ruth IT9ESZ en familie bedankt voor de goede organisatie. Wil je dit ook eens meemaken!
Oktober 2004 dan is het allemaal in Korea.
33, 73, 77, Madeleine, PA3CUZ

DIG DIPLOME (AWARDS)
In deze uitgave van het DIG-PA Bulletin stellen we de DIG Diplome en Awards centraal. De
overgang naar de Euro vinden wij een goede gelegenheid om alle DIG uitgaven in één bulletin te publiceren. Bij het vertalen van de Duitse uitgaven zijn de aanduiding “Diplom” en
“Award” origineel overgenomen. De uitgaven van de DIG secties hebben de aanduiding
“Award”. Misschien dat deze service iedereen aan zal sporen om nu toch voor dat begeerde
award de punten te gaan verzamelen cq de QSL kaarten te gaan controleren. In iedere
shack is nog wel plaats voor een mooi DIG award!

ALGEMENE DIG INFORMATIE

DIG-LIDMAATSCHAP (DIG-nummer)
Iedere zend- en luisteramateur kan een DIG-nummer behalen. Hiervoor moet men 25
awards, waaronder 3 DIG-awards in bezit hebben. Het aanvraagformulier is op te vragen bij
de DIG secretaris waarheen ook de aanvraag gezonden moet worden. Het adres is:
Eberhard Warnecke, DJ8OT, Postfach 101244, 42512 Velbert, Duitsland.
DIG-RONDES
CW ronde: iedere woensdag 18.00 uur UTC op 3,555 MHz.
SSB ronde: iedere donderdag 18.00 uur UTC op 3,677 MHz.
DIG-PA SSB ronde: iedere maandag 19.30 uur LT op 3,677 MHz.
DIG-PA FM ronde: iedere maandag 20.30 uur LT op 145.575 MHz.
In de maanden juli en augustus zijn er geen DIG rondes.
DIG-TREFFENS en ACTIVITEITEN
Er is een jaarlijks familie DIG-treffen in Duitsland, en een familie DIG-PA-treffen in
Zuidwolde, Nederland. De DIG is ook actief tijdens het DNAT in Bad Bentheim, HAM Radio
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in Friedrichshaven en Interradio in Hannover. DIG-PA is aanwezig tijdens de radiomarkten
in Beetsterzwaag, De Lichtmis en Dag v/d Amateur.
GCR-LIJST
GCR is de afkorting van “General Certification Rule” en betekend vrij vertaald, een bevestigde lijst van de in bezit zijnde QSL kaarten. De voor een aan te vragen award benodigde QSL
kaarten moeten door 2 zendamateurs worden gecontroleerd die daarna de lijst ondertekenen. Dit mag ook geschieden door een Verenigings Official en voor een DIG award mag dit
een DIG-er zijn.
LOGBOEKUITTREKSEL
Een logboekuittreksel is een eenvoudiger manier om een award aan te vragen. Wordt in een
award reglement een logboekuittreksel vereist dan is het in bezit hebben van de QSL’s niet
altijd verplicht. De awardmanager heeft het recht om de opgevoerde verbindingen te controleren. Deze aanvraagmethode wordt vaak gebruikt bij kortlopende of jubileum awards.
SAL, “Self Addressed Label” is een aan jezelf geadresseerde sticker.
SASE, “Self Addressed Stamped Envelope” is een aan jezelf geadresseerde enveloppe met
postzegel.
VY 77!
Dit is vanaf 1977 de groet van DIG-ers onder elkaar, met als betekenis: veel goeds, veel DX
verbindingen, veel geluk bij het verzamelen van Diplome (Awards) en het maken van verbindingen op de 77 frequenties, dat zijn voor SSB alle frequenties eindigend op 77 en voor
CW eindigend op 35.
WORKED DIG-PA W-DIG-PA
Het W-DIG-PA award is te behalen door via radiocontacten 30 QSL kaarten te verzamelen
van 30 Nederlandse DIG-ers. Alle verbindingen na 1-1-1984 zijn geldig. Voorwaarden:
PA: 30 PA - DIG stations, EU: 20 PA - DIG stations, DX: 10 PA - DIG stations.
Voor elke extra 30 verzamelde DIG nummers vanaf 1-1-1987, zijn er tegen SASE stickers
verkrijgbaar. Er zijn 4 verschillende stickers. Vanaf 1-1-1998 is de Flevoland sticker (12e
provincie) voor een verbinding met PI4DIG en 3 DIG-ers uit Flevoland tegen SASE verkrijgbaar. Aan te vragen in CW, Mixed banden en modes en UKW het is geldig als één van de
benodigde DIG awards voor het aanvragen van een DIG nr. Kosten: € 5. De GCR aanvraag
sturen naar de awardmanager:
G. Boomsma, PE1NIE, Beemsterstraat 430, 1024 BR Amsterdam.
DIG-PA POSTCODE AWARD
Een 2de DIG-PA award kan vanaf 01-01-2000 behaald worden door zend en luisteramateurs.
Om in aanmerking te komen voor het award dient men zoveel PA stations te werken/horen
zodat de som van de postcodes minimaal 500.000 is. QSL’s van SWL’s tellen natuurlijk ook
mee.
PA stations: moeten alle negen eerste cijfers van een postcode 3 x werken of horen. (bijv.
1354, 1856, 1200) (3654, 3752, 3211) enz.
EU stations: moeten alle negen eerste cijfers van een postcode 1 x werken of horen.
DX stations: mogen het aantal punten met 2 vermenigvuldigen.
Er zijn geen mode en/of band beperkingen. QSL’s voorzien van de gedrukte of gestempelde
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postcode moet in bezit zijn. Kosten: € 5. De GCR aanvraag sturen naar:
G.Boomsma, PEINIE, Beemsterstraat 430, 1024 BR Amsterdam.
ACTIO 40 DIG-WARC-DIPLOM
De voorwaarden zijn: werk/hoor binnen een kalendermaand 100 verschillende gelicentieerde zendamateurs in de 40 meter band. Er zijn 12 stickers te behalen onder dezelfde voorwaarden. Met alle stickers geldt het Diplom voor de aanvraag van de DIG-Trophy 1000.
Alle modes zijn toegestaan, crossband- en contest verbindingen zijn niet geldig. SplitFrequentie QSO’s op 40 meter zijn geldig. Aanvragen door middel van logboek uittreksel
met de volgende gegevens: Call, Datum, UTC, RST, Mode, Naam en QTH van het tegenstation. SWL’s ook het tegenstation vermelden. Kosten: Diplom € 5. Stickers SASE + € 0,56.
( de waarde van een DL Europa postzegel) De aanvraag ondertekend door twee zendamateurs zenden naar: Uwe Lusmöller, DL6YBY, Postfach 10 02 50, D-45713 Haltern, Duitsland.
Als de in voorraad zijnde diplome op zijn gaat het ACTIO 40 QRT.
DIG-CEPT-DIPLOM
Voor het behalen van het CEPT Diplom zijn de voorwaarden als volgt: werk/hoor 77 amateurstations uit minimaal 7 verschillende CEPT-landen. Alleen verbindingen met stations die
zich in een ander land bevinden zijn geldig, deze moeten stroke werken. Geen band of modebeperkingen, repeater QSO’s zijn ook geldig. QSL moet in bezit zijn. Kosten € 5. De GCR
aanvraag met SAL zenden aan:
Wolfgang Landgraf, DL9HC, Weidenstrasse 18, D-68526 Ladenburg, Duitsland.
DIG-DIPLOM 77
Onder de volgende voorwaarden is dit Diplom te behalen: werk/hoor 77 DIG leden uit minimaal 7 verschillende landen, met een maximum van 7X7 uit eigen land. QSL moet in bezit
zijn. Aan te vragen in CW, Mixed modes en banden of UKW. Kosten € 5. Zend de GCR aanvraag naar: Walter Koch, DL4OAY, Uhlenhorst 9, D-29690 Lindwedel, Duitsland.
EU-PX-A EUROPEAN PREFIXES AWARD
Voor dit award zijn QSL kaarten vanaf 01-01-1969 geldig. Voorwaarden: werk/hoor minimaal 100 verschillende Europese prefixen, er zijn stickers voor elke 50 prefixen meer. Alle
Eu- prefixen volgens de WPX, WAE of DXCC lijsten en alle bijzondere Europese prefixen zijn
geldig. QSL moet in bezit zijn. Kosten Award: € 5 Stickers aan vragen door middel van log
uittreksel, SASE + € 0,56. (waarde van DL Europa postzegel) De ondertekende GCR lijst
zenden naar: Alfons Niehoff, DJ8VC, Ernst-Hase-Weg 6, D-48282 Emsdetten, Duitsland.
FAMILIA AWARD
Voorwaarden voor zend- en luisteramateurs: verzamel vanaf 01-01-1980 minimaal 100 punten door verbindingen met twee of meer personen uit 1 familie. Dit kunnen zend- en/of luisteramateurs zijn, ieder familielid telt voor 1 punt. Enkele voorbeelden: een echtpaar telt
voor 2 punten, maar zijn er in één familie meerdere zend en luisteramateurs, bijv. pa, ma,
zoon en dochter, dan telt pa met ma voor 2, pa met dochter voor 2, pa met zoon voor 2 =
6 punten, maar ook ma met pa, zoon en dochter tellen voor 6 punten enz. Zijn er dan buiten het gezin nog meer geldige familieleden dan krijg je een steeds grotere vermenigvuldigingsfactor. Alle QSL kaarten moeten in bezit zijn. Aan te vragen in CW, Mixed modes en
banden of UKW. De GCR lijst en de kosten van € 5 sturen naar:
Walter Koch, DL4OAY, Uhlenhorst 9, D-29690 Lindwedel, Duitsland.
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GERMANY AWARD
Verbindingen vanaf 03-10-1990 zijn geldig onder de volgende voorwaarden: werk/hoor totaal 80 zendamateurs. Uit elk Duits Bundesland minimaal 5 op 2 verschillende banden. Iedere call mag slechts 1 maal in uw log voorkomen. QSL moet in bezit zijn. Geen band of
mode beperkingen, Aan te vragen in CW, Mixed band en mode en UKW. Kosten € 5. De
GCR lijst zenden aan:
Uwe Lusmöller, DL6YBY, Postfach 10 02 50, D-45713 Haltern, Duitsland.
De 16 Bundesländer zijn: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
WORKED GERMAN LARGE CITIES WGLC
Het WGLC wordt in 3 klassen uitgegeven aan zend en luisteramateurs. Iedere Duitse stad
met meer dan 100.000 inwoners telt en mag in de aanvraag 1 keer worden opgevoerd. Alle
QSL kaarten van QSO’s na 01-01-1962 met amateurs uit die steden zijn geldig.
DX- stations: Klasse 1, 30 steden, Klasse 2, 20 steden, Klasse 3, 10 steden
EU- stations: Klasse 1, 60 steden, Klasse 2, 40 steden, Klasse 3, 20 steden
UKW-banden: Klasse 1, 40 steden, Klasse 2, 30 steden, Klasse 3, 20 steden
Het is te behalen in CW, Mixed banden en modes en UKW. Kosten € 5. De GCR lijst sturen
naar: Bernd Müller, DK7ZT, Weitershäuser Strasse 11, D-35041 Marburg, Duitsland
Grote steden geldig voor dit award zijn:
Aachen, Augsburg, Bergisch-Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Chemnitz, Cottbus, Darmstadt, Dessau, Dortmund, Dresden,
Düsseldorf, Duisburg, Erfurt, Erlangen, Essen, Franfurt/Main, Freiburg, Fürth, Gelsenkirchen, Gera, Göttingen, Hagen, Halle/Saale, Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Hildesheim, Ingolstadt, Jena, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz,
Leipzig, Leverkusen, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, Mülheim/Ruhr, München, Münster, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Offenbach, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Pforzheim, Potsdam, Recklinghausen, Remscheid, Rheydt,
Rostock, Saarbrücken, Salzgitter, Schwerin, Siegen, Solingen, Stuttgart, Trier, Ulm, WanneEickel, Wiesbaden, Wilhelmshaven, Witten, Wolfsburg, Würzburg, Wuppertal, Zwickau.
WORKED DIG MEMBERS W-DIG-M
Voor het W-DIG-M tellen alle QSL kaarten van DIG-leden vermeldt in de mitgliedsliste. Het
DIG-nr. van alle DIG-leden (ook SWL DIG-ers en SWL kaarten van gelicentieerde DIG-ers)
telt eenmaal. Er zijn 3 klassen.
Klasse 1: EU- stations werken 100 en DX- stations 50 DIG-leden.
Klasse 2: EU- stations werken 75 en DX- stations 30 DIG-leden.
Klasse 3: EU- stations werken 50 en DX- stations 15 DIG-leden.
Aan te vragen in CW, Mixed banden en modes en UKW. Er zijn stickers voor iedere 100 bevestigde DIG-leden meer tot 3000. Er is geen datum grens. Kosten Diplom € 5. Aanvragen
met GCR lijst. Kosten stickers SASE + € 0,56. (waarde van DL EU postzegel). Diplommanager: Werner Theis, DH1PAL, Luxemburger Strasse 59, D-53881 Euskirchen, Duitsland.
WORKED DX STATIONS WDXS
Dit Diplom voor zend- en luisteramateurs is in 4 klassen aan te vragen.
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Klasse 1:
EU stations werken/horen 2000 DX stations waarvan 100 op 40 meter en 20 op 80 meter
DX stations werken/horen 2000 EU stations waarvan 100 op 40 meter en 20 op 80 meter
Klasse 2:
EU stations werken/horen 1000 DX stations waarvan 50 op 80/40 meter
DX stations werken/horen 1000 EU stations waarvan 50 op 80/40 meter
Klasse 3:
EU stations werken/horen 500 DX stations waarvan 25 op 80/40 meter
DX stations werken/horen 500 EU stations waarvan 25 op 80/40 meter
Klasse 4:
EU stations werken/horen 200 DX stations waarvan 10 op 80/40 meter
DX stations werken/horen 200 EU stations waarvan 10 op 80/40 meter
Aan te vragen in CW, Mixed modes en banden en UKW. Het is niet verplicht alle QSL kaarten in bezit te hebben. De aanvrager verklaart in de aanvraag QSL’s van b.v. 205 DX stations waarvan 25 op 40/80 meter in bezit te hebben de controleurs bevestigen dit met de
verklaring “Wir haben die vorliegenden QSL-Karten stichprobenartig geprüft; Ihre Gesamtzahl beträgt (z. B.) 205, davon 25 auf 80/40 Meter. (aantal afhankelijk van de klasse). Kosten € 5. De GCR lijst sturen naar:
Walter Hymmen, DL8JS, Postfach 19 25, D-32219 Bünde, Duitsland.
INTERNATIONAL AIRPORT AWARD IAPA
De voorwaarden zijn: werk/hoor vanaf 01-01-1973 amateurs uit 50 verschillende steden in
de nabijheid van een internationaal vliegveld. Er telt slechts 1 verbinding uit eigen land.
Alle 6 continenten moeten vertegenwoordigd zijn. Mobiele verbindingen tellen niet. Geen
band of mode beperkingen. Het award is aan te vragen in CW, Mixed modes en banden en
UKW. Kosten: € 5. De GCR lijst zenden aan:
Walter Hymmen, DL8JS, Postfach 19 25, D-32219 Bünde, Duitsland.
TWO MODES AWARD TMA
De voorwaarden voor het behalen van dit award zijn: werk/hoor amateurs uit 50 verschillende landen in de modes CW en SSB. Dit moeten in beide modes dezelfde landen zijn. Alle
6 continenten moeten vertegenwoordigd zijn. Kosten € 5. De GCR lijst zenden aan:
Walter Koch, DL4OAY, Uhlenhorst 9, D-29690 Lindwedel, Duitsland.
DIG ZODIAK 270
Dit Diplom en de 12 dierenriemstickers wordt uitgegeven om de activiteiten op 144 en 432
MHz. te stimuleren. Alleen verbindingen op deze banden zijn geldig. QSL is niet verplicht.
Voor het Diplom en iedere sticker moet U in elke periode 50 punten bij elkaar werken/
horen. Het Diplom met de 1ste sticker en ook de andere stickers kunt U in de onderstaande
periode’s werken.
21-03/20-04 Ram
23-07/23-08 Leeuw
23-11/21-12 Boogschutter
21-04/20-05 Stier
24-08/23-09 Maagd
22-12/20-01 Steenbok
21-05/20-06 Tweeling
24-09/23-10 Weegschaal
21-01/19-02 Waterman
21-06/22-07 Kreeft
24-10/22-11 Schorpioen
20-02/20-03 Vissen
Voor de stickers is het niet verplicht de verbindingen in hetzelfde jaar als die voor het Diplom te maken.
Elke call mag per periode 1 keer in het log voorkomen ongeacht band of mode. Contest ver-

26

DIG-PA Bulletin nr. 37

bindingen tellen niet. Puntentelling:
SSB op 2 meter: 1 punt
op 70 cm: 3 punten.
CW op 2 meter: 2 punten op 70 cm: 4 punten.
Wordt het Diplom met alleen CW verbindingen aangevraagd kan ook een sticker “CWAWARD” verkregen worden. Kosten Diplom en 1ste sticker: € 5. Stickers: SASE + € 0,56
(waarde van DL EU postzegel. De aanvraag met logboek uittreksel en SAL sturen naar:
Ingrid Weckmann, DL4BO, Alte Reihe 28, D-27313 Dörverden, Duitsland.
Het Diplom met alle stickers telt mee voor de Trophy 1000.
DIG 30
Een DIG award ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de DIG (1969-1999). Geldig
zijn verbindingen met DIG leden, DIG clubstations en speciale DIG stations (bijv.PA6DIG)
vanaf 10-10-1999. Voorwaarden: werk/hoor 30 verschillende DIG leden. Op de HF banden
mogen niet meer dan 3 DIG-ers uit 1 land worden gewerkt. Op VHF mogen maximaal 3
DIG-ers per locatorvak worden gewerkt. Aan te vragen in CW, Mixed band en mode en VHF.
Kosten € 5. De ondertekende aanvraag + SAL zenden naar:
Hubertus Golz, DJ1HN, Dörpstroot 16, D-21709 Bossel, Duitsland.
DIG EURO AWARD
Dit award wordt uitgegeven ter gelegenheid van de invoering van de Euro en maakt deel uit
van het DIG Award Programma. Ingangsdatum 01-01-2002. De volgende Eurolanden zijn
geldig: Duitsland, Ierland, Nederland, Griekenland, Finland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, België Italië, Portugal en Spanje. Voorwaarden: HF: werk/hoor 77 verschillende stations uit de 12 Euro landen, elk land moet vertegenwoordigd zijn. VHF: werk/hoor 77 stations
uit tenminste 5 Euro landen. Geen band of mode beperkingen. Er zijn speciale CW en VHF
stickers verkrijgbaar. Kosten € 5 of US$ 5. De GCR lijst zenden naar:
Wolfgang Landgraf, DL9HC, Weidenstrasse 18, D-68526 Ladenburg, Duitsland.
DIG-TROPHY
De DIG Trophy kan aangevraagd worden door zend- en luisteramateur wanneer men tenminste 4 DIG Diplom in bezit heeft, en met QSL kaarten van DIG leden aan kan tonen 500
punten te hebben verzameld. DIG leden met DIG nr. tellen eenmaal. Er zijn geen band of
tijd beperkingen. Puntentelling: DIG leden 1 punt, Trophy en Plakette houders en SK stations 2 punten, DIG clubstations 3 punten. Kosten: voor Duitsland € 15. In verband met hoge portokosten voor stations buiten Duitsland € 20. De GCR lijst sturen naar:
Hans-Peter Günther, DL9XW, Postfach 14 06, D-48504 Nordhorn, Duitsland.
DIG-UKW-PLAKETTE
De DIG UKW Plakette kan aangevraagd worden door zend- en luisteramateur wanneer men
tenminste 3 DIG awards in bezit heeft voor UKW verbindingen, en met QSL kaarten van
DIG leden aan kan tonen alleen op de UKW banden 250 punten te hebben verzameld. Ieder
DIG lid telt met DIG nr. eenmaal. Er zijn geen band of tijdbeperkingen. Puntentelling: DIG
leden 1 punt, Trophy, Plakette houders en SK stations 2 punten, DIG clubstations 3 punten,
(zie DIG Mitgliedsliste). Kosten: voor Duitsland € 15, voor stations buiten Duitsland € 20, dit
in verband met de hoge portokosten. De GCR aanvraag sturen naar:
Hans-Peter Günther, DL9XW, Postfach 14 06, D-48504 Nordhorn, Duitsland.
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DIG-CW-PLAKETTE
De DIG CW Plakette kan aangevraagd worden door zend- en luisteramateurs die tenminste
3 verschillende DIG awards met de vermelding “CW award” in bezit hebben. En met QSL
kaarten van DIG leden in de mode CW 250 punten hebben. Puntentelling: DIG leden 1
punt, Trophy, Plakette houders en SK stations 2 punten, DIG clubstations 3 punten, (zie
DIG Mitgliedsliste). Kosten: voor Duitsland € 15, voor stations buiten Duitsland € 20. De
GCR lijst sturen naar:
Hans-Peter Günther, DL9XW, Postfach 14 06, D-48504 Nordhorn, Duitsland.
DIG-TROPHY-1000
Deze hoogste onderscheiding van de DIG is aan te vragen door zend- en luisteramateurs
onder de volgende voorwaarden: Men moet in het bezit zijn van alle door de Duitse DIG
uitgegeven Diplome en Awards in de hoogste klassen, tevens houder zijn van de DIGTrophy en de beide Plakettes. Van de Diplome met alle stickers (Actio 40 en Zodiak 270)
moet één van beiden in bezit zijn. Tevens de QSL kaarten van ten minste 1000 verschillende DIG-ers. De Trophy is kosteloos. De GRC lijst en een lijst van de in bezit zijnde DIG Diplome met het nummer sturen naar:
Hans-Peter Günther, DL9XW, Postfach 14 06, D-48504 Nordhorn, Duitsland.
WORKED DIG-OE W-DIG-OE
Het Award van de DIG- sectie Oostenrijk (prefix OE) is te behalen door zend- en luisteramateurs. Ieder OE-DIG lid mag éénmaal worden opgevoerd. Er zijn 2 klassen.
Klasse 1: OE stations werken 30 OE DIG leden, EU stations 20 OE DIG leden, DX stations 10
Klasse 2: OE stations werken 20 OE DIG leden, EU stations 10 OE DIG leden, DX stations 5
Aan te vragen in CW, Mixed banden en modes en UKW. Kosten: € 10 of US$ 10. De GCR
lijst sturen naar:
Horst Nurschinger, OE3HCS, Agnesstr. 51/4/7, A-3400 Klosterneuburg, Oostenrijk
WORKED DIG-HB W-DIG-HB
Ook de DIG sectie Zwitserland (prefix HB9) geeft een Award uit voor zend- en luisteramateurs. Verbindingen vanaf 16-07-1986 zijn geldig. Puntentelling: HB9-DIG leden 1 punt,
Trophy, Plakette houders en SK leden 2 punten, Clubstation HB9DIG 3 punten.
Voorwaarden: HF: EU stations 15 punten, DX stations 10. VHF: EU en DX stations 8 punten.
Aan te vragen in CW, Mixed banden en modes en UKW. Kosten: CHF 7 of US$ 5. De GCR
lijst sturen naar: Nick Zinsstag, HB9DDZ, Rimattstrasse 7, CH- 5084 Rheinsulz, Zwitserland
WORKED DIG OK W-DIG-OK
De DIG sectie in Tsjechië (PREFIX OK) geeft dit Award uit aan zend- en luisteramateurs.
Het W-DIG-OK wordt uitgegeven in 3 klassen. Er is geen datumgrens.
Klasse 1: HF: EU stations 40 OK DIG leden, VHF: 20 OK DIG leden, DX 20
Klasse 2: HF: EU stations 20 OK DIG leden, VHF: 10 OK DIG leden, DX 10
Klasse 3: HF: EU stations 10 OK DIG leden, VHF: 5 OK DIG leden, DX 5
Aan te vragen in CW, Mixed banden en modes en UKW. Kosten: € 5, US$ 7 of 10 IRC’s De
GCR lijst zenden aan:
Erhard Marecek, OK1MYQ, Za Chlumen 729, CZ-418 01 Bilina, Tsjechië
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WORKED DIG-UKRAINE W-DIG-UKRAINE
De DIG sectie Ukraïne (prefix UY, UR enz. van URA-UZZ) geeft dit Award uit aan zend- en
luisteramateurs, er is geen datumgrens. Iedere DIG-er telt eenmaal, DIG clubstations in de
Ukraïne tellen voor 3 punten. Trophy en Plakette houders en SK leden tellen voor 2 en DIGleden voor 1 punt.
Benodigde punten: EU stations 20 punten, DX stations 10, en UKW stations 5 punten
Het award is aan te vragen in CW, Mixed Band en Modes en UKW. Kosten € 5 of US$ 9.
Zend de GCR lijst naar:
Karl-Josef Mauel, DF8KY, Auf dem Hielig 24, D-53947 Nettersheim, Duitsland.
WORKED DIG-SP W-DIG-SP
Dit door de DIG sectie Polen (prefix SP) uitgegeven Award geldt voor zend- en luisteramateurs. Voorwaarden:
HF banden: SP stations 25 punten, EU stations 15 punten, DX stations 10 punten
UKW banden: SP stations 10 punten, EU stations 5 punten, DX stations 3 punten
Puntentelling: SP DIG leden 1 punt, Trophy, Plakette houders en SK leden 2 punten, SP0DIG
en SP3DIG 3 punten. Het award kan worden behaald in CW, Mixed banden en modes en
UKW. Kosten: € 5 of US$ 7. De GCR lijst zenden naar:
Augustyn Wawrzynek, SP6BOW, ul. Korfantego 5B/1, PL-47 232 Kedzierzyn-Kozle 12, Polen.
WORKED-DIG-R W-DIG-R
De DIG sectie Rusland geeft vanaf 01-05-1996 een Award uit aan zend- en luisteramateurs
voor contacten met DIG-leden van deze sectie. QSL moet in bezit zijn. Er zijn geen band of
mode beperkingen.
Voorwaarden: R-stations 20 R-DIG leden, EU stations 10 R-DIG leden, DX-stations 5 R-DIG
leden.
Kosten: € 7,50, US$ 8 of 10 IRC’s. De ondertekende GCR lijst zenden aan: Slava Markov,
RX1AB, p/a Boris Gnoussov, OH5JRT, P.O. Box 64, Fin-53101 Lappeenranta, Finland.

WE ZIJN ER WEER
Onderstaande awards zijn in vorige bulletins als QRT, Longdrink of niet meer actief vermeld.
Inmiddels zijn een paar awards weer opnieuw geactiveerd of heeft een andere awardmanager en bij sommige zijn de regels veranderd en opnieuw uitgegeven.
ZONE 12 AWARD (Bulletin 27, blz. 22)
Voor deze handbewerkte koperen plate moet u 12 verschillende CQ zones werken. Chili Zone 12 is verplicht. Kosten US$ 20. GCR lijst sturen naar: Radio Club of Chili, Casilla 13630,
Santiago de Chili, Chili.
DD30 Diplôme De La Ville De Nîmes (Bulletin 35, blz. 29)
Maak voor dit award op HF 5 CW verbindingen met dept 30 (Gard), waarvan tenminste 2 uit
de plaats Nîmes of 10 SSB verbindingen met tenminste 4 uit Nîmes. Op VHF: 10 met tenminste 4 amateurs uit Nimes. Mobiele of verbindingen via repeaters tellen niet, portabel
verbindingen tellen wel. Kosten € 6. GCR lijst sturen naar: F6KQK, URAG, Stade des Costières Aile sud-est, F-30000 Nîmes, France.
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CORRECTIES EN AANVULLINGEN
ÖVSV AWARDS (Bulletin 11, blz. 36, Bulletin 20, blz. 35/36 en 35/24)
Voor de awards UKW 50 (11/36), OE 100 (20/35), UKW 100 (20/35), WAOE (20/36) en
WAOE VHF (20/36) zijn de kosten nu € 8, US$ 10 of 10 IRC’s.
WOOL CITY AWARD (Bulletin 12, blz. 32)
De kosten zijn nu € 3.
WXBAS (Bulletin 13, blz. 37)
De kosten voor het award zijn nu € 5 of US$ 6.
KLOUMPEN AWARD (Bulletin 13, blz. 39 en 22/26)
De kosten zijn € 13.
PASSCHENDAELE AWARD (Bulletin 17, blz. 33)
De awardkosten zijn nu € 12, US$ 12 of 12 IRC's.
DL-YL-88 (Bulletin 17, blz. 36)
De awardkosten zijn € 5. De aanvraag kan gestuurd worden naar: Deutscher AmateurRadio-Club e. V., DL-YL-88-Diplom, Lindenallee 4, 34225 Baunatal, Duitsland.
EURD (Bulletin 17, blz. 37)
Het EURD diplom kost € 5. De stickers EURD ll en EURD l per stuk € 1.50, de Trophy € 20.
Manager: Werner Ludwig, DF5BX, P.O. Box 1270, D-49110 Georgsmarienhutte, Duitsland.
JAIG DIPLOMA (Bulletin 18, blz. 37 en 35/24)
Manager: Hans Graf, DF2MC, Jacques Offenbach Str. 33, D-83395 Freilassing, Duitsland.
Kosten € 10.
WAB (Bulletin 19, blz. 29, 20/29, 24/29, 29/22, 35/37)
Nieuwe manager: Dave Rogers, G4VID, 5 Breamer Close, Kettering, Northants, England
NN15 5DD
DARC DX AWARDS (Bulletin 19, blz. 37)
De kosten per award zijn € 5. Badge (ehrennadel) € 5. Trophy of Plakette € 20. Stickers zijn
gratis, wel een SASE sturen. Speciale aanvraag formulieren zijn voor € 1.53 (postzegels)
aan te vragen bij DJ0OT of van internet af te halen. http://www.darc.de/referate/dx/fgdd.
htm.
WAE (WORKED ALL EUROPE) (wijz: 27/21 en 35/24). Klasse 3: tot 31-12-2002, 55 landen en 175 punten. Per 01-01-2003 is de eis in klasse 3: 60 landen en 200 punten. Aanvragen kan in alle modes of mixed.
MECKLENBURG VORPOMMERN DIPLOM (Bulletin 23, blz. 35)
De kosten zijn € 5,11 of US$ 7. Sticker € 1.
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WXBR (Bulletin 25, blz. 32 en 36/26)
De kosten per award zijn € 5. De WXBR 100 sticker € 2. De nieuwe manager is: Mike
Hayens, DO6BCO, Dahlwas 16, D-28307 Bremen, Duitsland.
BADEN DIPLOM (Bulletin 26, blz. 33)
De award kosten zijn € 8, US$ 8 of 10 IRC’s. De nieuwe awardmanager is: Wolf Dieter Glaeser, DK4IO, Alte Hohle 11, D-76703 Kraichtal, Duitsland.
GERMAN ISLANDS AWARD (DEUTSCHE INSEL) (Bulletin 26, blz. 33 en 35/26)
De kosten voor het award zijn € 5 of US$ 10, kosten stickers € 2 of US$ 3.
FLIEGER FUNK RADIO PROGRAMMA FFR (Bulletin 27, blz. 32 en 35/26)
De kosten voor de FFR klassen C en B zijn 5 Euro. Klasse A is 7,50 Euro. QMA Motiv award
6 Euro en de stickers en schwinge 1 Euro.
WORKED FRENCH FIRAC (Bulletin 28, blz. 35 en 35/26)
Nieuwe manager is: Roland Rousseau, F6FKK, 15, Avenue Du Coustou, F-31650 Saint Orens
De Gameville, France.
DUISBURGER HAFEN DIPLOM (Bulletin 28, blz. 36 en 36/26)
Het diplom kost nu € 4 of 4 IRC’s.
EFA- DL- DIPLOM (Bulletin 28, blz. 37)
Het diplom kost € 6 of US$ 7.
CW PX EU EN CW YEAR CERTIFICATE CWYC (Bulletin 29, blz. 32)
Voor Europa zijn de kosten € 5. Voor alle anderen US$ 7.
AFM DIPLOM (Bulletin 28, blz. 36)
De diplomkosten zijn € 7,50.
MERRY CHRISTMAS AWARD (Bulletin 28, blz. 37)
Voor stations buiten Oostenrijk kunnen alle stations van OE1 t/m OE9 gebruikt worden. Een
station uit OE2 en OE5 is niet verplicht. Kosten zijn € 7 of US$ 7.
AGCW DL SERIE (Bulletin 30, blz. 33)
Awardkosten zijn voor QRP-CW-100: € 3 of US$ 5, W-AGCW-M: € 7,70 of US$ 10. Alle andere awards € 5 of US$ 7. Kosten stickers voor het Langzeitdiplom: SASE of US$ 2. Trophy
€ 15 of US$ 17.
GRENZEN LOS DIPLOM (Bulletin 31, blz. 26)
De kosten zijn nu € 5 of US$ 8.
BLAULICHT DIPLOM (Bulletin 31, blz. 28)
De awardkosten zijn € 5 of US$ 7.
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OE9CW AWARD (Bulletin 31, blz. 29)
Het award kost € 5 of 8 IRC’s.
BLACK SEA AWARD (Bulletin 32, blz. 27)
De volgend landen tellen: LZ, TA, YO, UR, (ex UB), 4L, (EX UF) UA6A/UA6L.
SCHWARZES GOLD TROPHY (Bulletin 33, blz. 29)
De kosten voor deze Trophy zijn nu € 15 of US$ 20.
DIPLOME DES PREFIXES FRANCAIS DPXF (Bulletin 33, blz. 35)
De kosten voor het award zijn € 10, US$ 5 of 10 IRC’s.
BERLIN DIPLOM (Bulletin 34, blz. 31)
Het diplom kost nu € 5 of US$ 5.
MARINE FUNKER (Bulletin 34, blz. 34)
De Plakettes kosten € 22. De Gravure CW only € 3 extra. Trophy of Super-Trophy € 37.
COUNCIL OF EUROPE AWARD CEA ( Bulletin 35, blz. 22)
De kosten van het award zijn € 10 of US$ 12.
TOR AWARD (Bulletin 35,blz. 38)
De kosten bedragen € 5, US$ 7 of 7 IRC’s. De nieuwe manager is: Valérie Boucher, 160
Grand Route, B-7530 Gaurain, België.
LONGDRINK
Alle navolgende awards hebben het predikaat longdrink gekregen. Dit zijn awards waarvan,
na aanvraag of vraag om info nooit of gedurende langere tijd niets meer is gehoord. Mochten we nieuwe informatie ontvangen dan zullen wij dit aan u vermelden in het bulletin.
Ala Nova Award (OE 21/33), Austrian Radio Scouting Award (OE), Franz Stelzhamer Award
(OE), Gosauer Aamateurfunknadel (OE), Graz Award (OE), Klimabundnis Award (OE), Minsk
Award (EU 31/35), OE6 Aichfeld Award (OE), OE6-YL Award (OE), Peter Rosegger Waldheimat Diplom (OE), RA-PT-OE Diploma (OE), Schwechat Diploma (OE), Weinland Diploma
(OE), Work All Republic of Belarus Award (EU), Worked 28 Meridian Award (EU 31/35), W
RTTY OE (OE).
QRT
EAWRC 50 and 100 Countries Award (DL), EAWRC Middle East Awards (DL), Emil von
Behring Award (DL), De La Biere Des Moines Diplom (ON), Diplome de Radio Clubs (F),
Hummel Award (DL), Master CW Code Award Norcan prog (VE), Minor State Certificaat
(OE), OE3 VHF 10 Award (OE), Senior CW Code Award Norcan Progr (VE), Saar Lorraine
DX Award (F), SSTV Diploma (OE), Worked All QST Award (VE).

Bezoek onze stand ook eens tijdens de Radioonderdelenmarkt aan
de Lichtmis of de Dag voor de Amateur te Apeldoorn
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TIJDELIJKE AWARDS
DEC 25 JAAR JUBILEUM AWARD
Hiervoor moeten in de periode 1 september- 31 december 2002 minstens 5 geldige verbindingen met het clubstation PI4DEC gemaakt worden, in tenminste 2 verschillende modes of
op 2 verschillende banden. De roepletters PI4DEC/25 en LX/PI4DEC gelden hierbij als bonus
en tellen voor 2 verbindingen. Het award kan gratis aangevraagd worden door het opsturen
van een extract van het log naar: Postbus 523, 3300 AM, Dordrecht of per mail naar
pi4dec@amsat.org
JUBILÄUMS-DIPLOM DES OV - FRANKENTHAL
Ortsverband Frankenthal, DOK K27, geeft ter gelegenheid van 425 jaar Frankenthal dit
award uit tussen 1 Januari 2002 en 31 December 2003. SWL OK. U heeft 30 punten nodig
door stations uit K27 te werken. Elk 2 meter QSO is 2 punten, 70 cm 4, HF EU 2, HF DX 5
en een 10 meter QSO is 6 punten. Een verbinding met de clubstations DK0FP, DL0RSF en
DF0KG tellen dubbel. Er zijn geen band of mode beperkingen. De GCR lijst ( uiterlijk voor
31-12-2005) en € 6 of US$ 6 sturen naar:
Gerhard Poh, DK4UV, Bensheimer Ring 10 B, D-67227 Frankenthal, Duitsland.
HATYN (KATYN) - 60 YEARS
De Belarus Activity Group "AGB" geeft dit award uit ter nagedachtenis van de tragedie in
Khatyn, (the Katyn Forest Massacre in World War II) nabij Minsk in Belarus. Verzamel in
2002, 60 punten door verbindingen met stations uit Belarus. EW stations met nr. 5 in de call
of de prefix EV geven 15 punten. Alle andere stations uit Belarus (EU, EW) = 5 punten. GCR
lijst en € 7, US$ 5 of 10 IRC's sturen naar:
LY2MW, Remigijus Vaicius, P.O.Box 1029, Vilnius, LT-2000, Lithuania.
FRC 75th ANNIVERSARY AWARD
De Frankford Radio Club bestaat in 2002 75 jaar. Werk tijdens contesten in 2002 met 75
FRC leden. Het award is gratis voor DX stations maar stuur wel een SASE mee. Wilt u een
T-shirt met het awards erop dan kost dat US$ 22. Stuur de aanvraag per post of E-mail
naar: John Lindmeier, 12479 Barbary Place, Philadelphia, Pa. 19154 USA.
E-mail: orlindmeie@verizon.net
Tijdens de 2002 Pennsylvania QSO Party, is er een FRC "Bonus Station" met de call W3FRC.
Alle verbindingen met W3FRC tijdens de PAQP zijn geldig voor 200 bonus punten. W3FRC
heeft een speciale QSL kaart. Alle activiteiten zijn te vinden op de FRC website:
Web: http://www.frc-contest.org/anniva.htm

AWARD-O-THEEK
BENELUX QRP CLUB AWARD
Werk tien leden van de BQC na 1 januari 1983. SWL OK. Van de geclaimde leden moet er
minstens één uit een tweede land komen, b.v. SP1/PA0ATG telt voor een lid uit een ander
land, hij hoeft er dus niet te wonen. De QSO's moeten in two-way QRP gemaakt zijn. QRP is
in CW max. 5 W uitgangsvermogen en in SSB max 10 W PEP. Er zijn geen restricties omtrent band of mode. QSL moet in bezit zijn. Kosten: € 3 of 8 IRC’s. De aanvraag sturen
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naar: A.T.G. Willeboordse, PA0ATG, Wilgenlaan 86, 4871 VE Etten Leur.
E-mail a.t.g.willeboordse@wolmail.nl
EINDHOVEN CERTIFICAAT
Maak 15 verbindingen met stations van de afdeling Eindhoven regio 13A. QSO’s vanaf 0101-1974 zijn geldig. EU 10 en DX 5. SWL OK. Men kan dit certificaat mixed aanvragen. Bijzonderheden zoals b.v. alleen in CW, UHF enz kunnen desgewenst op het certificaat vermeld worden. Kosten € 5. GCR lijst sturen naar: Thom van der Heijden, PA3APW, De Hoeve
16, 5534 AD Netersel.
HELDERLANDAWARD
Om in aanmerking te komen voor dit award dienen 10 punten behaald te worden vanaf 0101-1983. Iedere amateur uit de regio 23 telt voor 1 punt. PI4ADH geldt voor 2 punten. QSL
niet verplicht. Kosten € 3. Overmaken op postgirorekening 1090910 t.n.v. penningmeester
VRZA Helderland, Den Helder. GCR Lijst sturen naar: VRZA Helderland, Postbus 393, 1780
AJ Den Helder.
BOKKERIJDERSAWARD
Het wordt uitgegeven door de afd. N.O. Limburg van de U.B.A. SWL OK. Amateurs uit Belgisch Limburg tellen voor 3 punten en uit Nederlands Limburg voor 1 punt. Men moet tenminste 1 contact met beide provincies hebben. Verbindingen na 1 januari 1985 zijn geldig.
PA- en ON stations hebben 12 punten nodig. Andere EU-stations 8 punten en DX-stations 5
punten. Geen band of mode beperkingen. Kosten: € 5 US$ 4 of 10 IRC’s. De GCR lijst ondertekend door twee amateurs zenden aan: Dirk Reyners, ON5GS, Opitterkiezel 89, B-3690
Bree, Belgie. E-mail: on5gs@qsl.net

ANNO 2002

2002 het begin van de Euro als betaalmiddel in 12 verschillende landen in Europa. Voor de
DIG-PA een reden om in die landen te informeren naar de nieuwe awardkosten van de
reeds door ons vermelde awards. Hierdoor kregen we ook veel info toegestuurd van nog
niet eerder gepubliceerde awards. Daarom nu in dit bulletin aandacht voor deze Eurolanden
awards.
BELGISCHE TELEGRAFISTEN CLUB AWARD BTC
In Bulletin 13, blz. 41 zijn de regels vermeld en aanpassingen in bulletin 14/32, 19/33 en
31/22. Nu er weer een wijziging is, vermelden wij de regels opnieuw. Dit award is alleen in
CW te behalen, verbindingen na 1 januari 1980 tellen. SWL OK. ON stations hebben 15 verschillende ON stations nodig. EU stations 10 en DX 5. Kosten: € 5 Of US$ 5. GCR lijst sturen
naar: Marc Domen, ON7SS, Ferdinand Coosemansstraat 32, B - 2600 Berchem-Antwerpen,
België. Email: Marc.Domen@skynet.be
WORKED ACTIVE BRUGES AMATEUR STATIONS "WABAS"
De regels van dit in Bulletin 21/28 en 24/22 gepubliceerde award zijn behoorlijk veranderd,
daarom nu de vernieuwde regels opnieuw. Verzamel 15 punten door na 1 januari 1983 met
leden van de afd. Brugge, OSB/UBA te werken. Elk OSB/UBA lid telt voor 1 punt, het clubstation ON6BR 5 en een QSL kaart van een Bruges SWL telt voor 1 punt. Een station mag
één keer per maand worden gewerkt en opgevoerd worden. SWL OK. Kosten € 5. GCR lijst
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sturen naar:
Frans Descan, ON4ASF, Fort Zevenbergen 55, B-8000 St. Andries (Brugge), België.
FINSE AMATEUR RADIO LEAGUE SERIE
Voor alle Finse awards uit deze serie zijn verbindingen na 10-06-1947 geldig. Voor het
“OHA-500” vanaf 01-02-1967. SWL OK. Alleen stations uit Finland zijn geldig ( incl. OH, OH0
en OJ0). Er zijn geen band en/of mode beperkingen. QSO's met /AM en /MM stations en
verbindingen via repeaters tellen niet. Elke Finse call is geldig, en telt maar één keer, dus
niet ook nog een keer met een toevoeging als b.v. /P of /M. Dezelfde call in twee verschillende call areas (OH3RM and OH3RM/7) telt voor twee. De volgende OH8 calls tellen voor
OH9 als deze gewerkt zijn voor 01-06-1954: ND, NJ, NS, NV, NX, OA, OB, OC, OG, OI, ON,
OP, OQ, OR, OU, OX, OZ, PA, PB, PD, PF, PL, PM en PQ.
OHA
Europese stations moeten negen Finse call areas werken. DX 5. De call areas zijn: OH0,
OH1, OH2, OH3, OH4, OH5, OH6, OH7, OH8 and OH9.
OHA 100
Werk 100 Finse stations op twee verschillende banden. Alle tien call areas moeten worden
gewerkt.
OHA 300
OH stations moeten 300 verschillende Finse stations werken uit alle tien de call areas op
drie verschillende banden. EU: 150 uit negen call areas en DX 75 uit 5.
OHA 500
OH stations hebben 500 verschillende Finse stations nodig, EU 250 en DX 125 stations.
OHA 600
OH stations hebben 600 verschillende stations nodig, uit alle tien de call areas op 5 verschillende banden. EU 300 uit alle tien call areas op 2 verschillende banden, DX 150 uit 5 call
areas op 3 banden
OHA plaques
OHA-1000, OHA-2500 en OHA-5000 zijn te verkrijgen door 1000, 2500 en 5000 verschillende Finse stations te werken. Er zijn stickers beschikbaar voor 250 nieuwe Finse stations.
( Bij elke plakkette aan te vragen). Kosten € 25, US$ 30 of 50 IRC's. Stickers € 5, US$ 8 of
10 IRC's.
OHA VHF
Hiervoor moet u 150 punten verzamelen door Finse stations op de VHF, UHF of SHF banden
te werken. Elke 10 km is 1 punt (b.v. 289 km zijn 28 punten). Er zijn stickers voor elke 25,
50, 75, 100 en 200 verbindingen. Als alle tien de call areas zijn gewerkt kan het OHA-VHF
0-9 award worden aangevraagd.
OHA SHF 2300, 5650, 10000, 24000
Werk in de 2300 MHz, 5650 MHz, 10 000 MHz of 24 000 MHz band 2 squares uit Finland.
Stickers voor elke 2 nieuwe squares en/of elk QSO, waarvan de afstand tenminste langer is
dan 200 kilometer. De verbindingen mogen vanuit verschillende plaatsen gemaakt worden,
echter moet de diameter van die plaatsen in een cirkel van 100 km liggen. De volgende
squares zijn geldig voor: JO99, KO09, KO19, KO29, JP90, KP00, KP10, KP20, KP30, KP40,
KP01, KP11, KP21, KP31, KP41, KP51, KP02, KP12, KP22, KP32, KP42, KP52, KP03, KP13,
KP23, KP33, KP43, KP44, KP14, KP24, KP34, KP44, KP54, KP25, KP35, KP45, KP16, KP26,
KP36, KP46, KP17, KP27, KP37, KP47, KP08, KP18, KP28, KP38, KP48, KP09, KP29, KP39,
KP49
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OHCA - THE OH COUNTY AWARD
Verbindingen voor dit award zijn geldig vanaf 01-02-1974. Voor het OCHA CW Award vanaf
01-01-1983. Er zijn drie klassen: Klasse 1: OH stations alle counties (488), EU stations 226,
DX stations 113. Klasse 2: OH stations 400 counties, EU stations 200, DX stations 100. Klasse 3: OH stations 320 counties, EU stations 160, DX stations 80.
YL AWARDS
Er zijn vier verschillende YL awards. Voor deze awards zijn alleen Finse YL's geldig. Wordt
dezelfde YL uit verschillende call areas (OH1LAG en OH1LAG/7) gewerkt dan telt dat als
twee verschillende stations.
FINNMAID AWARD
OH stations 7 YL's. EU 5 en DX 3.
OH-YL 22
OH stations 22 YL's, EU 11 en DX 7.
OH-YL 33
OH stations 33 YL's. EU 22 en DX 11.
OH-YL 88
OH stations 88 YL's, EU 44 en DX 22.
SUOMEN JÄRVET-AWARDI - THE LAKES OF FINLAND AWARD
Hiervoor moeten 25 Finse stations worden gewerkt die zich niet verder dan 100 meter vanaf
een meer, of in een boot op een meer bevinden. Ingangsdatum 01-07-2000. Op de QSL
kaart moet vermeld zijn de naam van het meer en in welk district het meer ligt. Er zijn stickers voor elke 25 nieuwe verbindingen.
Deze awards moeten worden aangevraagd met een GCR lijst. De QSO's moeten op alfabetisch volgorde vermeld worden. De manager kan de QSL kaarten opvragen. Kosten per
award € 5, US$ 8 of 10 IRC's. Stickers € 2. De GCR lijst sturen naar:
SRAL/Award Manager, P.O. Box 44, FIN-00441 Helsinki, Finland.
EUROPEAN WORLD WIDE AWARD
In bulletin 13, blz.42 staat vermeld dat de voorwaarden van dit nieuwe award volgen. Nu
hier zijn ze.
Dit award wordt uitgegeven door de Radio Club van de Council of Europe. SWL OK. Het is
te werken in de volgende klassen: HF: A. MIXED (CW-PHONE-RTTY) Werk 200 stations uit
200 verschillende landen volgens de EWWA lijst. B. Hetzelfde als in A maar dan in CW. C. in
SSB. D. in RTTY. E. MONOBAND, 200 verbindingen uit 200 verschillende landen op de volgende banden: 20, 17, 15, 12 of 10 meter of 100 uit 100 verschillende landen op de volgende banden: 160, 80, 40, 30 meters in mixed mode, SSB, CW of RTTY. F. 5 banden EWWA.
100 verbindingen op elke band: 80, 40, 20, 15, 10 meters, in mixed mode, SSB, CW of RTTY. G. 9 banden EWWA. Hetzelfde als F maar dan op: 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10
meters. H. EWWA YL. 50 verbindingen met 50 YL’s uit 50 verschillende landen volgens de
EWWA lijst. I. TOP LIST HF EWWA. Hiervoor moet u 300 bevestigde landen hebben in
mixed mode, CW, SSB of RTTY. U kan dan de top list medaille op een houten blok aanvragen. VHF: 144 MHz: 30 landen in FM, SSB, CW of mixed. 50 MHz: 50 landen in SSB, CW,
RTTY of mixed. SATELLIET: 100 landen. Verbindingen na 1 januari 1980 zijn geldig. Kosten Award: € 10 of US$ 12. Kosten Top List: € 20 of US$ 24. De EWWA lijst sturen naar:
Francis KREMER, F6FQK, 31 Rue Louis Pasteur, F- 67490 Dettwiller, Frankrijk.
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Lijsten en landen zijn te vinden op http://www.ewwa.net/ of op te vragen bij PA3CUZ.
BABENBERGER AWARD KLOSTERNEUBURG
Nieuwe wijzigingen bij dit in bulletin 17, blz. 37 en 29/22 eerder beschreven award is de
aanleiding tot het opnieuw vermelden van de regels. Europese stations hebben 30 punten
nodig, incl. 1 station uit Klosterneuburg. DX 20 incl. 1. Alle OE3 stations zijn in FM geldig
voor 2 punten. In SSB voor 4 punten, CW + Digi mode ect. Voor 6 en op 160m voor 10
punten. SWL OK. Kosten € 5 of US$ 5. GCR lijst sturen naar:
Horst Nurschinger, OE3HCS, Agnesstr. 51/4/7m A-3400 Klosterneuburg, Oostenrijk.
KLAGENFURT PARTNERSHIP CITY AWARD
De partnersteden van Klagenfurt zijn: Wiesbaden, Venlo, Gladsaxe, Gorizia, Novo Gorica,
Dessau, Dachau, Dushambe en Rzesow. Verbindingen vanaf 1 maart 1984 zijn geldig. Er
zijn 4 klassen in HF. Klasse A: Werk 3 stations uit Klagenfurt en 1 station uit alle 9 partnersteden. Klasse B: geldt alleen voor OE. Klasse C: Europese stations moeten 2 stations uit
Klagenfurt werken en een station uit tenminste 5 partnersteden. Klasse D is voor DX. Crossband QSO's tellen niet, verder zijn er geen beperkingen. Voor VHF/UHF: werk 3 stations uit
Klagenfurt en 3 partnersteden. Kosten € 7 of 10 IRC’s. GCR lijst sturen naar:
Heinz Schurek, OE8EZ, Maximilianstrasse 4, A-9020 Klagenfurt, Oostenrijk.
LICHT INS DUNKEL
Werk na 01-01-1972 14 stations waarvan tenminste 1 OE station. Spel met de suffix de
woorden "LICHT INS DUNKEL". Alle banden en modes tellen. SWL OK. Kosten € 5 of 8
IRC’s. GCR lijst zenden naar:
P. Schenkl, OE9SLH, Grunau 10, A-6850 Dornbirn, Oostenrijk
OE4-DIPLOM
Maak verbindingen met OE4 stations na 01-01-1985. SWL OK. Geen band of mode beperkingen. Er zijn 15 punten nodig. Minimaal één station uit ADL 401, ADL 402 en ADL 403. De
Clubstations OE4XBA / OE4B tellen voor 4 punten. HF QSO's voor 3 punten, VHF/UHF/SHF
voor 2 punten en repeater verbindingen voor 1 punt. Een station mag maar één maal worden opgevoerd. Kosten: € 5.81. GCR lijst sturen naar:
Ernst Neuberger OE4ENB, Untere Bundesstrasse 4, 2475 Neudorf bei Parndorf, Oostenrijk.
OE6 STYRIA AWARD
Er zijn 2 klassen om dit award te behalen door te werken met OE6 stations na 1 januari
1980. Benodigde punten: Klasse 1 HF: EU stations 50 punten, DX 25. Klasse 2 UHF/VHF: EU
stations 25 punten, DX 10. Elk OE6 station telt in FM voor 2 punten, via een repeater voor 1
punt, in SSB voor 3 punten, in CW, SSTV of digimodes voor 4 punten. SWL OK. Kosten: € 5
of US$ 5. GCR lijst sturen naar: OE6DRG, Gerhard Radl, Aichfeldgasse 4/2/12, A-8720 Knittelfeld, Oostenrijk. Voor info: oe6tgd@hotmail.com
OE9 CW AWARD
Dit award is alleen in CW te behalen. QSO's met OE9 stations na 01-01-1984 zijn geldig.
Elke verbinding op HF telt voor 2 punten en men mag hetzelfde OE9 station op verschillende banden werken. SWL OK. EU stations hebben 9 punten nodig op minimaal 2 verschillende banden. DX 5. Kosten: € 5 of 8 IRC’s. GCR lijst sturen naar:
P. Schenkl, OE9SLH, Gruenau 10, A-6850 Dornbirn, Oostenrijk.
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OE9 VHF AWARD
Met goede condities vanaf het home QTH of tijdens de vakantie in het Voralgebergte is dit
award via VHF te behalen. Werk 12 verschillende OE9 stations na 01-01-1969 waarvan minimaal 1 station uit ADL 901 (Bregenz), ADL 902 (Dornbirn), ADL 903 (Feldkirch) en ADL
904 (Bludenz). Kosten: € 5 of 8 IRC’s. GCR lijst sturen naar:
P. Schenkl, OE9SLH, Gruenau 10, A-6850 Dornbirn, Oostenrijk.
WIENER NEUSTADT AWARD
Europese stations hebben 5 verbindingen nodig met stations uit de afd. Wiener Neustadt.
SWL OK. Kosten: € 4.65 of 4 IRC’s. GCR lijst sturen naar:
Peter Scheuhammer, OE3PSC, Industriegasse 33 A, A-2700 Wiener Neustadt, Oostenrijk.

Vergeet u uw contributie voor het
jaar 2003 niet te betalen.
Dan bent u weer verzekerd van een
volgend bulletin.

DATAATJES 2002/2003 door PA3CEB
13 sept-7 okt
20-22 sept
23 sept
28 sept
2-3 okt
12 okt
19-20 okt
30 okt
2 nov
6 nov
10-11 dec
1 febr 2003
8-9 febr
8-9 maart

Malta VRZA DX-peditie 2002.
VRZA Mini-JUT, Jutberg te Laag Soeren. Info CQPA nr. 8 van 17 augustus
2002.
DIG-PA contest op 2 en 80 meter, contest tijden elders in dit bulletin.
Radio Onderdelen Markt- Antennemeetdag aan “De Lichtmis” tussen Zwolle
en Meppel aan de A28 afslag Nieuwleusen. De DIG-PA stand staat zoals
altijd in de hal. Daar hebben we de nieuwe Mitgliedsliste.
DIG Geburtstag contest, de voorwaarden staan in dit bulletin.
Dag v/d Amateur, Americahal Apeldoorn, kom je ook even langs bij de DIGPA stand?
JOTA, Jamboree On The Air, voor de 45ste keer een geweldig evenement.
NAFRAS najaarscontest. Zie Electron en CQPA.
19e Radio Onderdelen Markt Assen van 9.30-15.30 uur in de veilinghal
“Flowerdome” in Eelde ca.12 kilometer ten noorden van Assen. Inlichtingen:
R. v. Hasseld, PA3FAM, E-mail: pa3fam@amsat.org tel. 0592-316197
Examen Radiotechniek en Voorschriften 1 en 2 in Nieuwegein, succes.
Examen seinen en opnemen van morsetekens 5 woorden per minuut.
Sluitingsdatum copy DIG-PA bulletin 38
PACC contest.
DIG-QSO-PARTY 2003 SSB. Ook deze voorwaarden staan in dit blad.

Informatie voor deze rubriek ontvang ik gaarne: Dieuw Wildeboer, Visseringlaan 9, 8302 BJ
Emmeloord tel. 0527-698480 E-mail: dieuw.wildeboer@zonnet.nl of pa3ceb@vrza.org

38

DIG-PA Bulletin nr. 37

