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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 01-01-1984. 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 01-01-1987, zijn er tegen SASE stic-
kers verkrijgbaar. Er zijn 4 verschillende stickers. Vanaf 01-01-1998 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 luister-
nummer 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, PH8GB, Beemsterstraat 430, 1024 BR Amsterdam. 

Speciale Call's zonder DIG-nr. CQ9DIG, CR3DIG, HA1DIG, J43DIG. Geldig voor alle diploma's. 

                     DIG-Clubstations 
DA0DIG         DIG-nr 5000  DOK DIG        Speciale Call (bij Jubilea) 
DL0DIG          DIG-nr 1000  DOK DIG        DIG Hoofdkwartier 
DF0DIG         DIG-nr 3333  DOK DIG        DIG Netcontroll SSB-net 
DK0DIG         DIG-nr 4000  DOK DIG        DIG Netcontroll  CW-net 
DL0DSE         DIG-nr 5555  DOK DIG        DIG sectie Eifel 
DL0XYL          DIG-nr 4444  DOK  YL         DL-YL Informationen 
DL0YL             DIG-nr 8888  DOK  YL         Clubstation DIG-YL's 
EM5DIG         DIG-nr 7500                        DIG sectie Oekraïne 
HB9DIG         DIG-nr 4500  HE2DIG         DIG sectie Zwitserland 
LX9DIG          DIG-nr 6500                        DIG vrienden Luxemburg 
OE1XDC         DIG-nr 2500                        DIG sectie Oostenrijk 
OK5DIG         DIG-nr 5500  OL5DIG         DIG sectie Rep. Tsjechië 
ON4DIG         DIG-nr 6200                        Dig vrienden België 
PI4DIG          DIG-nr 3500  PA6DIG          DIG sectie Nederland 
R1DIG            DIG-nr 6000                        DIG sectie Rusland 
SP0DIG          DIG-nr 5900                        DIG vrienden in Polen 
S50DIG          DIG-nr 5800                        DIG vrienden in Slovenië 
4X4DIG          DIG-nr 5700                        DIG vrienden Israël 
4X25DIG        DIG-nr 5700  4X30DIG        DIG vrienden Israël 
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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. E-mail: contest@dig-pa.net 
 

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: R14 
(1e ma), R41 (2e ma), R23 (3e ma), R14 (4e ma), R41 (5e ma). Reserve rondeleider 2 
meter bevindt zich in R41, PD5ANS. Let op: Geen rondes in juli en augustus en op feest-
dagen. Een schema van rondeleiders is te vinden op de DIG-PA site. 
 

BULLETIN 
Dit bulletin wordt 2 maal per jaar verzonden aan leden en abonnees. Lid of abonnee wordt 
u door in Nederland € 5,00 of buiten Nederland € 7,00 over te maken naar de penning-
meester, onder vermelding van call of SWL-nummer, adres, tel.nr., enz. Meld u dit ook 
even schriftelijk aan de ledenadministratie of per E-mail: ledenadm@dig-pa.net. 
 

WEBSITE 
Sinds 1 mei 2004 zijn we duidelijk herkenbaar op het internet onder www.dig-pa.net 
Het onderhoud is in handen van JanJaap Vosselman, PG7V, webmaster@dig-pa.net 
 

SERVICE 
Het volgende kunt u op de stand of tijdens de ALV verkrijgen 
-10 GCR-vellen (officiële awardaanvraagformulieren)                                           €   0,70 
-DIG-Sticker (10 cm rond, voor op de auto)                                                        -    1,00 
-DIG verzamelmappen                                                                                      -    5,00 
-DIG-PA Bulletin nr.  7 t/m 37  (per stuk)                                                          -    1,00 
-DIG-PA Bulletin nr. 38 t/m 44  (per stuk)                                                          -    2,50 
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VAN DE VOORZITTER 
Na een warme juli maand en een regenachtig begin van augustus is het alweer tijd om 
een woord van de voorzitter te schrijven. Voor de één was het de afgelopen tijd heerlijk 
warm en voor de ander was het afzien en de koelste plekjes opzoeken. Voor onze hobby 
was het ook weer een prima tijd met veel sporadische E op 2 meter. 
Voor de DIG-PA was het de afgelopen tijd ook een periode van veel nieuwe en verander-
de zaken. Zo had het bulletin van maart 2006 een geheel vernieuwde voorkant. Eindelijk 
was het ontwerp van mijzelf daterende uit 1990 verdwenen en vervangen door een  
ontwerp van Hennie, PE1LTY waarvoor alle lof. Ook uit den lande heeft de DIG-PA daar 
leuke reacties op gehad. 
We zijn natuurlijk ook allemaal heel nieuwsgierig naar de resultaten van het 2de kwartaal 
van de DIG-PA Competitie welke door JanJaap, PG7V voor de DIG-PA ontwikkeld is. Wie 
is de winnaar van het 2de kwartaal en wie zal uiteindelijk de winnaar worden van 2006. 
Zelf ben ik te weinig QRV om aanspraak op die titel te kunnen maken. 
Tijdens de ALV zijn er vele zaken besproken welke ook weer in een keurig verslag van de 
secretaris worden weergegeven. Tijdens deze ALV heeft Fokke, PA3HDL, afscheid ge-
nomen als voorzitter. Ik wil vanaf deze plaats Fokke bedanken voor zijn werk en inzet als 
voorzitter van de DIG-PA. Tijdens het bespreken van de contest en door de discussie die 
daarbij is ontstaan heeft men tijdens de ALV afgesproken dat in dit bulletin de concept 
contestregels geplaatst zullen worden zodat een ieder daar nog naar kan kijken en zijn 
reactie op los kan laten. Dus u doet de contestmanager en het bestuur een groot plezier 
als u er goed en kritisch naar kijkt. Maar er vooral ook op reageert positief of negatief. 
Op de ALV van de VRZA op 22 april werd Ger, PA0OI, DIG 2544 één van de oprichters 
van de DIG-PA en ook één van de oprichters van de VRZA benoemd tot erelid van de 
VRZA. Ger vanaf deze zijde van harte gefeliciteerd. 
Begin juni deelde ons bestuurslid Gerhard, NL10426, ons mede dat hij zijn functie als 
bestuurslid neer ging leggen om de eenvoudige redenen dat hij plotseling werk in het 
buitenland had gevonden en zodoende ook moest verhuizen. Ook Gerhard vanaf deze 
zijde bedankt voor je inzet en werk voor de DIG-PA en veel succes in het buitenland. 
In juni hadden we ook weer het DIG-PA Treffen maar nu op de nieuwe locatie in Echten. 
Zelf zijn we door omstandigheden niet het gehele weekeind bij het treffen aanwezig 
geweest. We zijn in Echten terechtgekomen omdat de camping in Zuidwolde ermee gaat 
stoppen en het restaurant-gedeelte al was gestopt. Het was voor het bestuur en de  
organisatie spannend of de overgang naar een andere locatie niet het einde zou gaan 
betekenen van het DIG-PA Treffen. We hadden 6 bezette kampeerplaatsen en 5 bezette 
stacaravans. Omdat op deze camping de afstand tussen de stacaravans en de kampeer-

plaatsen maar klein was gaf dit al een tevreden gevoel bij de 
aanwezigen. Uiteraard werkte het weer ook geweldig mee. 
Het was vrijdagavond een gezellige avond met spel en  
onderling QSO. Zaterdagmiddag hebben Ans, PD5ANS en ik 
een aantal bezoekers van het treffen gevraagd hoe ze de  
camping en de geboden accommodaties vonden. Men was 
positief en dat deed mij besluiten om zaterdagavond bij de 
aanwezigen een verzoek neer te leggen om hun reactie in 
een paar zinnen aan Dieuw, PA3CEB te sturen om zo een 
verslag voor het bulletin te maken zodat we het DIG-PA 
Treffen wat bezoekers aantal weer kunnen laten groeien. 
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Want het bestuur en de organisatie kunnen wel zeggen dat het geweldig was maar de 
bezoekers zijn de belangrijkste keurmeesters of het werkelijk wel zo geweldig was.  
Hopelijk zijn er nu een aantal DIG-ers of abonnees die het verslag over het treffen lezen 
en denken van in 2007 moesten we daar ook maar eens een kijkje nemen. Ik kan het u 
aanraden en daarom heeft de organisatie alvast 10 kampeerplaatsen gereserveerd om 
voldoende ruimte te hebben voor eventuele nieuwe bezoekers en deelnemers. 
Nu gaan we weer naar voren kijken. In september zijn de rondes weer volop in gang al 
hebben we daar wel een probleem dat we een aantal rondeleiders missen omdat mensen 
zijn gestopt als rondeleider. Mocht u zin en tijd hebben om een ronde te willen leiden op 
80 of 2 meter meldt u zich dan gaarne aan bij Sieds, PA3FVD. Uiteraard hebben we ook 
weer de DIG-PA contest op 25 september op het programma staan. Doe allemaal mee als 
u tijd heeft want de contestmanager vindt het leuk als hij veel logs moet controleren en 
er zijn ook punten te scoren voor de competitie. Tevens is met ingang van nu het log ook 
per E-mail in te dienen op contest@dig-pa.net. 
Het bestuur heeft inmiddels ook de jubileumcommissie welke tijdens de ALV in het leven 
is geroepen aan het werk gezet om het een en ander voor het 25-jarig bestaan van de 
DIG-PA in 2009 uit te stippelen met vooral veel inbreng van de commissieleden. 
Verder wens ik een ieder de komende tijd veel hobbyplezier toe en misschien treffen we 
elkaar aan de frequentie of op een van de radiomarkten waar de stand met ingang van 
de Radiomarkt aan de Lichtmis al 20 jaar actief is. 
 

           73, 77, Arno Wildeboer, PA5W, DIG 4157 
 
 
VAN DE SECRETARIS 
ALV 8 APRIL 2006 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2006. 
 

1. Opening door de voorzitter: Fokke, PA3HDL, opent de vergadering om 13.17 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom op deze 8ste april bij de Algemene Leden Vergadering van de DIG-PA. 
Allereerst verzoekt Fokke de aanwezigen niet te roken. 
Het bestuur heeft bericht van verhindering ontvangen van Peter, NL7909, Gerard, PA3AWX, Sieds, 
PA3FVD, Din, PA0DIN, Martin, PF9A, Cor, PA2CNR, Biem, PE1ODY en Lydia, DF3BN. 
Fokke spreekt de wens uit hopelijk volgend jaar iedereen in gezondheid terug te zien. 
Terug kijkend op het afgelopen DIG-PA jaar zijn er helaas ons weer een aantal leden ontvallen. Het 
waren Loek Driessen, PA0ALD, DIG 2991, Jo van Dal, PA3DUB, DIG 4205, Jan Scharroo, PA2JSL, 
DIG 2864, Henk Alles, PA0AWJ, DIG 4013 en abonnee M.H. de Jong, PD0IIN. Ter nagedachtenis 
wordt overgegaan tot een moment van stilte om de overledenen te gedenken. 
2. Ingekomen en uitgaande stukken: Het woord is aan de secretaris voor eventueel ingekomen 
stukken die we staande de vergadering dienen te behandelen. Ans, PD5ANS, wenst allen een goede-
middag. 
Ten eerste meldt ze dat er alweer een aantal vragen over informatie aangaande de DIG-PA zijn 
binnengekomen. 
We hebben een mailtje van Bern, PE1ABT, gekregen over de DIG DX Group, het roept toch wel 
enige vraagtekens op omdat de naam DIG zomaar ergens opduikt. Het mailtje is even rondgegaan 
en er volgde een kleine discussie. De conclusie is dat we die groep negeren zolang wij als DIG-PA er 
geen last van krijgen. 
Er zijn brieven en mailtjes ontvangen met adreswijzigingen, opzeggingen en gelukkig ook nieuwe 
leden. 
Er zijn weer verzoeken tot plaatsing van de contestregels verzonden naar de verenigingsbladen. 
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Er is een verzoek tot plaatsing van de DIG-PA competitie verzonden naar de verenigingsbladen. 
Er is een verzoek tot plaatsing van DIG-PA van het begin tot nu verzonden naar redactie van  
Electron. Dit is een stukje promotie over de DIG-PA. 
Dit was een kleine greep uit de brieven en E-mail welke door het secretariaat is afgehandeld. 
3. Concept jaarverslag secretaris: Fokke vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn. Die zijn er 
niet dus verklaart hij het verslag akkoord. 
4. Concept jaarverslag penningmeester: Aafke, PD0NGR, licht het één en ander toe. Een vraag, wat 
zijn kruisposten. Dit zijn posten die elkaar kruisen bijvoorbeeld een kasopname van de postbank of 
een kasstorting naar de postbank. De porto van de contestcertificaten zit bij de porto/administratie 
in daardoor lijkt die misschien wat hoog. Contestmanager staat twee keer bij de uit-gaven, één keer 
moet awardmanager zijn, dit wordt aangepast in het volgende bulletin. Aafke, geeft aan dat het 
bestuur de contributie voor de leden in het buitenland wil verhogen naar € 10. Gerard, PA1AT, 
vraagt hoe er inkomsten van porto/administratie kunnen zijn. Aafke, geeft aan dat dit uit de aanma-
ningen komt. Sjirk, PE1OFJ, vraagt waarom alleen de buitenlanders een contributie verhoging moe-
ten krijgen. Aafke (of het bestuur) legt uit dat de portokosten voor het buitenland dusdanig hoog 
zijn dat het niet meer uit kan voor € 5. We vinden dat je daar de binnenlandse leden niet voor op 
kunt laten draaien. We zijn echt niet de eerste vereniging die voor leden in het buitenland meer 
vragen, dit is echt wel gebruikelijk. JanJaap, PG7V, beaamt dat er wel meerdere verenigingen zijn 
waaronder het CQ-PA die meer vragen aan buitenlandse leden. Albert, PB0ALQ, geeft aan dat de 
DIG in Duitsland dit niet doet daar betaalt iedereen € 10. Iemand zegt dat op het grote ledenaantal 
in Duitsland het percentage buitenlanders veel lager is dus merkt men dat niet zo gauw. Dieuw, 
PA3CEB, vindt een verdubbeling wel erg veel € 7 moet ook genoeg zijn. Ans, PD5ANS, geeft aan dat 
er in het bestuur ook over € 7,50 is gesproken. De meerderheid van de ALV is voor een verhoging 
naar € 7. 
5. Verslag kascontrole commissie: Fokke, PA3HDL, leest het verslag voor. De vergadering verleent 
de penningmeester décharge over het jaar 2005. 
6. Vaststelling begroting: Het DIG Treffen moet op de begroting komen voor € 500 zowel bij de 
inkomsten als uitgaven. 
7. Verslag contestmanager en uitreiking bekers contest: Jon, PA1JON, geeft een evaluatie van 
meerdere jaren hoe het verloop is van het aantal inzenders per klasse. 
Uitreiking van de bekers. Jon, PA1JON, feliciteert de winnaars en reikt de bekers uit. Klasse A: 
Martin, PF9A, klasse B: Gerard, PH8GB, klasse D: Willem, PD3UX en klasse E: Wiebe, PA9565. Daar 
het niet gebruikelijk is dat de bekers worden toegestuurd omdat de portokosten hiervoor de pan 
uitreizen neemt Gerard, PH8GB, de beker voor Martin, PF9A, mee. 
Luisteramateur Alain heeft nu ook een call te weten ON3AR. 
Hennie, PE1LTY, vertelt dat hij Fokke, PA3HDL, met PI4DIG niet heeft kunnen werken. Fokke, 
PA3HDL, geeft aan dat dit ook moeilijk was omdat je op een andere frequentie zit dan met de ronde. 
Gerard, PA1AT, zet PI4DIG altijd op het cluster. JanJaap, PG7V, vraagt naar het contestreglement. 
Vorig jaar zijn er beloftes gedaan. Fokke, PA3HDL, geeft aan dat het bestuur dit volgens het HH 
reglement niet hoeft te doen. Vervolgens geeft hij aan dat het al klaar is. Arno, PA5W, merkt op dat 
hij bij Jon, PA1JON, vraagtekens ziet. Hij concludeert daaruit dat Jon, PA1JON, niet betrokken is bij 
het opstellen van de regels. Vervolgens zegt hij dat er tijdens de ALV van 2005 afspraken zijn  
gemaakt dat het concept contestreglement gepubliceerd zou worden en het vervolgens tijdens deze 
ALV besproken zou worden. Afspraak is namelijk afspraak. Meerderen reageren nu. Madeleine 
vraagt om in stemming te brengen of de ALV akkoord kan gaan dat het bestuur met Jon, PA1JON, 
een concept reglement maakt en het plaatst in het bulletin van september. En mensen vragen te 
reageren zodat het alsnog in 2007 kan ingaan. De ALV stemt hiermee in.  
8 A. Verslag callmanager PI4DIG: Daar Sieds, PA3FVD, niet aanwezig is leest Fokke, PA3HDL, het 
schrijven voor. 
Beste Diggers, 
Vorig jaar heb ik op de vergadering gemeld dat ik niet weer op een vergadering zou komen, vanwege 
mijn slecht gehoor. Van de ene kant vind ik dit spijtig, want het is altijd wel gezellig in een onderling 
QSO, maar van de andere kant is het niet alleen lastig voor mij, maar ook voor jullie. Vandaar mijn besluit. 



8                                                                                              DIG-PA Bulletin nr. 45 

Omslag DIG-PA bulletin. 
Een nieuwe redactie en een nieuw gezicht. 
Diegene die deze lay-out heeft gemaakt, mijn complementen. Beslist een verbetering. 
Dan mijn verslag DIG-rondes. 
80-meter. 
Ik had voor elke maandag van de maand een andere operator. 5 stuks dus. 
Helaas haakte Frits (PAoF) door omstandigheden af. Dit werd door de anderen opgevangen. 
In het begin ging het moeilijk om een ronde te houden. 
Veel QSB en geen condities, maar in oktober ging het een stuk beter. Er waren 3 rondes achter 
elkaar met meer inmelders dat gewoonlijk. Echter na die 3 ronden, ging het bergafwaarts. 
Geen condities en waren die er wel, dan zaten er wel andere stations op 3,677. 
Hierdoor zijn er vele ronden komen te vervallen. Jammer, maar dit heb je zelf niet in de hand. 
2-meter. 
Helaas moesten we het hier doen met 4 operators. 
Door zijn QRL moest Jack (toen nog PD2JVE) afhaken. Hier werd geen vervanger voor gevonden. 
Ik heb dat toen op mij genomen, zodat ik nu de eerste en de vierde maandag heb. 
Mocht er een liefhebber zijn die de eerste of de vierde maandag van mij wil overnemen, dan is die 
van harte welkom. Wat inmelders betreft, gaat het hier uitstekend. Door een misverstand is er één 
maandag geen ronde geweest. 
Ik wens jullie verder een goede vergadering toe. 
Vriendelijke groeten van Sieds (PA3FVD) DIG 5048 
8 B. Ingelast onderwerp: Voor het vele werk wat Dieuw, PA3CEB, voor de DIG-PA heeft gedaan 
heeft het bestuur gemeend haar eens flink in het zonnetje te moeten zetten. Dieuw, PA3CEB, wordt 
bij de bestuurstafel gevraagd. Fokke, PA3HDL, onthult een bokaal waarop het DIG embleem staat en 
de volgende tekst bevat: PA3CEB, Dieuw Wildeboer-Vlaming, Voor je jarenlange inzet en ijver voor 
de DIG-PA. 
9. Pauze: Fokke, PA3HDL, geeft aan dat het nu tijd is voor de pauze. Ans, PD5ANS, meldt dat er 
nog de mogelijkheid is om zich op te geven voor een bestuursfunctie. Tegenkandidaten mogen zich 
nog steeds opgeven. Fokke, PA3HDL, komt hier na de pauze op terug. 
Arno, PA5W, meldt zich aan voor een bestuursfunctie. 
10. Bestuursverkiezing: Fokke, PA3HDL, geeft aan dat iemand zich kandidaat heeft gesteld voor 
een bestuursfunctie. Dat heeft hem doen besluiten zich per direct terug te trekken. Er volgt een 
heftige discussie onder de aanwezigen dat je je niet zomaar terug kunt trekken als iemand zich 
kandidaat stelt voor een bestuursfunctie, maar dat hierover gestemd moet worden. Gerard, PA1AT 
en Jon, PA1JON, worden gevraagd om als stemcommissie op te treden. Er zijn stembriefjes  
uitgedeeld. Het resultaat van de stemming: Arno, PA5W, 11 stemmen, Fokke, PA3HDL, 3 stemmen 
en 2 blanco stemmen. Arno, PA5W, wordt met duidelijke meerderheid gekozen als voorzitter. Ans, 
PD5ANS, wordt herkozen. 
11. Benoeming kascontrole commissie: Omdat Arno, PA5W, is gekozen tot voorzitter kan hij nu 
niet in de kascontrole commissie blijven. Hennie, PE1LTY, blijft zitten. Sjirk, PE1OFJ, stelt zich  
beschikbaar en Fokke, PA3HDL, wil wel reserve worden. 
 
12. Rondvraag:  
Gerard, PA1AT: merkt op dat hij anders aan de DIG QSO Party mee zou doen, het is jammer dat 
de ALV hiermee samenvalt maar Gerard, PA1AT, snapt wel dat het moeilijk is een juiste datum te 
prikken. Er zijn veel luisteramateurs actief, maar te weinig zendamateurs in internationale contesten, 
om in aanmerking te komen voor een prijs moeten er minimaal 10 Nederlandse deelnemers zijn. Hij 
doet veel in QSL kaarten en wil even kwijt dat er mensen zijn zoals bijvoorbeeld Bern, PE1ABT, die 
het logo van de DIG onheus gebruiken omdat ze geen DIG-er zijn. Albert, PB0ALQ, zegt dat Bern, 
PE1ABT, hem gespiegeld heeft. Gerard, PA1AT, heeft al meer dan 4000 DIG-ers bevestigd. 
Hennie, PE1LTY: er staat niks over DOK’s in het reglement van de contest bij 2 meter. Arno, 
PA5W, geeft aan dat dit klopt. Het hoort alleen bij de 80 meter contest, maar er worden regels 
binnen de regels gemaakt. Er volgt een discussie. Tijdens deze discussie beginnen Fokke, PA3HDL, 
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en Jon, PA1JON, in het Fries met elkaar te praten. Vervolgens deelt Fokke, PA3HDL, de vergadering 
mee dat het is geregeld. Wat er is geregeld wordt niet meegedeeld. 
Arno, PA5W: in 2009 bestaat de DIG-PA 25 jaar, moeten we geen mensen vragen om dingen te 
regelen (een soort commissie). Fokke, PA3HDL, wil dit wel doorschuiven naar de eerstvolgende 
bestuursvergadering. Arno, PA5W, geeft aan we hebben hier nu mensen bij elkaar dan moet je het 
ijzer smeden. Fokke, PA3HDL, vraagt of er mensen zijn die zich hier beschikbaar voor willen stellen. 
Wiebe, PA9565, Gerard, PA1AT en JanJaap, PG7V, geven zich gelijk op. Gerard, PA1AT, heeft al een 
idee misschien kan er van hieruit iets gedaan worden er staat al een mast. 
Aafke, PD0NGR: vraagt of iemand belangstelling heeft in Amerikaanse Dollars ze heeft er nog 31, 
Gerhard, NL10426, heeft wel belangstelling. 
Fokke, PA3HDL: haalt nog even de DIG-PA competitie aan en de loglijst op de middenpagina van 
het bulletin. 
13. Sluiting: Fokke, PA3HDL, sluit de vergadering om 15.45 uur en wenst iedereen wel thuis. 

De secretaris Ans, PD5ANS. 
 
Degenen die op de ledenvergadering van 8 april 2006 aanwezig zijn geweest kunnen binnen 2 
maanden na het verschijnen van dit bulletin schriftelijk reclameren, anders worden de notulen als 
goedgekeurd beschouwd. 
 
 
 

VAN DE PENNINGMEESTER 
 
TOELICHTING DEFINITIEF JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2005 
Contributies. 
Tot nu toe hebben 12 leden/abonnees hun contributie over 2006 niet betaald. Het is  
jammer, dat er elk jaar weer leden moeten worden uitgeschreven. 
De uiterste betaaldatum voor de contributie wordt vervroegd naar 31 oktober. Bij niet  
tijdige betaling worden de herinneringen eind november verstuurd, zodat deze nog vóór 
31 december betaald kunnen worden. 
Contributiebetaling 2007. 
Voor leden/abonnees in het buitenland wordt i.v.m de hogere verzendkosten de  
contributie m.i.v. 2007 verhoogd naar € 7,00. 
Is bij het bulletin van september geen verzoek tot betaling gedaan, dan hebt u al betaald 
voor 2007. 
DIG-weekend.  
Op de begroting voor 2006 is zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven een bedrag van 
€ 500,00 opgenomen. 
Porto- en administratiekosten. 
M.i.v. 2006 zullen de porto- en administratiekosten, die zijn gemaakt door de contest- en 
awardmanager, apart worden vermeld. 
Awardmanager. 
Op het concept financieel verslag was 2 x contestmanager vermeld. De tweede  
vermelding is gewijzigd in awardmanager. 
Kruisposten. 
Met kruisposten worden overboekingen tussen kas, postbank en rendementsrekening  
bedoeld. Deze zijn aan de inkomsten- en uitgavenkant gelijk. 
 

73, 77 Aafke, PD0NGR 
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DEFINITIEF JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2005 
 
INKOMSTEN 
                               Begroot 2005                 Werkelijk 2005              Begroot 2006 
                                                                                                                                 
Saldo Kas                             65,50                                 65,50                            50,95 
Saldo Postbank                    419,59                                419,59                           424,46 
Saldo Kapitaal                   3.844,90                             3.844,90                        3.902,97 
Contributies                      1.000,00                             1.150,00                        1.000,00 
Porto/administratie                  0,00                                 41,50                            20,00 
Donaties                                0,00                                 78,50                              0,00 
Kruisposten                            0,00                                130,00                              0,00 
Advertenties                        160,00                                318,20                            90,00 
DIG-artikelen                        30,00                                 91,75                            30,00 
Rente                                   70,00                                 58,07                            50,00 
Award-manager                    10,00                                 25,00                            10,00 
Bulletins                                 5,00                                   0,00                              0,00 
DIG-weekend                         0,00                                   0,00                           500,00 
                                                                                                                                 
TOTAAL                            5604,99                              6223,01                         6078,38 
 
 
UITGAVEN                                                                                                                     
                               Begroot 2005                 Werkelijk 2005              Begroot 2006 
                                                                                                                                 
Bestuurskosten                    150,00                                   0,00                            50,00 
Drukkosten bulletin              700,00                                728,50                           750,00 
Porto bulletin                       450,00                                384,98                           450,00 
Porto/administratie                  0,00                                124,34                           125,00 
Contestmanager                  100,00                                   8,50                            50,00 
DIG-artikelen                          0,00                                 40,00                            25,00 
DIG-PA treffen                      50,00                                                                     50,00 
Kruisposten                            0,00                                130,00                              0,00 
Website                               125,00                                 58,31                           100,00 
Onvoorzien                           50,00                                   0,00                            50,00 
Awardmanager                    100,00                                   0,00                            25,00 
DIG-weekend                         0,00                                370,00                           500,00 
Saldo Kas                               0,00                                 50,95                              0,00 
Saldo Postbank                       0,00                                424,46                              0,00 
Saldo Kapitaal                   3.854,99                             3.902,97                        3.903,38 
 
TOTAAL                            5579,99                              6223,01                         6078,38 
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Stand na het tweede kwartaal: 
 
HF 
Nr Call           DIG’ers     Multipl.     Punten 
1  PA0MIR     15            15                 225 
2  DF3BN       14            14                 196 
3  PA0CJN     13            13                 169 
4  PA0ATG     1              1                      1 
 
 
HF-SWL 
Nr SWL-nr     DIG’ers     Multipl.     Punten 
1  PA-9565    14            14                 196 

 
 
VHF 
Nr Call           DIG’ers     Multipl.     Punten 
1  PH8GB       22            22                 484 
2  PA0MIR     16            16                 256 
3  PD5ANS     13            13                 169 
4  PA5W        5              5                     25 
5  PA0CJN      2              2                      4
                                     
VHF-SWL 
Nr SWL-nr      DIG’ers     Multipliers Punten 
1  PA-9565     15            15                 225 

W-DIG-PA 
744     PD3BL 
745     PA0JNH 
746     PA0ATG 

DIG-PA Postcode Award 
16       PD0HFD 

Klasse A (80 meter): 
Nr Call     QSO’s      Punten 
01 PA1JON   31         4840 
02 PA0MIR   33         4600 
03 PF9A       33         4284 
04 PA3FRD   28         3906 
05 PA0CJN    28         3582 
06 PE2AE     26         3546 
07 PA5W      25         3366 
08 PE1ABT   23         3006 
09 PA2NJC    22         2576 
10 PA3CEB   21         2480 
11 PG7V       16         1729 
12 PE1KL      15         1584 
13 PA3HDL   13         1441 
14 PA0RHA   16         1265 
15 PA3CLQ   13         1030 
16 ON3AR    12           816 
17 PB0ALQ   10           736 
18 PA0FEI      7           427 

19 DF3BN       8          424 
20 PA3FVD     4          160 
21 PA0ATG (cw)  4       65 
--  PI4DIG     26         2805 
 
 
Klasse B (2 meter): 
Nr Call     QSO’s      Punten 
01 PH8GB     25         3124 
02 PF9A        25         2560 
03 PA0MIR   25         2492 
04 PA3CEB    21         2088 
05 PA3FRD   18         1530 
06 PA0RHA   13          595 
07 PA0FEI      9          540 
08 PE1ODY     7          306 
09 PA5W        7          305 
10 PA3FVD     6          204 
11 PA1JON     6          204 
--  PI4DIG     21         1650 

Klasse C (SWL 2 meter): 
Nr SWL-nrQSO’s    Punten 
01 PA9565    23        2522 
 
Klasse D (D-amateurs): 
Nr Call     QSO’s     Punten 
01 PD2PN     22        1105 
02 PD5ANS   12          888 
03 PD0OPT    6          360 
04 PD2LLS     4            65 
 
Klasse E (SWL 80 meter): 
Nr SWL-nr QSO’s   Punten 
01 PA9565    35        5126 
02 ONL 3058 26        3743 
 

UITSLAG DIG-PA CONTEST 27 MAART 2006 

Tussenstand DIG-PA Competitie 

Uitgereikte DIG-PA Certificaten door Gerard PH8GB 
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VAN DE CALL-MANAGER 
 
Verslag van de DIG-ronden seizoen 2005-2006. 
 
80-meter 
Er werd gestart met 4 operators n.l. Chris (PAoCJN, dignr. 4024), 
Jon (PA1JON, dignr. 3739), Dieuw (PA3CEB, dignr. 3974) en 
Fokke (PA3HDL, dignr. 5070). 
Om persoonlijke redenen, trok Fokke zich helaas in april terug. 
Gezien dat Dieuw alleen de 5e maandag wil, moesten Jan en Jon dit opvangen. Ook Frits 
(PaoF) kon door antenne problemen de ronde niet meer doen. 
Door omstandigheden had Frits zich al eerder terug getrokken  
De condities op de 80-meter waren soms zo slecht dat er geen ronde kon worden  
gehouden. 
Er werd in totaal 174 keer ingemeld door 31 stations. Vorig seizoen was dat 162 / 42. 
12 keer meer ingemeld maar wel met 11 stations minder! 
Evenals vorig seizoen werd met het inmelden Bernd (PE1ABT) topscoorder. Hij meldde 
zich 25 keer in. Lydia (DF3BN, dignr. 1439) werd met 16 keer, uitstekend 2e. 
 
2-meter 
Op de 2 meter waren de operators: Dieuw (PA3CEB, dignr. 3974), Sieds (PA3FVD, dignr. 
5048), Biem (PE1ODY, dignr. 3598) 
En als reserve Ansje (PA5ANS, dignr. 5252). Door een misverstand werd er een ronde 
één keer niet gehouden. Twee logs zijn nog niet bij mij binnen. 
Er werd in totaal 223 keer ingemeld door 34 stations. Vorig seizoen was dat 221 / 53. 
Dus 2 keer meer ingemeld, maar met liefst 19 stations minder. Komt nog bij dat er dit 
keer meer ronden waren dan vorig seizoen. Een verontrustende ontwikkeling. 
Dieuw en Piebe-Jan (PE1LZS, dignr. 5026) meldden zich 22 keer in. 
Zowel op 2 als de 80 meter, zitten in de telling de operators er niet bij. 
 
 
Een dringende oproep 
Ik zit te springen om operators. 
Voor de 80-meter moeten er nog minimaal twee bij en voor de 2-meter 
minimaal 1.  
Wie, o wie, meld zich aan!!! 
 
 
73 en 77 van de callmanager, 
 
                    Sieds (PA3FVD, dignr. 5048) 
                    e-mail: sieds.tjepkema@hetnet.nl 
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80 meter 
Nr.   Call           Naam       Dignr.    Ing. 
1      PE1ABT      Bernd                         25 
2      DF3BN       Lydia         1439          16 
3      PA3CEB      Dieuw        3974          14 
4      PA3BNT     Martin       5069          13 
5      PA3FRD     Bram         3824          12 
6      PA0CJN      Chris         4024          11 
7      PA3HDL     Fokke        5070          10 
8      PA0MIR      Nico          219              8 
9      PE1KL        Kees                             8 
10     PB0ALQ      Albert        1587            8 
11     PA3FVD      Sieds         5048            8 
12     PA1JON      Jon            3739            7 
13     PAoNDS     Jan            4046            4 
14     ON3AR       Alain          5404            3 
15     PI60AAG    Sp.Call                          3 
16     PI4HMD/    Klubz.                           3 
        PI60HMD                                          
17     PA0CNR     Cor            4647            3 
18     DFoTWN    Klubz.                           2 
19     PA4T          Terry         4028            2 
20     PA0SNG     Geert         944              2 
21     PA3FGM     Piet           4178            2 
22     NL-8012     Bartele      3894            1 
23     ON4QN      Gilbert                          1 
24     PA3CJS      Jan                               1 
25     PA1AT        Gerard       3643            1 
26     PG7V         JanJaap     2939            1 
27     PE1LBK                                          1 
28     ON4AMP    Pieter        3418            1 
29     PA3HEQ     John          5603            1 
30     PA60LDN    Sp.Call                          1 
31     PA3ETN      Karst         3929            1 
 
 
 
                                          Totaal    174 

2 meter 
Nr.    Call           Naam       Dignr.    Ing. 
1       PA3CEB     Dieuw        5026          22 
2       PE1LZS      Piebe Jan   3974          22 
3       PD0MVV    Evert         4389          19 
4       PA3FVD     Sieds         5048          19 
5       PA3FRD     Bram         3824          17 
6       PE1ODY    Biem          3598          17 
7       NL-12862  Johan                         16 
8       PD0EBF     Henk                          14 
9       PA1JON     Jon            3739            9 
10     PA3ETN     Karst         3929            9 
11     PH8GB      Gerardus    4296            8 
12     PA7AVS     Allart                            8 
13     PA0MIR     Nico           219              6 
14     PD0NCF     Hans          4137            6 
15     PD5ANS    Ansje         5252            3 
16     PE1LTY     Henny        4281            3 
17     PE1DBY     Eppy                             3 
18     PC7CW      Theo          5419            3 
19     ON4AMP    Piet           4319            3 
20     PE1KVO     Arnold                          2 
21     PA5W        Arno          4157            1 
22     PA3AYD     Arnold                          1 
23     PD2PN      Peter         2883            1 
24     PD5CBA                                         1 
25     PD1ACT     Carla                            1 
26     PD0LMZ    Lykele                           1 
27     PE1LWC                                        1 
28     PD5HB      Henry                           1 
29     PA3AJW                                        1 
30     PE1ER       Ed                                1 
31     PI4HMD    Klubz.                           1 
32     PAoNDS    Jan            4046            1 
33     PA3HDH    Jacob                            1 
34     PE2LOJ     Kobus                           1 
                                                              
                                         Totaal    223 

RANGLIJST INMELDERS 2005 - 2006 
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DIG-PA CONTEST MAANDAG 25 SEPTEMBER 2006 
 
Contesttijd: 
80 meter:      18.30 tot 20.30 uur (Nederlandse tijd); 16.30 tot 18.30 uur UTC 
  2 meter:      20.45 tot 22.45 uur (Nederlandse tijd); 18.45 tot 20.45 uur UTC 
Klassen: 
Klasse A:       3,500 - 3,800 MHz, All mode 
Let op alleen de contestsegmenten (CW 3,510-3,560 MHz en Phone 3,600-3,650 MHz en 
3,700-3,775 MHz) 
Klasse B:       144,000 - 146,000 MHz, All mode 
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) 
Uitwisselen: 
RS(T) + DIG-nummer en Regionummer. Niet leden geven alleen RS(T) + regionummer. 
Punten: 
Een gewerkt/gehoord station met DIG-nummer:    10 pnt 
Een gewerkt/gehoord station zonder DIG-nummer:  1 pnt 
PI4DIG mag tijdens de contest in het eerste uur en opnieuw in het tweede uur worden 
gewerkt. PI4DIG is 10 punten waard per keer. 
Multipliers: 
Het aantal gewerkte Regio’s plus het aantal gewerkte landen. 
Voor 80 meter gelden ook de Duitse DOK’s als multiplier. 
PI4DIG mag 2 maal gewerkt worden en ook 2 keer als multiplier gerekend worden. 
Logs: 
Vermeld moeten worden: Call, Tijd, RST-ontv., RST-verz., eventueel DIG-nummer,  
Frequentie, Mode, Regionummer, Punten. 
De volgorde in het log dient in volgorde van de gewerkte/gehoorde tijd te zijn. 
U dient op de logs uw volledige NAAM en ADRES te vermelden. 
Opsturen binnen 14 dagen na contest datum. 
SWL’S:           
Alleen contestverbindingen tellen. 
Tegenstation in het log vermelden en hierbij mag een verbinding maar eenmaal gebruikt 
worden dus niet ook nog eens omkeren en dan het tegenstation gebruiken. 
Scoreberekening: 
A  Tel de behaalde punten op.    
B  Tel de verschillende REGIO’S (voor 80 m ook de DOK’s) en de verschillende landen 
(ook PA telt als een land). 
Let op PI4DIG telt iedere gewerkte keer voor een extra multiplier. Vermeld dit duidelijk 
in uw log. 
Het totaal behaalde aantal punten bestaat uit: A x B. 
Contestmanager: 
Jon Bergsma, PA1JON, T.E. Teunissenweg 47, 9104 ER Damwoude.  
E-mail: contest@dig-pa.net 
 
Let op: PI4DIG telt altijd voor regio 14, ook wanneer een operator buiten regio 14 deze 
call gebruikt. 
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CONCEPT DIG-PA CONTESTREGLEMENT 
Tijdens de ALV van 8 april 2006 is besloten dat het nieuwe contestreglement van de DIG-
PA contest in concept in het bulletin geplaatst zal worden. Dit om een ieder in de gele-
genheid te stellen om zijn of haar mening kenbaar te maken bij het bestuur en de con-
testmanager zodat het concept reglement als dit nodig is zodanig aan te passen dat het 
als nog in 2007 in kan gaan. Wel kunnen wij u meedelen dat het contestreglement erg 
veel weg heeft van het reglement zoals het in Duitsland tijdens de DIG-QSO-Party wordt 
toegepast. Met de uitzondering dat het clubstation PI4DIG meer waard is tijdens de con-
test. 
Om te voldoen aan de afspraak van 8 april verzoeken de contestmanager en het bestuur 
u dan ook om het onderstaande concept contestreglement aandachtig te lezen en uw  
op- en/of aanmerkingen voor 1 november 2006 per brief of E-mail te zenden aan het 
adres van de secretaris (zie bladzijde 3). 
 
Voor alle duidelijkheid vermelden we wel dat als er te ingrijpende zaken  
worden gemeld het bestuur in samenspraak met de contestmanager kan  
besluiten om het contestreglement alsnog tijdens de ALV in 2007 in stemming 
te brengen zodat invoering plaats zal vinden in 2008. 
 
Contesttijd: 
Laatste maandagavond van maart en september 
80 meter: 18.30 tot 20.00 uur (Nederlandse tijd) 
  2 meter: 20.30 tot 22.00 uur (Nederlandse tijd) 
Klassen: 
Klasse A:   3,500 -   3,800 MHz, All mode 
Let op: CW 3,510 - 3,560 MHz, SSB 3,600 – 3,650 MHz en 3,700 – 3,775 MHz 
Klasse B: 144,000 - 146,000 MHz, All mode 
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) 
Punten: 
Een gewerkt/gehoord station met DIG-nummer:    10 pnt 
Een gewerkt/gehoord station zonder DIG-nummer:  1 pnt 
PI4DIG mag tijdens de contest in de eerste drie kwartier (45 minuten) en opnieuw in het 
tweede drie kwartier (45 minuten) worden gewerkt. PI4DIG is 10 punten waard per keer. 
Logs: 
Vermeld moeten worden: Call, Tijd, RST-ontv., RST-verz., eventueel DIG-nummer,  
Frequentie, Mode, Punten. 
De volgorde in het log dient in volgorde van de gewerkte/gehoorde tijd te zijn. 
U dient op de logs uw volledige NAAM en ADRES te vermelden. 
Opsturen binnen 14 dagen na contest datum. 
SWL’S: 
Alleen contestverbindingen tellen. 
Tegenstation in het log vermelden en hierbij mag een verbinding maar eenmaal gebruikt 
worden dus niet ook nog eens omkeren en dan het tegenstation gebruiken. 
Punten telling: 
A  Tel de behaalde punten op. 
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IN MEMORIAM 
 
Vrijdag 24 maart is op 84 jarige leeftijd overleden 
 

Henk Alles, PA0AWJ, DIG 4013 
 

Henk is een bijzonder actieve amateur geweest met een voorliefde voor CW, is 10 
jaar penningmeester van de VERON afd. Amsterdam geweest. Heeft 5 jaar als 
chauffeur Ger PA0OI, rondeleider van de DIG-PA, naar zijn shack in Monnikendam 
gereden. Als elektricien heeft hij jaren tijdens de FIRATO medewerking verleend bij 
de VERON stand en bezocht trouw de DIG-vergaderingen tijdens het DNAT. 
 
We wensen zijn vrouw Loes veel sterkte toe. 

 
Bestuur en leden van DIG-PA 

 
 

Maandag 5 juni is in de leeftijd van 67 jaar overleden onze DIG-PA abonnee  
 

Herman Vos, PA3EYQ 
 
In de jaren van goede gezondheid was Herman een gedreven radioamateur en was 
ook samen met zijn vrouw Reina PE1LZE, als liefhebbers van kamperen op rustige 
kampeerterreinen, altijd /A QRV. 
 
Reina we wensen je veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. 
 

Bestuur en leden van DIG-PA 

B  Tel de verschillende DIG-nummers en de verschillende landen (ook PA telt als een 
land). Let op PI4DIG telt iedere gewerkte keer voor een extra multiplier. Vermeld dit  
duidelijk in uw log. 
Het totaal behaalde aantal punten bestaat uit: A x B. 
Prijzen: 
De plaatsen 1, 2 en 3 krijgen per contest een certificaat. De jaarlijkse winnaar per klasse 
krijgt een wisselbeker en een aandenken aan het jaar van het winnen van de wisselbeker. 
Behaalde wisselbekers en aandenkens kunnen afgehaald worden op de ALV van de DIG-
PA, U kunt als winnaar ook iemand vragen de prijzen voor u mee te nemen vanaf de ALV. 
Opsturen van de wisselbeker is niet mogelijk. 
Contestmanager: 
Jon Bergsma, PA1JON, T.E. Teunissenweg 47, 9104 ER Damwoude.  
E-mail: contest@dig-pa.net 
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VERSLAG DIG-PA TREFFEN 9-12 JUNI 2006 
Na 18 keer “Ekelenberg” gingen we nu de eerste keer voor  
het DIG-PA Treffen naar vakantiepark “Westerbergen”  
gemeente Echten in Drenthe. 
De organisatoren Wiebe en Dieuw reden er vrijdags toch  
wel met enige spanning naar toe, maar eenmaal op het  
park gearriveerd was de spanning opslag weg toen we daar  
al 2 van de deelnemers, Riet PA3BLA en Albert PB0ALQ, ontmoetten, die allebei een paar 
dagen extra hadden geboekt en heel enthousiast waren. Nu na afloop kunnen we zeggen 
dat het voor alle deelnemers een super geslaagd weekend is geworden. 
Jullie weten dat ons “Praathuis” vorig jaar bij slecht weer helaas is gesneuveld, dit gemis 
hebben we opgelost door bij de partytent die er al was een zelfde exemplaar aan te 
schaffen. Het weer was dit jaar heel mooi waardoor één tent voldoende was, waar we 
net als de jaren ervoor met elkaar, bij een drankje, veel gezellige uren hebben door-
gebracht. Ook zijn onder leiding van Toon, PA3DPC en Klaas, PA3EDS hier vandaan de 
middag- en nachtvossenjacht gestart. 
Uitslag van de middagjacht:  
1e Ton, PA3BYF en Marja, PA3CIS. 2e Wiebe, PA9565. 3e Ans, PD5ANS. 
Wiebe is vanuit de camper met de clubcall PI4DIG geregeld QRV geweest, waarmee o.a. 
ook de DIG-PA competitie en het locatoraward (JO32EQ) zijn gepromoot. 
 

Vrijdag- en Zaterdagavond activiteiten: hiervoor was een zaal in het hoofdgebouw 
besproken en daar was het ook prima voor elkaar. Alle deelnemers zijn het over de loca-
tie en de sfeer roerend met elkaar eens, in één woord perfect, en hopen dat deelnemers 
van weleer en DIG vrienden hier ook de sfeer komen proeven. Eerst oriënteren? Kijk op:  
www.accentparken.nl en www.fun-partycenter.nl 
 
Bloemlezing van spontane reacties. 
Sjabbe PD0HHQ en Fokje: Veel plezier gehad, het was mooi weer en erg gezellig. Een 
heel mooie camping voor een ieder aan te bevelen!!!!! 
Albert PB0ALQ: Na ontvangst van de info over de nieuwe locatie voor het Treffen ben 
ik eerst gaan kijken en was gelijk verkocht! Na het weekend heb ik alvast geboekt voor 
2007!  
Marian, dochter van Klaas PA3EDS: Tot volgend jaar, dan zijn we van plan met dochter 
Jaimy het hele weekend te komen. Compliment aan de organisatie!!!!  
Lies PD0ORN en Sjoerd PA3DNJ: Het weekend is prima bevallen, we zien nu alweer 
uit naar volgend jaar! Mooie locatie, kampeerveld, huurstacaravans, toiletgebouw alles 
mooi dicht bij elkaar, het kon niet beter en het weer werkte ook mee. Vroeger was de 
groep groter, het zou fijn zijn als weer meer DIG leden komen. De vrijdag en zaterdag-
avond waren ook leuk, we hebben genoten, en volgens ons iedereen. 
Lydia DF3BN, Gerhard DF3BJ, Jörg DL1BKU: Naar Zuidwolde wist de auto de weg  
slapend te vinden maar naar de nieuwe bestemming niet, dit was voor Jörg geen probleem! 
De ontvangst was vriendelijk, de eerste indruk was al goed, overal alles keurig schoon, ook 
in onze gehuurde stacaravan geen kruimel op de grond, en fijn de hele groep dicht bij  
elkaar, een goede verandering. Dankzij de organisatie van Dieuw en Wiebe en andere be-
hulpzame mensen liep alles op rolletjes en niemand hoefde zich te vervelen. Jörg was uit 
Kaiserslautern gekomen om bij de vossenjacht de wisselbeker te verdedigen, maar die 
eer was deze keer aan Ton en Marja. Het is dus echt een wisselbeker die heen en weer 
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wandelt tussen leden van de familie Wildeboer en Jörg Zastrau. Kom ook eens kijken in 
2007 is er weer een DIG-PA Treffen.  
Klaas PA3EDS en Stieneke: Een geslaagd weekend op een echt 5-sterren park. Het 
leek eerst iets duurder, maar gezien alle service bijna niets. De groep is nu constant maar 
in de loop der jaren wel kleiner geworden. We spreken de hoop uit dat dit drastisch  
veranderd. Graag zien we volgend jaar nieuwe deelnemers met ook eigen ideeën. Wij 
zeggen dus TOT ZIENS!!!!!  
Riet PA3BLA: DIG-PA weekend in Echten, toen ik dit hoorde kwamen herinneringen  
boven aan een Hoogeveense Vaart, een Driewegsluis en de tijd die Jan en ik vijftig jaar 
geleden in dat gebied hebben doorgebracht. Het DIG-PA weekend was voor mij een kans 
om weer eens die kant van ons land te zien en mee te maken. Wel …. daar heeft de 
Westerbergen echt aan geholpen. Ik was er al enige tijd voor het weekend begon, had 
behoefte aan rust. Het is leuk daar en voor mij voor herhaling vatbaar. Om een  
geheimpje te vertellen, ik ben er alweer geweest! Al met al een schot in de roos. Een  
gezegde van Jan: DE THUISBLIJVERS HEBBEN ONGELIJK GEHAD. 
Toon PA3DPC en Jaene:  
Al een aantal jaren, zeker al 15, zijn we aanwezig tijdens het DIG-PA Treffen, en dat be-
valt ons heel goed, het is altijd gezellig en gemoedelijk. Helaas zijn ons in deze jaren 
DIG-ers ontvallen (silent key) waaronder ook deelnemers aan dit weekend die met het 
hele gezin aanwezig waren en hier ook een leegte hebben achtergelaten, mede daardoor 
is het aantal bezoekers minder geworden. Jammer dat er uit het grote aantal PA DIG-ers 
geen nieuwe leden naar deze happening komen. Onze vraag aan ieder die dit leest “Kom 
ook eens met je caravan, tent of camper of huur een caravan het is beslist de moeite 
waard”. Heb je een vossenjachtontvanger vergeet dan niet deze mee te nemen!  
 
Tot ziens bij het DIG-PA TREFFEN 2007 van 8 t/m 11 juni. 

73, 77, Wiebe en Dieuw. 

BLIJ VERRAST 

Als fervent DIG-er, bezoek ik met genoegen de jaarlijkse ALV van de DIG-PA, 

daar passeren altijd interessante onderwerpen de revue. Maar ook het  

ontmoeten van en bijpraten met DIG vrienden hoort er bij en is gezellig. Mijn 

verbazing was groot toen ik tijdens de ALV van 2006 door de voorzitter  

Fokke PA3HDL, werd toegesproken en gevraagd werd naar voren te komen? 

Namens het bestuur kreeg ik voor al het werk dat jarenlang door mij voor de 

DIG-PA is gedaan een bijzonder mooie onderscheiding uitgereikt. 

Totaal verrast en emotioneel heb ik bedankt en gezegd te hopen nog lang iets 

voor de DIG-PA, die me na aan het hart ligt, te kunnen betekenen. 

Gelukkig heeft de DIG-PA meer leden die zich met verve inzetten voor het 

besturen en draaiende houden van onze vereniging. 
 

Bedankt allemaal, 77, Dieuw PA3CEB, DIG 3974  
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NIEUWE DIG-NUMMERS 
6107   ON6LY  
6108   EA3GHZ          
6109   DO4BG           I34 
6110   DM1DK          K33 
6111   DH2PL            S28 
6112   DK4KW          S56 
6113   DH6AD           X31 

6114   RU9HM          
6115   DL1AY           Y27 
6116   DM3KTO       D27 
6117   PA0JNH         R46 
6118   DL5RAQ        UØ6 
6119   9A4W   
6120   DJ9RM           A23 

6121   9A4BL  
6122   SP5TAM        RWM 
6123   LY2OU  
6124   RX3VF  
6125   UN9M 
6126   DJ5KL 

SILENT KEY: 
DIG-# Call       Maand/Jaar 
 
0352   DJ3HG      12.2005 
0408   DJ2YL       05.2006 
0666   DK5MQ     04.2006 
1073   DL2EAR    06.2006 
1344   SWL DL     12.2005 
1703   DJ9NB      03.2006 

 
DIG-# Call       Maand/Jaar 
 
1708   DC9TK      06.2006 
1778   PA0LUS     03.2006 
2025   DF9SU      05.2006 
2450   4X1OZ       03.2006 
2667   DF6LY       12.2005 
2703   DJ0IB        03.2006 

 
DIG-# Call       Maand/Jaar 
 
2822   DF8KR       06.2006 
3365   DL5DAZ     06.2006 
3826   DL6BAP     12.2005 
4013   PA0AWJ    03.2006 
4582   DG5DWL   03.2006 
5116   DL5CE       04.2006 

WIJZIGINGEN: 
DIG-# NIEUW      OUD 
 
3089   DL9DL      DL9SAN 
3843   WP3UX     PD3UX 
3903   PA1KO      PA3BDK 
 

 
DIG-# NIEUW     OUD 
 
4032   DK3EM     DC0EM 
5299   4Z5NX      UR5FC 
5404   ON3AR     ONL-0996 
 

 
DIG-# NIEUW     OUD 
 
5668   OT1A       ON4CCP 
6009   PD2J        PD2JVE 
6073   DF7QN     DC7QN 
6091   OK7RJ      OK2DFD 

IOTA CONTEST 2005 
DIG-ers actief met de speciale call PC6IOTA. 
Op 27 juli 2005 reisden JanJaap PG7V, DIG 
2939, en Jack PD2JVE, DIG 6009 af naar 
Texel, nee, niet voor een DX-peditie. Het was 
wel avontuurlijk, dit was de eerste keer dat ze 
vanaf Texel, EU38, op 30 en 31 juli met de 
call PC6IOTA mee gingen doen in de IOTA 
contest die jaarlijks in het laatste weekend 
van juli wordt gehouden. Vanuit hun, voor 
deze contest, ingerichte shack op het terrein 
van Rene PE5RVD, en met maar één tranceiver tot hun beschikking hebben de OM’s heel 
fanatiek meegedaan en hebben kans gezien om in deze Internationale contest de 2e 
plaats te bezetten achter nr. 1, TM7C, grote klasse. 
 

Op 29 en 30 juli 2006 hebben JanJaap en Jack (nu PD2J) weer vanaf dezelfde locatie en 
weer met de call PC6IOTA meegedaan en wachten in spanning op de uitslag. 
De plannen voor de contest op 28 en 29 juli 2007 zijn alweer in voorbereiding! Voor meer 
info is een kijkje op de site www.pc6iota.info zeker aan te bevelen. 
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QSL KAARTEN VOOR DXCC 
In Nederland kunnen nu ook de QSL kaarten voor DXCC worden gecontroleerd. 
Theo Konings, PB7CW, DIG 4147, de HF certificaatmanager van de VERON is door de 
ARRL benoemd tot controleur van het DXCC award programma en is bevoegd hiervoor 
alle QSL’s te controleren, behalve 160 meter QSL’s, deleted countries of QSL’s ouder dan 
10 jaar. Afgeven van kaarten kan op afspraak, kaarten per post met bijgesloten voldoen-
de retourporto of een SASE zenden aan Theo Konings, PB7CW, Rosa Manusstraat 2, 
1991 SZ Velserbroek. Voor vragen E-mail: theo@pb7cw.net  
Voor meer info en aanvraag formulieren: http://www.arrl.org/awards/dxcc/ 
 
AANVULLINGEN OP DE DXCC LANDENLIJST 
Afgelopen zomer zijn er 2 entiteiten toegevoegd aan de officiële DXCC lijst. Doordat Mon-
tenegro zich afgescheiden heeft van Servië gelden verbindingen gemaakt vanaf 28 Juni 
2006 voor dit nieuwe land. 
Bij het ter perse gaan van dit nummer was er nog geen nieuwe prefix aan Montenegro 
toegekend. Tot dit het geval is maakt men gebruik van de ‘oude’ prefixen 4O, YT, YU, YZ, 
gevolgd door de cijfers 3 of 6. De stations 4O3T en YU6AO waren kort na de onafhanke-
lijk zeer actief en zullen dus velen blij gemaakt hebben met een nieuwe land! 
Een andere nieuwe entiteit is Swains Island, na de afscheiding van Amerikaans Samoa 
(KH8), in de Stille Oceaan. Verbindingen vanaf 22 Juli tellen voor deze nieuwe entiteit. 
Een nieuwe prefix krijgt dit eiland (waarschijnlijk?) niet. Inmiddels is KH8SI vanaf dit  
eiland actief geweest. 
Dan nog een wijziging: De Cook Eilanden (zowel North- als South Cook) zijn van prefix 
veranderd en gebruiken i.p.v. ZK1 nu de prefix E5. Bijv. ZK1CG is nu E51CG. 
 
PSE QSL DIRECT! 
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Een ver land of ander bijzonder station  
gewerkt en dit station vraagt QSL “only direct”. Dit kan verschillende redenen hebben: In 
het betreffende land is geen QSL bureau aanwezig, maar ook kan het zijn dat men geen 
lid is van de landelijke vereniging aldaar en dus niet van het bureau gebruik kan maken. 
Wanneer je toch een QSL kaart van deze verbinding wilt hebben zit er dus niets anders 
op dan je QSL kaart rechtstreeks te sturen. 
Soms is dit ook handig wanneer je voor een  
bepaald award nog net één of een paar kaarten 
te kort komt. 
Hoe gaat QSL direct in zijn werk: Het adres van 
het station dat je rechtstreeks QSL wilt sturen is 
vaak wel terug te vinden op internet, bijvoor-
beeld op de site www.qrz.com. Vaak vind je hier 
ook aanwijzingen m.b.t. de retourporto. Dit is 
bijna altijd een IRC (International Reply Coupon) 
of een Green Stamp (1 US Dollar). IRC’s zijn in 
Nederland niet meer te koop op het postkantoor, 
wel kun je ze vaak nog kopen van Nederlandse 
stations die QSL manager zijn voor buitenlandse 
stations. Vaak kom je deze mensen wel tegen op 
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de diverse radiomarkten. Let op: het oude type IRC, een flinterdun velletje, is niet meer 
geldig. De huidige IRC’s hebben een afmeting van 15 x 10 cm, dus net iets groter dan 
een QSL kaart. Let bij dit type op de datum die net boven het stempelvakje rechts staat. 
Het type van dit formaat dat het langst in omloop is heeft als einddatum  
31-12-2006, het nieuwste type dat sinds juli 2006 in omloop is heeft als einddatum  
31-12-2009. Afbeeldingen van de laatste 2 types kunt u vinden op de DIG-PA website. 
Op de IRC mag slechts één stempel  staan. De richtprijs voor een IRC gekocht bij een 
QSL manager is ongeveer 1 Euro. 
Een tweede mogelijkheid is dus de Green Stamp, zoals het groene briefje van 1 US Dollar 
ook wel wordt genoemd. Deze briefjes zijn gewoon bij de bank te halen, maar soms ook 
wel bij QSL managers. In diverse landen zijn de portokosten inmiddels zo gestegen dat 1 
US Dollar niet meer voldoende is voor de retourporto, in dat geval is het dus voordeliger 
om een IRC in te sluiten. 
Als je de QSL kaart voor het betreffende station geschreven hebt, schrijf dan ook een 
retourenvelop met je eigen adres. Stop in deze retourenvelop de IRC of Green Stamp, 
vouw hem om de te versturen QSL kaart heen en stop alles in de envelop die je naar het 
buitenland verstuurt. Zet nooit calls op de enveloppen, mogelijke geldrovers herkennen 
daar makkelijk aan dat het QSL post betreft en dat er waarschijnlijk geld in zit. Nu wordt 
het afwachten hoe snel je de kaart binnen hebt, maar een enkele uitzondering daar ge-
laten gaat het vele malen sneller dan via het bureau! Directe QSL volgens bovenstaande 
manier verstuurd garandeert meestal een bevestigingspercentage van boven de 90%. 
  
 
 
 

Ger, PA0OI en Din, PA0DIN onderscheiden 
 
22 april 2006 een gedenkwaardige dag. 

 
Op deze dag zijn twee DIG-PA leden van het eerste uur, dat was de oprich-
tingsvergadering in Almere, voor het vele verenigingswerk dat door hen voor 
VERON en VRZA is gedaan onderscheiden. De twee landelijke radioamateur 
verenigingen hielden de jaarvergadering toevallig op dezelfde dag. 
Tijdens de VR van de VERON is Din Hoogma, PA0DIN, DIG 3970 benoemd tot 
erelid. Vanaf 1975 Heeft Din zich ingezet voor de VERON, eerst voor het Traf-
fic Bureau waarvan hij ook voorzitter is geweest en vanaf 1980 tot 1997 als 
lid van het hoofdbestuur. Ook is Din jarenlang voorzitter geweest van het 
VERON service bureau. 
Op dezelfde dag tijdens de ALV van de VRZA is Ger Leenheer, PA0OI, DIG 
2544 vereerd met het erelidmaatschap. Ger is vanaf de oprichting van de 
VRZA lid en heeft zich altijd volledig ingezet voor het radiozendamateurisme. 
 
Het DIG-PA bestuur feliciteert, ook namens de leden, Ger en Din met deze 
welverdiende onderscheiding.  
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DE DIG-PA INFOSTAND 
In 2006, dit jaar dus, trekt de DIG-PA informatie en verkoopstand 20 jaar langs radio-
markten in Nederland, en wordt dan 20 jaar door DIG-PA vrijwilligers gerund. 
Onze start was in 1986 tijdens de door de VERON afd. Meppel georganiseerde Radio-
markt en Antennemeetdag bij wegrestaurant “De Lichtmis” waar we de eerste keer al 
een plaats kregen in de hal en we heel tevreden waren over dit, voor de mensen achter 
de stand en de bezoekers zeer geslaagde experiment. Met als gevolg een uitnodiging van 
de organisatie van het evenement “DRONTEN ONTVANGT NEDERLAND OP HOOG-
FREQUENT” op 30 mei 1987 in Dronten. Daar zijn we ook geweest en alles is tot volle  
tevredenheid van de partijen vóór en achter de stand verlopen! 
Door deze successen heeft het bestuur het initiatief genomen om de DIG-PA tijdens  
radio-evenementen en markten te promoten door met een infostand aanwezig te zijn om 
in het verzamelen van awards cq certificaten geïnteresseerden te informeren en  
eventueel op weg te helpen bij het behalen van een DIG nummer en waar men tevens 
DIG-artikelen zou kunnen kopen. 
Madeleine, PA3CUZ, bestuurslid, heeft het beheer op zich genomen en heeft heel veel 
tijd en energie besteed aan het opzetten van een Award-o-theek in albums vol met  
afbeeldingen van awards en de door haar up to date gehouden reglementen. Die albums 
waren vooral in de beginjaren op de stand grote publiekstrekkers. Iedereen, nou ja bijna 
iedereen, was in die jaren op jacht naar een DIG nr. maar ook de specifieke DIG artikelen 
vonden gretig aftrek. 
Organisatoren van evenementen zagen de DIG graag komen met als gevolg uitnodigin-
gen uit het hele land waaraan ook gehoor werd gegeven. Maar na een paar heel drukke 
jaren was het duidelijk dat het teveel werd voor onze mensen en zijn de activiteiten  
teruggebracht naar drie evenementen, de radiomarkten Beetsterzwaag, de Lichtmis en 
de Dag v/d Radio Amateur. 
In 1994 is Madeleine gestopt met het beheer waarna eerst Johan, NL-11460 en daarna 
John, PA3HEQ, de stand hebben beheerd tot in 2000 Wiebe, PA-9565, zijn schouders er 
onder heeft gezet en we hopen dat Wiebe nog heel lang standbeheerder zal blijven. 
 
Beetsterzwaag 
In mei staan we hier tijdens de radiomarkt in het dorpshuis “De Buorskip” waar Friese 
leden achter de tafel de bezoekers te woord staan. Veel amateur-vrienden, en niet alleen 
noorderlingen, komen langs, de één om info of om iets te kopen en de ander om gewoon 
even bij te praten en het contact te verstevigen. Ook komen hier, net als bij de twee  
andere evenementen, awardmanagers langs om een award te promoten en in de boeken 
te kijken of “hun” award eventueel al tussen de andere een plaatsje heeft! 
 
De Lichtmis 
Vanaf 1986 is de DIG-PA stand hier dus prominent in de hal aanwezig, de andere info-
stands kregen de eerste jaren in het restaurantgedeelte een plaats. Toename van het 
bezoekersaantal had tot gevolg dat er in het restaurant geen plaats meer was voor 
stands en moest alles naar buiten. Maar om met onze papierwinkel buiten te staan zagen 
we niet zo zitten, en heeft eigenaar Bertus ons toestemming gegeven om in de hal te 
blijven, nu hebben we al jaren daar onze stek waar alle DIG-ers, vrienden en bekenden 
ons weten te vinden, altijd een gezellige dag. 
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Dag v/d Radio Amateur (VERON) 
Het grootste evenement voor radio zend- en luisteramateurs waar voor elk wat wils 
wordt geboden met als grote publiekstrekker de radiomarkt in de grote hal waar ook de 
informatiestands een plaats hebben. Hier is de DIG-PA vanaf 1987 aanwezig, waar de 
eerste jaren o.a. Leo, PA3CAE en Madeleine, PA3CUZ, de honneurs hebben waar-
genomen. Sinds een jaar of vijf zijn het Ans, Dieuw en Arno die de bezoekers te woord 
staan, herkenbaar aan de speciale DIG-PA shirts. Bij de DIG-PA stand is het altijd druk, 
achter de tafels staan drie of vier stoelen, maar het vijfvoudige zou ook de hele dag  
bezet zijn door al de vrienden die bij ons komen. 
Na deze eerste twintig jaar hopen we jullie allemaal nog heel veel jaren tijdens één van 
de drie, of bij alle drie de evenementen te ontmoeten. 
 

Best 73, 77, van de medewerkers achter de tafels. 

Klasse HF-SSB 160 geldige logs 
 Nr.    Call                         punten 
 01      SP0DIG                1.190.229 
 13      PA0MIR                   219.778 
 29      PF9A                       123.462 
 45      PA0OI                      63.813 
 68      PA1JON                    32.500 
 93      PG2D                       15.456 
102     PA4T                       13.068 
106     PG7V                       10.619 
147     PA5W                           972 
150     PA3CEB                         770 
159     PA3DGF                        198 
Checklog: PA3EBP 
  
Klasse SWL-SSB 6 geldige logs 
 Nr.    Call                         punten 
 01      DE0RFR                  747.729 
 02      PA5205                   331.568 
 03      SP3-1058                244.440 
 04      ONL3058                 196.080 
 05      R3A-847                   50.313 
 06      NL12339                  13.202 
  

Klasse HF-CW 116 geldige logs 
 Nr.     Call                         punten 
 01      RA1AR                   595.623 
 20      PA0MIR                  180.630 
 70      PA0ATG                    31.746 
 73      PG7V                       29.202 
  
Klasse SWL-CW 5 geldige logs 
 Nr.     Call                         punten 
 01      DE0RFR                  222.425 
 03      PA5205                    18.360 
  
 
Klasse VHF 144 MHz  41 geldige logs 
 Nr.     Call                         punten 
 01      DL4NAC               1.484.236 
 38      PI4DIG                       1.658 
Checklog: PA0MIR 
 
 
Klasse UHF 430 MHz  15 geldige logs 
 Nr.    Call                         punten 
 01      OK1DOZ                     1.233 
 

RESULTAAT PA DEELNEMERS DIG-QSO-PARTY 2006 

Het lijkt er op dat de oproep in het vorige bulletin geholpen heeft! Het aantal deelnemers 
en inzenders aan de SSB QSO Party was een stuk hoger dan voorgaande jaren.  
10 Nederlandse inzenders plus 1 checklog, dus voldoende om de eerste Nederlander een 
plakette toe te kennen! Nico PA0MIR is de gelukkige!  
Helaas heeft toch niet iedereen ingestuurd, tijdens de QSO Party zijn meer PA stations 
gehoord, hopelijk sturen zij de volgende keer ook hun log in! 
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Kijk voor afbeeldingen en aanwijzingen bij de awards op www.dig-pa.net 
 
WE ZIJN ER WEER 
 
JVA DIPLOMA (Bulletin 27, blz. 22) 
Dit award is weer aan te vragen. Voor dit award moet u leden werken van de JVA groep. 
Dat zijn mensen die werken bij Justitie en in gevangenissen. SWL OK. Verzamel 7 punten 
na 1 januari 1994. Elk geldig station telt voor 1 punt. De clubstations: DB0IJ, DB0JVA, 
DD0JVA, DF0JVA, DL0JVA, DO0JVA en LX9CPL tellen voor 2 punten. Elk station mag 
maar éénmaal worden opgevoerd. Er zijn geen band of modebeperkingen. GCR lijst en  
€ 7 naar: Wolfgang Klausing, Bruchmühlener Str.60, D-49328 Melle, Duitsland. 
 
De leden zijn: DB5HZ; DB6EU; DB6YX; DC0VB; DC5QR; DC5RP; DC5ZB; DD1EI; DD1WT; 
DD4FS; DD7FZ; DD9JH; DF1PC; DF3HB; DF3OR; DF3YX; DF4IK; DF8EL; DF9FL; DG2DQ; 
DG3YBH; DG4EAE; DG6DAI; DG7MEQ; DG7VK; DG9FDM; DH3MIT; DJ1IE; DJ4RF; 
DJ4WL; DJ7DM; DJ8CW; DJ9JH; DK4LZ; DK5ZZ; DK6HS; DK7RF; DK7ZP; DK8WQ;
DK8ZA; DK9UZ; DL1DCF; DL1ERB; DL1KDM; DL1KDY; DL1KSW; DL2MDJ; DL2SBO; 
DL3FBB; DL3FBG; DL4BCA; DL4DAT; DL5DBG; DL5DBO; DL5EAO; DL5EBG; DL5IQ; 
DL5SDJ; DL6BP; DL6EAY; DL6EBQ; DL6LAM; DL7AMO; DL7SAI; DL8EBB; DL9RCL; 
DO1AKU; DO7YDK; DO8BW; LX1CN; LX1EP; LX1RU. 
 
KREBSHILFEDIPLOM (Bulletin 41, blz. 23) 
Het award heeft inmiddels een andere awardmanager gekregen. DL2FBC heeft het na  
23 jaar aan de jongere garde overgedragen. In al die jaren heeft hij 2437 awards uit-
gegeven en de opbrengst hiervan € 11.534 is naar de Duitse kankerbestrijding gegaan.  
Voor het award moet u met de laatste letter in de suffix het woord “KREBSHILFE”  
verzamelen. GCR lijst en € 10 sturen naar: Gerhard Weiss, DL7FAI, Hauptstrasse 10-B,  
D-65843 Sulzbach (Taunus), Duitsland. 
 
DIPLOMA  FRACAP (Bulletin 42, blz. 26) 
Dit award is weer geactiveerd door de Fracap radio club. Voor dit award moet u een  
Fracaplid uit elk van de zes volgende landen. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicara-
gua, Costa Rica en Panama (6 QSO’s). SWL OK. Verbindingen na 16 augustus 1985 zijn 
geldig en er zijn geen band of modebeperkingen. GCR lijst en US$ 4 sturen naar:  
Eugenio Murillo, TI2CCC, Box 185-2400, San Jose, Costa Rica. (of Radio Club de Costa 
Rica, P.O. Box 2412-1000 San Jose, Costa Rica). E-mail: ti2ccc@yahoo.com 
 
GARDEN CITY AWARD (Bulletin 44, blz. 25) 
Maak verbindingen met stations van de Darling Downs RC vanaf 1 oktober 1979. VK, ZL, 
P29 en SWL stations hebben 8 punten nodig en de rest 4 punten. Elk lid telt voor 1 punt 
en in de CW mode voor 2 punten. Het clubstation VK4WID is 3 punten waard. Als u een 
verbinding met een lid heeft gemaakt mag u pas na 24 uur de volgende werken. GCR lijst 
en AUS$ 10 sturen naar: Darling Downs RC, P.O. Box 3257 Village Fair, Toowoomba, 
Queensland 4350, Australië. 

AWARD-O-THEEK   door PA3CUZ  
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CORRECTIES EN AANVULLINGEN 
 
LONGDRINK 
Alle navolgende awards hebben het predikaat longdrink gekregen. Dit zijn awards waar-
van, 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. 
 
100 Prefijos Americanos (LU), 15 Socios Centro Radioafionados Junin (LU), 150 Radio-
clubes Republica Argentina (LU), 30 Radioafionados partido de Junin, 50 Prefijos Ameri-
canos (LU), Baronie DX Groep Award (PA 29/28), Brazil Coast Award (BCA) (PY), Canadi-
an Awards Program Series (10 Meter CW Award, 6 Meter Award, Satellite Award, 144 
MHz SSB Award, 430 MHz SSB Award, 160 Meter CW Award)(VE), Certificado Ciudad de 
la Plata (LU), Certificado Entrerriano (LU), Certificado de Radioafionados Junin (LU), 
Certificado Parques Reservas y monumentos Naturales (LU), Certificado permanente 31 
Aniversario LU3EY (LU), Certificado R.C. Comodoro Rivadavia (LU), Certificado Todo 
Partido de Tigre (LU), Certificado Toda Provincia Buenos Aros (LU), Certificado Yaguarete 
(LU), Diploma Cidade de Joinville (PY), Curitiba City Award (PY 26/41), CWRL Award 
(PY), Diploma 15 ciudades de la PCIA de Codoba (LU), Diploma 20 ciudades de la PCIA 
de Codoba (LU), Diploma 20 RC (LU), Diploma 20 SRCRC (LU), Diploma 30 localidas 
Cordobesas (LU), Diploma 30 RCRA (LU), Diploma 51 Paises (LU), Diploma de Honor y 
Plaqueta LU1DCB (LU), Diploma Fortin Federation (LU), Diploma Ilha de Noronha (PY), 
Diploma Libertator General Don Jose de San Martin (LU), Diploma Mediterraneo (LU), 
Diploma Mercusur (LU), Diploma Origenes Rdio Club Rio Cuarto (LU), Diploma Radio Club 
Boulogne (LU), Diploma Radioclub Junin (LU), Diploma RC Boulogne Practica Operativa 
(LU), Diploma RCRC LU3HAT (LU), Diploma Rio Cuarto su Ciudad Amiga (LU), Diploma 
Rio CW (LU), Diploma Rio Rigi (LU), Diploma Riosat (LU), Diploma RioYL (LU), Diploma 
San Isidro (LU), Diploma San Isidore Labrador Young Lady (LU), Diploma San Nicolas 
(LU), Diploma Sud Americano (LU), Diplôme du Valeureux Liegeois (ON), DMRL Award 
(PY), Florianopolis City Award (PY), GPCW Award (PY), GRGJR Award (PY), HK4 Diploma 
(HK), Junsat Diploma (LU), Liga Colombiana de Radioaficionados Series (CHK Award, ZHK 
Award, 3ZN Diploma, 100 HK3 Diploma, DIPLOMA DXHK, PACKET 3, 100 DX) (HK), 
LU4DLU Radio Club Baradero Certificado (LU), Mc Arthur Award (VK), Mendoza Certifica-
do (LU), Mendoza DX Certificado (LU), Mendoza VHF Certificado (LU), New South Wales 
Cities, Municipalities & Shires Award (VK),New South Wales Parks Award (VK), Noord-
Brabant Award (PA 29/28), Norcan CW Awards Program (Arctic Circle Award, Dominion of 
Canada, Worked 50 Canadian Cities. Ward, Northern CW Award, Western Arctic ARA 
Award) (VE), Norcan SSB Awards Program, (SSB Diamond Award, SSB Executive Dia-
mond Award, SSB Double Diamond Award, Master Crown SSB Award ) (VE), Partidos 
Conurbano Bonaerense (LU), Partidos Provincia Buenos Aires (LU), Rio Grande Do Sul 
Award (PY), Santa Catarina Award (PY), Trans Canada Highway Award (VE), Traveler CW 
Award (PY), VK2 Clubs Award (VK), VK2 Division’s 25 Award (VK), VK2 Special Award 
(VK). WIPA (Worked International Port Award) (PY), Worked All Voest Austria OE5XVL 
(OE), WRJA Award (PY). 
 
QRT 
5 Band Worked All CP (CP), Blaues Lowen Diplom (DL LO 38/25), Byelorussian SWL Club 
Award (EU), Calwer Lowen Trophy (DL), Distant Countries Award (EU), Domstad Award 
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(PA 34/27), E-DX-10 Award (EU), Feuerschiff Diplom (DL 32/26 en 35/27), Gomel Award 
(EU), Hart van Brabant Award (PA 36/21), Igarag Diplome (DL LO 39/26), Lithoyen Award 
(PA 35/34), Morava Slezsko Honor (OK), ORSHA 925 Pennant (EU), Reckenberg Diploma 
(DL), T10 Award (TI), Worked Itarc Member (EU), Workes All CP WACP (CP). 
 

TIJDELIJKE AWARDS 
 
WELCOME AUSSIE FOUNDATION LICENSEES AWARD   WAFL 
In Australië wordt de Foundation Lincence uitgegeven en ter gelegenheid hiervan geeft 
men dit award uit. Ook om verbindingen met de Foundation stations te promoten. Maak 
met tenminste 10 Foundations Licence stations in meer dan één VK call area een verbin-
ding tussen 5 oktober 2005 en 26 januari 2007. U mag een station meerdere malen 
werken maar niet op dezelfde dag en op een andere band. Ze zijn actief op 80m, 40m, 
15m, 10m, 2m en 70cm banden en met een maximum van 10 watt. GCR lijst en US$ 10 
sturen naar: Amateur Radio Victoria, 40g Victory Boulevard, Ashburton 3147, Victoria 
Australie. 
 
UBA-DST 40th ANNIVERSARY 
De UBA Diest club viert haar 40e verjaardag en geeft dit award uit voor verbindingen in 
2006. Stations uit de EU landen hebben 12 punten nodig en de rest 9. Het Clubstation 
ON40DST telt 3 punten, een UBA Diest lid en QSL kaart van een ONL station tellen  
1 punt. Een station mag maar éénmaal worden opgevoerd. Stuur een loguittreksel en  
€ 10 naar: Mary Lou Moons, ON4AMM, Oudestraat 9, B-3560 Lummen, België. E-mail: 
on8jp@uba.be 
Leden UBA Diest: ON1ACS, ON1AHD, ON1DNF, ON3AE, ON3AFR, ON3AL, ON3BRF, 
ON3CB, ON3CF, ON3DAS, ON3DMA, ON3DV, ON3ER, ON3GDN, ON3JER, ON3JV, ON3JVX, 
ON3JXC, ON3LVK, ON3MP, ON3MRJ, ON3OY, ON3PE, ON3VB, ON4ACR, ON4AEB, 
ON4AMM, ON4ATZ, ON4AWK, ON4BAB, ON4BAV, ON4BBD, ON4BPC, ON4CAQ, ON4CHM, 
ON40DST, ON4HF, ON4PJA, ON4RDB, ON4RP, ON4UDO, ON5BS, ON5FV, ON5JI, ON5LX, 
ON5OW, ON6AJ, ON6EL, ON6EU, ON6GT, ON6JRA, ON6KL, ON6KN, ON6NX, ON6UO, 
ON6VP, ON7FH, ON7JW, ON7KS, ON7KW, ON7NW, ON7UZ, ON7WVD, ON8JP, ON8ML, 
ON8TT, ON8WF, ONL00620, ONL02255, ONL10629, ONL10820, ONL10821. 
 
60 JAHRE HESSEN 
Ter gelegenheid dat de deelstaat Hessen 60 bestaat geeft het Darc district Hessen dit 
award uit voor verbindingen tussen 19 september 2005 en 31 december 2006. SWL OK. 
Alle stations uit de DOK F en de DOK’s Z05; Z21; Z25; Z33; Z54 en Z62 zijn geldig. DL 
stations hebben 60 punten nodig, EU stations 40 en de rest 30 punten. Elk stations telt 
voor 1 punt, een Clubstation uit Hessen voor 2 punten. De officiële clubstations: DF0F, 
DF0SW, DL0F, DL0HES, DL0JRH, DL0NOT, DL0SWL, DQ60HES en DR60HES tellen 5  
punten en een verbinding met het speciale station DOK “DVF” is 10 punten. Alle mode’s  
tellen behalve packet en Echo-link. Een station uit Hessen mag u maar eenmaal  
opvoeren. GCR lijst en € 5 of US$ 5 kunt u sturen naar: Heinz Moestl, DD0ZL, P.O. Box 
1123, D-63684 Gedern, Duitsland. 
 
W. A. MOZART AWARD 
In het Mozartjaar 2006 geeft de AFVS-Amateurfunkverband Salzburg award uit. Salzburg 
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viert Mozarts geboortejaar vandaar dit award. SWL OK. Verzamel uit de prefix de jaartal-
len 1756 en 2006. Daarnaast uit de letters van de suffix van 29 verschillende calls de 
woorden “Wolfgang Amadeus Mozart”. Alleen verbindingen tussen 1 januari 2006, 00.00 
UTC en 31 december 2006, 23.59 UTC tellen voor dit award. Er zijn geen band of mode-
beperkingen. GCR lijst en € 10 of US$ 10 sturen naar: Kurt Wingelmayer, OE2KWN, 
Franz-Josef-Str. 15 Top 1, A-5020 Salzburg, Oostenrijk. E-mail: oe2kwn@oevsv.at  
 
TROITSK RADIOCLUB –35 YEARS AWARD 
Werk tenminste 3 stations uit de stad Troitsk (RDA: CB25 of CB 51) voor dit award in 2006. 
Een QSO met het clubstation RK9AWT/UE9AAA is verplicht. Er zijn geen band of modebeper-
kingen. Het award is gratis maar stuur een Green Stamp, IRC. Mint/used WW stamps voor de 
postzegel is welkom. De aanvraag kunt u sturen naar: Gene Shcumat, UA9AB, P.O. Box 17, 
Troitsk, Chelyabinskoy obl, 457100 Rusland of per E-mail: ua9ab@tgres.ru. 
 
ON12FORTS AWARD 
De UBA sectie Luik activeert vanaf 2 juli 2006, 12 maanden de 12 Militaire Forten die voor de 
1e Wereldoorlog gebouwd werden om Luik te verdedigen. Zij maken gebruik van de call 
"ON12FORTS". Om het diploma te halen moet men minstens 6 van de 12 "Forts" contac-
teren, elke fort heeft een referentie van LG 54 t/m LG 65. Het gebeurt altijd op een  
zaterdagmorgen, tussen 8 en 12 uur (locale tijd) ongeveer, en dit om de veertien dagen. 
QSL- en diploma manager is ON5VL. Kosten : € 5 voor een diploma via post verzonden, 
of € 2 via e-mail. De aanvraag kunt u sturen naar: Clubstation UBA Section Liege,  
Oneux 162, B-4170 Comblain au Pont, België. 
 

NEDERLANDSE AWARDS 
 
W.A.S. WORKED ALL SAPPEMEER 
In het dorp Sappemeer zijn 10 zendamateurs, waarvan er slechts twee actief zijn in CW. 
(PA2SAM en PA2PRU). Deze twee zendamateurs hebben eind vorig jaar het plan opgevat 
om eens wat leven in de brouwerij te brengen en een award uit te geven. We kwamen 
toen al snel uit bij de naam W.A.S-award, een ludieke tegenpool van het andere en ver-
maarde W.A.S-certificaat (het Amerikaanse Worked All States), waar je toch wel zeer veel 
moeite voor moet doen om het te behalen. Ons award is te verkrijgen door beide stations 
(PA2SAM en PA2PRU) in CW te werken. Dat kan op alle amateurbanden. Ook is er de 
mogelijkheid om het award voor 5 banden te verkrijgen. Hier gelden de traditionele HF-
banden voor (80 -40 -20 -15 en 10 meter). De prijs van het award, dat overigens in full-
colour is uitgevoerd, is 5 Euro of 5 US-dollar en kan worden aangevraagd d.m.v. GCR lijst 
bij PA2PRU, Jan Prummel, IJzerwerker 19, 9611 MT Sappemeer. E-mail: pa2pru@qsl.net 
 
BENELUX QRP CLUB AWARD 
U kunt allen in het bezit komen van het prachtige BQC club award. U moet tien leden van 
de BQC werken na 1 januari 1983. Van de geclaimde leden moet er minstens één uit een 
tweede BeNeLux land komen. SWL OK. De verbindingen moeten in two-way QRP gemaakt 
zijn. QRP is in CW max. 5 watt RF uitgangsvermogen en in SSB max. 10 watt PEP. Er zijn 
geen restricties omtrent band of mode. QSL kaarten moeten in uw bezit zijn. 
Veel leden kunt u treffen op speciale QRP frequenties en in het BQC-QRP-NET. Zaterdag 
3.795 MHz aanvang 10.30 Ned. tijd. Zondag 3.560 MHz aanvang 11.00 Ned. tijd. GCR lijst 
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en € 3 of US$ 3 sturen naar: A.T.G. Willeboordse, PA0ATG, Wilgenlaan 86, 4871 VE Etten 
Leur. E-mail pa0atg@amsat.org.  
 
FRIESLAND AWARD 
Werk voor dit award stations uit Friesland, R14 na 1 januari 1975. SWL OK. Stations uit 
Friesland hebben 15 Friese stations nodig. De rest in Nederland 10. DL, G en ON stations 
hebben aan 7 Friese stations genoeg en de rest in Europa aan 5. Buiten Europa zijn er 3 
Friese stations nodig. Er zijn geen band of modebeperkingen. GCR lijst € 5, 10 IRC's of  
$US 5 sturen naar: Joop van Polen, PE1BVZ, Schapestraat 18, 8921 PP Leeuwarden.  
 
REGIO 36 AWARD 
Dit certificaat wordt uitgegeven door de Veron Afdeling Hoekse Waard A 52 voor verbin-
dingen na 1 oktober 1986 met stations uit regio 36. SWL OK. Stations uit R36 tellen voor 
1 punt en het clubstation PI4VHW voor 2 punten. Voor alle banden gelden gelijke  
voorwaarden: Nederlandse stations dienen 6 punten te behalen, Europese 3 en overige 
stations 2 punten. Het award kost € 5 en kunt u storten op giro 2639201 t.n.v. penning-
meester Veron Hoekse Waard. Voor buiten Nederland zijn de kosten US$ 5 of 8 IRC’s. 
GCR lijst sturen naar: Wim de Baat, PD0MDA, Schaweg 4, 3293 LA Mookhoek.  
 
VPO AWARD (VOORNE PUTTEN EN OMSTREKEN) 
Voor dit award heeft u vanuit Nederland 15 punten nodig. Deze kunt u behalen door ver-
bindingen met stations uit regio 42. EU stations kunnen volstaan met 2 en PI4VPO en DX 
heeft 1 station uit regio 42 nodig en een QSO met PI4VPO. Verbindingen op HF, UHF en 
SHF zijn 3 punten. VHF 1 punt en een verbinding met het afdelingsstation PI4VPO levert 1 
extra punt op. B.v. PI4VPO op HF/SHF/UHF=4 punten, op VHF=2 punten. Verbindingen 
gemaakt via relaisstations zijn niet geldig, terwijl ook de eigen call van de operator van het 
clubstation niet geldig is op de dag dat hij het clubstation bedient. Luisteramateurs dienen 
of het loguittreksel betreffende 15 gelogde verbindingen met amateurs in regio 42 op te 
sturen of 5 QSL-kaarten die het verzonden luisterrapport bevestigen. De kosten zijn € 5. 
Deze kunt u storten op giro 3654232 t.n.v. penningmeester afd. VPO. GCR lijst kunt u  
sturen naar: Cor Nuis, PA2CNR, Rog 19, 3225 XG Hellevoetsluis. E-mail: pa2cnr@amsat.org 
 
V.R.Z.A CERTIFICATEN SERIE 
WORKED ALL PROVINCE 
Voor dit certificaat zijn QSL kaarten nodig uit elk van de 12 provincies van Nederland.  
De provincies zijn: Groningen (GR), Friesland (FR), Drenthe (DR), Overijssel (OV),  
Gelderland (GD), Flevoland (FL), Utrecht (UT), Noord-Holland (NH), Zuid-Holland (ZH), 
Zeeland (ZL), Noord-Brabant (NB) en Limburg (LB). De Clubstations PI4VRZ/A en 
PI4CQP/A mogen als jokers worden gebruikt indien een provincie wordt gemist. 
 
WORKED ALL CONTINENTS 
Voor dit certificaat zijn QSL kaarten verplicht uit elk van de 6 continenten, te weten:  
Afrika, Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië. 
 
VHF – 50 
Voor dit certificaat zijn QSL kaarten nodig van bevestigde verbindingen op VHF (vanaf 2 
meter en hoger) met tenminste 25 stations op een afstand van 40 kilometer EN  
tenminste 25 stations op een afstand van minimaal 400 kilometer. 
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WORKED PREFIXES VHF 
Hiervoor zijn nodig VHF QSL kaarten met verschillende prefixen, b.v. PAo, PA2, PEo, PE1 
etc. Het basiscertificaat kunt u verkrijgen bij 30 verschillende prefixen, er zijn zegels voor 
50, 75, 100 en 150 prefixen. 
 
DIVISIONAL AWARD 
Hiervoor zijn QSL kaarten nodig van verbindingen met V.R.Z.A. – clubstations: 
Binnen Nederland op HF                          15 stations, EU 8 en DX 4 stations 
Binnen Nederland op VHF en hoger           10 stations, EU 4 en DX 2 stations 
Verbindingen vanaf 23 november 1986 zijn geldig. Tijdens de elk jaar te houden V.R.Z.A. 
QSO party gelden afwijkende regels. Dit wordt ruim van tevoren bekend gemaakt en er 
wordt dan een aantekening op het certificaat gemaakt. 
 
De geldige clubstations zijn:  
PA6VRZ/A      PI4ADH         PI4AML         PI4AVG          PI4ARL          PI4CQP/A        
PI4DBO         PI4DHG         PI4DUI          PI4EDE          PI4EHV         PI4EMN          
PI4FLD          PI4GN            PI4HVB         PI4JUT           PI4KEI           PI4KGL           
PI4LMW        PI4PLM          PI4RMB         PI4RYM         PI4SDH         PI4TWN          
PI4UTC         PI4VGZ          PI4VLA          PI4VNL          PI4VPO         PI4VRL           
PI4VRZ/A      PI4WBR         PI4YSM         PI4YSS          PI4ZLB           PI4ZWN          
 
LOCATOR AWARD 
Voor dit certificaat zijn QSL kaarten nodig van verbindingen op VHF (vanaf 2 meter en 
hoger) met tenminste 10 verschillende locator vakken (WW locator, b.v. JO33, JO21, 
JN11, etc). Er zijn “gouden” zegels verkrijgbaar voor 20, 30, 40, 50, 75 en 100 locator-
vakken. 
 
WORKED ALL NETHERLANDS AWARDS 
Dit award is uitgebreid beschreven in bulletin 43 blz. 23. 
 
Voor alle certificaten gelden de navolgende regels: 
De aanvraag moet tenminste bevatten: call tegenstation, datum, band, mode, RS(T) en 
voor het VHF 50: QTH en de WW-locator, voor het Locator certificaat eveneens de eigen 
WW locator vermelden. SWL OK. QSO’s via repeaters zijn niet geldig, QSO’s via OSCAR’s 
gelden indien alle verbindingen via de satelliet zijn gemaakt. Alle QSO’s moeten uit het-
zelfde QTH zijn gemaakt (of binnen een straal van 25 km daar buiten). Aanvragen in 
alfabetische volgorde, WAP in prov. volgorde, locator cert. in volgorde van locator en 
WPFX in alfabetische volgorde prefixen. Kosten per award € 5, $US 6 of 6 IRC’s. Kosten 
per zegel is SAE + postzegel van € 0,50, 1 IRC of $US 1. Een GCR lijst sturen naar: Ben 
Horsthuis, PAoHOR, Frans Halsstraat 95, 3781 EV Voorthuizen. E-mail: pa0hor@vrza.nl 
 
NIEUWE AWARDS 
 
D.A.C.A DIPLOMA –ARGENTINE AERIAL CLUBS DIPLOMA 
De Aerial Clubs, Malvinas Argentinas De Merlo Radio Club geeft dit award uit in 3 klassen. 
 
CONDOR: Maak een verbinding met 5 verschillende aerial clubs uit Argentinië. 



30                                                                                              DIG-PA Bulletin nr. 45 

ALBATROS: Voor dit diploma en medaille heeft u 10 verschillende aerial clubs uit  
Argentinië nodig. 
 
AERO CLUB ARGENTINO: Diploma en Cup voor 10 verschillende aerial clubs en ten-
minste 5 stations vanaf 5 verschillende vliegfeesten in Argentinië 
Op de site van de club (http://www.qsl.net/lu8dr/), helaas wel in het Spaans, kunt u info 
vinden van de verschillende vliegfeesten. 
Het diploma kost US$5, diploma en medaille US$ 12 en de Diploma medaille en beker US
$ 30. De aanvraag kunt u sturen naar: C.R.M.M.A., C.C. 47, C.P. 1722, Merlo – Bs. As., 
Argentinië. E-mail: lu8dr@hotmail.com 
 
WESTERN AUSTRALIAN WORKED ALL SHIRES AWARD 
Dit award wordt uitgegeven door de Northern Corridor Radio Group. Voorheen was het 
award te behalen door graafschappen en postcodes uit West Australië te verzamelen. 
Men geeft het award opnieuw uit maar nu hoeven er alleen graafschappen verzameld te 
worden na 1 augustus 2006. Er zijn 144 graafschappen in West Australië (zie lijst op DIG-
PA site). Voor het basis award heeft u 50 verschillende graafschappen nodig. Honour 
award 100 en voor het Excellence award alle 144 graafschappen. Het award is aan te 
vragen voor HF en VHF. De modes zijn CW, SSB en Digital of een mix hiervan. GCR lijst 
en US$ 5 sturen naar: Northern Corridor Radio Group Inc, P.O. Box 244, North Beach, 
WA 6920, Australië. E-mail: vk6xh@amsat.org 
 
ZLIN AWARD 
Werk voor dit award 60 stations in de CW mode na 8 oktober 1991 als volgt:  
A. 2 QSO’s met stations OK2OZL, OK2PO of OK2BNC (een QSO met elk van deze 

stations zijn geldig). 
B. 14 QSO’s met OK/OL stations.  
C. 6 QSO’s met de buurlanden DL, SP, OM en OE.  
D. 20 QSO met andere Europese stations. 
SWL OK. GCR lijst en € 5 of US$ 7 naar: Petr Ohnút, Nad vývozem 5127, Zlín, 76005, 
Czech Republic. E-mail: spal.technika@ohnut.cz 
 
VETERÁN RADIO KLUB AWARD 
Werk tenminste 30 VRK leden na 1 Januari 1994. Met 16 van deze stations moet u met 
een letter uit de suffix de naam “VETERAN RADIO KLUB” verzamelen. Met het station 
OK5VRK (niet verplicht) mag u driemaal een verbinding maken voor de letters, de andere 
stations mogen maar éénmaal worden opgevoerd. Er zijn sticker voor 60, 100, 150 en 
200 leden. Voor VHF zijn dezelfde condities als HF maar heeft u aan 20 leden genoeg. 
Hier zijn er stickers voor 50, 100 en 150 leden. Er zijn geen band en modebeperkingen. 
Verbindingen via repeaters en contesten zijn niet toegestaan. Alleen de contesten ge-
organiseerd door de VRK tellen mee. Loguittreksel en 50 Kč. € 5 of US$5 (stickers 10 Kč, 
€ 1 of US$ 1) sturen naar: Zdeněk Životský, OK2BEH, Na Honech 1826, 666 01 Tisnov, 
Czech Republic. 
 
WIEN – BRNO 160 AWARD 
Voor dit award heeft u stations nodig langs de spoorlijn Wenen – Brno. Het is op twee 
manieren te behalen.  
 Contact 5 plaatsen met een station langs de spoorlijn en een OK/OM of OE FIRAC lid.  
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 Contact 5 OK/OM of OE FIRAC leden en 1 station langs de spoorlijn.  
Alle banden en modes zijn toegestaan behalve repeater verbindingen.  
De stations zijn: WIEN, Treisengasse, Handelskai, Strandbäder, Floridsdorf, Leopoldau, 
Süssenbrun, Deutsch Wagram, Helmahof, Strasshof, Silberwald, Gänserndorf, Wendorf-
Dörfles, Tallesbrunn, Angern, Stillfried, Dürnkrut, Jedenspeigen, Sierndorf a.d.March, 
Drösing, Hohenau, Rabensburg, Bernhardsthal, Břeclav, Ladná, Podivín, Rakvice, Zaječí, 
Šakvice, Hustopeče, Popice, Pouzdřany, Vranovice, Žabčice, Hrušovany u Brna, Vojkovice 
n. Svratkou, Rajhrad, Popovice u Rajhradu, Modřice, BRNO.  
OK/OM Firac leden: OK1ANW, CA, DGN, DN, DPW, FGG, FKV, HJX, IJN, IVQ, JLT, JMJ, 
JST, MIR, MOC, NW, UDC, UDM, UDN, UEM, UNQ, VVC, WBK, XSH; OK2BSZ, BWE, BWT, 
BZA, IKL, PKE, PKY, PSJ, PVC, QX, SET, UMD, VNC, VQH, VXH, VXV, ZFB, AUR; OK5SAZ; 
OM3CKC, TKT, WAN, WGJ, WRZ, WZA, OM5AL, AM, CX; OM8CA, TA; OM9AZ.  
GCR lijst en 50 Czk of € 2 naar: Jiří Staňka, OK2PKY, Dobrovského 13, 612 00 Brno, 
Czech Republic. 
 
CZECHOSLOVAK DX CLUB AWARD SERIE 
De DX club geeft de volgende awards uit. Die zijn alleen te behalen door DXer/SWL  
stations die lid zijn van een DX club waar dan ook. Tenzij anders aangegeven zijn alleen 
BC stations toegestaan en zijn er geen frequentie beperkingen (LW, MW, SW, FM). De 
stations mogen alleen opgevoerd worden als ze regelmatig uitzenden en als dat kan 
worden geverifieerd. (zie netwerken van de nationale of internationale radiostations).  
De awards kosten per stuk € 3 of US$ 3 + een 1 IRC als men het per luchtpost wil. GCR 
lijst sturen naar: Jaroslav Bohac, Jizerska 2900/11, CZ-400 11 Usti nad Labem, Czech 
Republic. 
 
AFRICA (COUNTRIES) 
Beschikbaar voor 10, 20, 30 en 40 (40+) geverifieerde Afrikaanse landen. Het midden 
Oosten behoord tot Azië.  
 
AFRICA (STATIONS) 
Hoor 10 of 20 BC stations (versie I) en 30 of 40 en meer BC stations (versie II) uit  
Afrikaanse landen. 
 
ALL CONTINENTS 
Voor stations en landen op alle 5 de continenten. U heeft nodig in Europa 50 stations uit 
minimaal 30 landen. Uit Amerika 50 uit 20, Afrika 40 uit 30, Azië 40 uit 30 en Oceanië 10 
uit 5 landen. (Antarctica = Oceanië): 
 
AMERICA MEDIUMWAVE 
Hoor 10-20-30-etc. middelgolf stations van het Amerikaanse continent (= No.+Ce.+So. 
Amerika incl. Carribean). 
 
ARABIC WORLD 
Voor 10, 20 en 30 (30+) stations van Arabisch sprekende landen. 
 
CHRONOHERTZ 
Beschikbaar voor 10-15-20-etc. Standaard frequency & Time Stations waar ook ter wereld. 
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CZECH & SLOVAK FM 
Voor 5-10-15-etc. FM stations uit Tsjechië en/of Slowakije. 
 
EUROPE (stations) 
Hoor 20-30-40-etc. Europese stations. 
 
EUROPE (landen) 
Voor deze moet u 10-20-40-40-50 Europese landen verzamelen. 
FREQUENCY SPECTRUM 
Beschikbaar voor stations uit het particuliere gedeelte van gehele korte golf 2300 tot 
26100 kHz (120, 90, 75, 60, 49, 41, 31, 25, 21, 19, 16, 13 en 11 meter band. Er moet 
ten minste één stations van elke band bij zitten. 
 
GERMANY ALL BAND 
Voor 10-20-30-etc. stations Duitsland op alle banden (LW, MW, SW, FM). Er moet wel 
tenminste 1 station van elke band bij zitten. 
 
MEDITERRANEAN 
Hoor 20-30-40-etc. stations vanuit alle 17 landen rond de Middellandse zee. (Gibraltar, 
Spanje, Frankrijk, Monaco, Italië, Malta, Griekenland, Cyprus, Turkije, Syrië, Libanon,  
Israël, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije, Marokko). Er moet wel tenminste 1 station van elk 
land bij zitten. 
 
OCEANIA 
Voor 10-20-30-etc. stations uit de Pacific Oceania incl. Antarctica. 
 
RELIGIOUS 
Beschikbaar voor tenminste 25 van de volgende religieuze stations: AWR Europe, TWR 
Monaco, IBRA R., ELWA, FEBA, FEBC, KNLS, KTBN, KVOH, KJES, WEWN, WVHA, WWCR, 
WJCR, WMLK, WSHB, WHRI, WYFR, HCJB, HRVC, KSDA, KFBS, KWHR, KTWR. 
 
UNITED KINGDOM 
Er zijn diploma’s beschikbaar voor 10 en 20 stations of 30, 40 (40+) uit de UK. De 
awards hebben verschillende foto’s. 
 
USA 
Er zijn diploma’s beschikbaar voor 10 en 20 stations of 30, 40 (40+) uit de USA. Incl. 
Alaska en excl. Hawaï. 
 
USA MEDIUMWAVE 
Voor 10-20-30-etc. stations uit de USA op middengolfband 520 to 1700 kHz. Incl. Alaska 
en excl. Hawaï. 
 
UTILITY 
Beschikbaar voor 50-100-150-etc. utility stations wereldwijd. 
 
WORLD 
Voor 100-125-150-175-200 landen op alle continenten. 
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DIPLOM ARSCHLEDER 
Dit award wordt uitgegeven door DOK O52 voor de IGARAG (zendamateurs die in de 
mijnen werken). SWL OK. Maak verbindingen na 1 januari 2005 met leden van de 
FIGA, IRAGAG en DOK O52. Met de eerste letter van de amateur zijn voornaam 
moet een regel uit het mijnwerkerslied Glückauf, der Steiger kommt verzameld 
worden. De regel is: “DENN SIE TRUGEN DAS LEDER VOR DEM ARSCH BEI DER 
NACHT”. Elk station mag maar éénmaal worden opgevoerd. De clubstations DL0RAG 
(IGARAG), DL0GA (DARC-OV Walsum, DOK L 29), DK0YA (DARC-OV Werl, DOK O 
49) gelden als Jokerstations en mogen eenmaal voor gemiste letter (voornaam) 
gebruikt worden. Bij de volgende clubstations horen de aangegeven letter bij: 
DF0ERZ (N), DL0FG (N), DL0STL (B), SP9PRO (B), DK0HN (N), DR0N (A), DK0HBG 
(E), DL0OLB (U), DL0BED (T), DL0WER (C), DL0LX (C), DL0VX (O), SP9KVC (O), 
DL0DWE (A), DL0VLA (E), DL0AUE (N), DK0GEO (N), SP9KDU (N), DL0PKL (N), 
DD0D (N), DL0BVB (A), DL0RG (U). Ook mag u de F voor een E gebruiken, de J voor 
een I, K voor een L, de P voor een O en de W voor een V. Bij dubbele namen mag de 
eerste letter van de eerste naam of de eerste letter van de tweede naam gebruikt wor-
den. Op de QSL kaart moet dan wel de dubbele naam staan. Er zijn geen band en mode-
beperkingen, alleen Packet Radio en Echo Link tellen niet. Het award is gedrukt op een 
stuk Arschleder van 52 x 52 cm. GCR lijst en € 20 of US$ 25 sturen naar: Rolf G. Richter, 
DL4DP, Neu-Iserlohn-Str. 27, D-44388 Dortmund, Duitsland. 
 
ROUTE INDUSTRIEKULTUR RUHRGEBIET 
De DARC Districkt Marl (DOK N19) geeft dit award uit voor verbindingen met stations uit 
het Ruhrgebied na 1 januari 2005. SWL OK. Contact 30 stations uit tenminste 15 verschil-
lende steden uit her Ruhrgebied. Deze zijn: Bergkamen, Bochum, Bottrop, Castrop, Dort-
mund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Hattingen, Herne, Herten, Kamp 
Lintfort, Lünen, Marl, Moers, Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen, Unna, Waltrop en 
Witten (op de DIG-PA site staat een uitgebreide versie met ook het cultuurgoed in de 
steden). Een SWL QSL kaart uit deze steden telt ook voor het award. Er moeten tenmin-
ste 3 Clubstations uit het Ruhrgebied bij zijn. Er zijn geen band of mode beperkingen  
alleen verbindingen via Echolink of Packetradio tellen niet. GCR lijst en € 10 of US$ 10 
(DL stations € 5) sturen naar: Thomas Ifland, DG2DCI, Am Solbad 15, D-44652 Herne, 
Duitsland. 
 
DEUTSCHES BERGBAU DIPLOM 
Ook dit award wordt sinds dit jaar uitgegeven door de DARC Ortsverband Marl, DOK N 
19. Maak verbindingen met stations die in de mijnbouw werken na 1 januari 2006. SWL 
OK. Voor het award heeft u 100 punten nodig welke u kan behalen op de volgende wijze: 
MA activiteiten stations (zie voor lijst DIG-PA site) tellen 10 punten. Stations met een 
IGARAG nummer tellen voor 2 punten en elke QSL kaart met een afbeelding uit het mijn-
werkersgebied telt voor een extrapunt. Er moeten tenminste 3 MA stations bijzitten en u 
mag één SWL QSL kaart opvoeren voor het award. MA stations geven een nummer b.v. 
MA-DL001. Dit nummer moet ook op de GCR lijst vermeld worden evenals de IGARAG 
nummers. El station mag maar éénmaal worden opgevoerd. Er zijn geen band of mode 
beperkingen alleen verbindingen via Echolink of Packetradio tellen niet. GCR lijst en € 10 
of US$ 10 (DL stations € 5) sturen naar: Thomas Ifland, DG2DCI, Am Solbad 15,  
D-44652 Herne, Duitsland. 
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DEUTSCHES BURGEN- UND SCHLÖSSER-
DIPLOM 
Voor dit award uitgegeven door de DARC, Orts-
verband Cochem, DOK K45, moet u Duitse steden 
werken waar burchten, kastelen, vestingen of 
andere historische gedenktekens staan na 1 
januari 2005. SWL OK. Alle banden en modes zijn 
toegestaan behalve packet radio. Een station 
mag maar éénmaal worden opgevoerd. DL stati-
ons hebben 60 punten nodig uit 40 verschillende 

DOK’s. EU stations 40 punten uit 20 DOK’s en DX 20 uit 5. Een verbinding met een ves-
ting telt voor 10 punten, kasteel 8 punten, een burcht 5 punten en een burchtruïne telt 
voor 2 punten. Bij de aanvraag moet u de postcode of plaats en de naam van het bouw-
werk vermelden. Mochten er meerdere bouwwerken in een plaats zijn dan mag u er maar 
één per dag op-voeren. Op de DIG-PA site staat meer info over welke bouwwerken gel-
dig zijn voor het award. GCR lijst en € 7 of US$ 7 (DL € 5) sturen naar: Rita Gietzen, 
DL3PF, Dohrer Weg 1, D-56814 FAID, Duitsland. 
 
SUMMITS ON THE AIR AWARD (SOTA) 
Wie wel eens op de het forum van de DIG-PA site bij de ICPO info kijkt ziet ook vaak  
expedities die vanaf een berg verbindingen maakt en een SOTA nummer erbij vermelden. 
Het SOTA award heeft een beetje hetzelfde systeem als de IOTA. Hier gaat het er om 
zoveel mogelijk bergen te werken. Er zijn ca 7793 bergen wereldwijd die voor het award 
in aanmerking komen. De puntenverdeling is per land verschillend i.v.m. de hoogte van de 
berg. In Zwitserland en Oostenrijk zijn de punten qua hoogte (1000m = 1 punt)  
anders als b.v. in Griekenland (500m + 1 punt). Er zijn categorieën voor activators, SWL’s 
en amateurs. De certificaten beginnen met 100 punten, 250, 500 en een trophy voor 1000 
punten. Voor de hele enthousiasten zijn er ook certificaten voor 2500, 5000 en 10000 
punten. Elk award kost £2.50. Het is te veel om alle award info en de bergnummers in het 
bulletin te vermelden maar voor de berggeiten onder ons die interesse hebben kunnen alle 
info vinden op de site http://www.sota.org.uk/. De link is ook op de DIG-PA site te vinden. 
 
ONE MILLION KILOMETRES ON 2 METRES FM AWARD 
Dit award is om de activiteiten op 144 MHz FM Simplex te promoten. Verbindingen na 1 
januari 2006 zijn geldig. Alle QSO’s moeten van het home QTH gemaakt worden in het 
FM gedeelte op 2 meter. Alleen verbindingen van home to home zijn geldig. Dus geen 
repeater, moon bounce, meteor scatter enz. Een station mag na 
een half jaar opnieuw voor het award gewerkt worden. Het is de 
bedoeling om totaal 5.000 km aan QSO’s te maken. De afstand 
wordt berekend op basis van de maidenhead locator systeem 
welke in de VHF contesten wordt gebruikt. Er zijn stickers voor 
25.000, 50.000, 100.000, 250.000 en 500.000 kilometer. Er is een 
nieuw award te verdienen voor 1.000.000 kilometers.  
Het award kost £3.50, € 5 of US$ 6.50. De stickers £1.00, € 2 of 
US$ 2. GCR lijst kunt u sturen naar: James McGinty, M0ZZO, 17 
King Georges Avenue, Harwich, Essex, CO12 4AG, Engeland. 
Internet: http://www.m0zzo.com 
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THE EUROPE AWARD 
De RAAG geeft dit nieuwe award uit waarvoor u Europese landen moet werken. SWL OK. 
Verbindingen na 1 januari 1958 zijn geldig  
in de modes CW, SSB, RTTY of Mixed. Voor categorie 1 heeft u  
alle 72 Europese landen nodig en voor categorie 2 minimaal 40  
landen. GCR lijst en € 10 sturen naar: RAAG, Award Manager,  
P.O. Box 3564, 102 10 Athens, Griekenland. 
De landen zijn: Aland Isl. OH0, Albanië ZA, Andorra C3, Armenië EK, Azerbeidjaan 4J, 
Balearen Isl. EA6, België ON, Bosnië-Herzegovina T9, Bulgarije LZ, Corsica TK, Cyprus 
5B, Denemarken OZ, Dodecanese SV5, Duitsland DL, Eiland Man GD, Engeland G, Estonia 
EU, Faroer Isl. OY, Finland OH, F.Y.R.O.M. Z3, Frankrijk F, Franz Jozef Land R1FJ, Geor-
gië 4L, Gibraltar GB, Griekenland SV, Guernsey GU, Hongarije HA, Ierland EI, Italië I, ITU 
Headquartes 4U1, Jan Mayen JX, Jersey GJ, Kaliningrad UA2, Kreta SV9, Kroatië 9A, 
Letland YL, Liechtenstein HB0, Litouwen LY, Luxemburg LX, Malta 9H, Malyj Vysotsky 
R1MV, Montenegro YT, Nederland PA, Noord Ierland GI, Noorwegen LA, Oostenrijk OE, 
Polen SP, Portugal CT, Rhodos SV5, Roemenië YO, Rusland UA, San Marino 3A, Sardinië 
IS0, Schotland GM, Slowakije OM, Slovenië S5, Spanje EA, Svalbard JW, Tsjechië OK, 
Turkije TA, Ukraine ER, Vaticaan HV, Wales GW, Zweden SM, Zwitserland HB, IJsland TF. 
 
ARCTIC WORLD AWARD 
Dit award wordt uitgegeven ter nagedachtenis van de Italiaanse expeditie van Umberto 
Nobile (en zijn rode tent die hij verloor onder het ijs van de Noordpool). QSO’s na 1  
januari 1944 zijn geldig. SWL OK. Er zijn geen band of modebeperkingen. Werk 10  
stations met tenminste 3 verschillende nationaliteiten. Deze stations moeten zich  
bevinden boven de 60th parallel van de Poolcirkel. Verbindingen met wetenschappelijke  
labatoriums aan boord van schip en de Noordpool basissen (RAEM, U-POL & Drifting  
Stations) zijn ook geldig. U moet bij de aanvraag wel de locatie van het stations vermel-
den. GCR lijst en € 10 sturen naar: A.W.A. manager, Nuccio Meoli, I0YKN, Via Conte  
Bassavilla 1, I- 03030 Rocca D'Arce (FR), Italie. E-mail: nucciomeoli@libero.it 
 
Il Diploma Dei Marinai    (International Sailor Award) 
De A.R.M.I. geeft dit award uit voor verbindingen na 1 januari 2000 met stations die lid 
zijn van een marineclub. Ook stations van museumschepen, vuurtorens, lichtschepen, 
boei, maritime mobile en Speciale Navy calls tellen ook. Op de DIG-PA site staan alle 
lijsten van geldige vuurtorens, schepen, leden enz. SWL OK. De modes zijn SSB, CW,RTTY 
en Mixed. De banden: 3, 5, 7, 12, 14, 18, 21, 24, 28 en 50 MHz. Er zijn 5 categorieën: 1 
Marinaio: Totaal 100 punten nodig. 2. Sergente: 250 punten. 3. Tenente: 500 punten. 4. 
Capitano: 750 punten. 5. Ammiragli: 1000 punten. Elk station mag maar éénmaal worden 
opgevoerd, alleen als hetzelfde station ook lid is van andere Navy clubs mag er voor elke 
club een verbinding geteld worden. (b.v. IT9MRM (ARMI 001), IT9MRM (INORC 363), 
IT9MNM (MF 943), IF9/IT9MRM/P (lighthouse)). Een lid van een Navy club telt voor 1 
punt. Een museumschip, vuurtoren, Lightship en Lightvessel tellen voor 2 punten. Maritie-
me mobiel station zijn 5 punten en een speciale Navy clubstation telt voor 10 punten. De 
zegels voor de categorie 2 t/m 5 kosten € 5. Het award en zegel 1 kost voor leden van de 
ARMI € 10 of US$ 10 en voor niet leden € 15 of US$ 15. Een GCR lijst plus een eigen QSL 
kaart met de kosten kan u sturen naar: Associazione Radioamatori Marinai Italiani  
(A.R.M.I.), Alberto Mattei, IT9MRM, Via Enrico Millo, 20, I-96011 Augusta (SR), Italië. 
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POLAR SHIP AWARD     WAP-PSA 
Werk voor dit award tenminste 2 stations op een Polarship, Oceangraphic ship, Coast-
guard of een IJsbreker die werken in de Antartic sub en/of Peri Antartic Zee. Zie lijst met 
geldige stations op de DIG-PA site. SWL OK. Verbindingen na 1 Februari 2006 zijn geldig. 
Alle banden mogen en alleen de modes CW, SSB, RTTY, PKS31, EME en SAT. Voor elke 2 
stations meer zijn er stickers. Een kopie van de QSL kaarten moeten met de aanvraag 
worden meegezonden. Het award kost € 10 of US$ 15 en de stickers € 5 of US$ 5.  
De aanvraag kan u sturen naar: Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Formia,  
P.O. Box 33, I-04023 Formia (LT), Italië. 
 
SCHMETTERLINGSKINDER AWARD 
Verzamel met een letter uit de suffix het woord “SCHMETTERLINGSKINDER”. Er zijn geen 
band, mode of data beperkingen. SWL OK. De opbrengst van dit award gaat naar  
Oostenrijkse Debra kinderen. Loguittreksel en € 15 of US$ 15 (geen IRC’s) sturen naar: 
Ing. Kurt Wingelmayer, OE2KWN, Franz-Josef-Str. 15 Top 1, A-5020 Salzburg, Oostenrijk. 
E-mail: oe2kwn@oevsv.at.  
 
SP9PRO COMMUNITY ON THE AIR AWARD 
SP9PRO is het clubstation van ingenieurs en technische mensen in de mijnbouwindustrie 
SITG in Rybnik. Er is een basiscrew en supporters in deze club. SWL OK. U heeft totaal 
15 verbindingen nodig als volgt: EU stations hebben tenminste 7 basiscrew leden nodig 
en 8 supporters van SP9PRO. Voor DX stations 5 en 10. Er zijn geen band of modebeper-
kingen en verbindingen na 26 november 1972 zijn geldig. GCR lijst en 3 IRC’s sturen 
naar: Klub Krótkofalowców SITG - SP9PRO, P.O. Box 131, 44-201 Rybnik, Polen. 
Basis Crew SP9PRO: SP9PRO, SP9PT, SP9RU, SP9AHB, SP9AID, SP9AKW, SP9BQJ, 
SP9CTW, SP9EBQ, SP9ERV, SP9EWO, SP9EYX, SP9FTJ, SP9FUU, SP9HTU, SP9IJU,  
SP9LJD, SP9MDO, SP9MQH, SP9QMP, SP9QZZ, SP9REP, SP9UON, SP9WZJ, SQ9MZ, 
SQ9NJ, SN9K (alleen in 1995), HF70A, 3Z9IARU, 3Z0SITG, SP9PT/VE8, 3A/SP9PT,  
VK9KNE, VK2JBR, 9M6APT, CE0Y/SP9PT, CE1/SP9PT, J3/SP9PT, J3/SP9BQJ, S5/SP9BQJ, 
PP1ZKA, DL/SP9ERV, OK8/SP9CTW. 
Supporters SP9PRO: SP7AID, SP9CXX, SP9DTR, SP9EIJ, SP9EVP, SP9FKQ, SP9FOW, 
SP9FRZ, SP9FUC, SP9HZF, SP9IKF, SP9JDP, SP9LIP, SP9LJH, SP9MDY, SP9MQA, SP9NLB, 
SP9NLG, SP9NLK, SP9QMH, SP9QZI, SP9QZT, SP9RCF, SP9RCL, SP9TPB, SP9UNX, 
SP9UPK, SP9UOP, SP9WAN, SQ9ANT, SQ9ACK, SQ9ACH, SQ9HZM, SQ9JKW, SQ9JKS, 
DJ0MCZ, DL3NDP, OK2BIQ, VE6CDO.  
 
RUSSIAN DISTRICTS AWARD (RDA) 
Als u wel eens op de DIG-PA site bij het Forum de ICPO info bekijkt ziet u nogal eens 
staan: geldig voor het RDA Award. De Tambov Award Group die dit award uitgeeft zijn 
hier reuze actief mee alsmede de Russische amateurs om diverse districten te activeren. 
SWL OK. Voor het basis award heeft u 100 Russische districten nodig. Hierna zijn er nog 
de volgende awards te behalen. RDA-250 voor 250 Russische districten, RDA-500 voor 
500 Russische districten, RDA-1000 voor 1000 Russische districten, RDA-1500 voor 1500 
Russische districten, RDA-2000 voor 2000 Russische districten, RDA-2500 "Honor Roll" 
plaque voor 2500 Russische districten, RDA - ALL (2747) - "Honor Roll #1" plaque voor 
alle Russische districten. Er zijn geen band of modebeperkingen en verbindingen vanaf 
12 juni 1991 zijn geldig. U moet op de GCR lijst het districtnummer (RDA) vermelden. Op 
de DIG-PA site vindt u de info over de Russische districten. De lijst is enorm groot en de 
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awardmanager geeft aan dat 
de meeste Russische stations 
geen districtnummer op de 
QSL kaart hebben staan. Daar-
om mag u ook plaats gebrui-
ken om het betreffende district 
op te voeren. Men is bezig een 
data base programma te ma-
ken met alle info over welke 
steden in welk district thuisho-
ren maar dat kan nog even 
duren, vanwege de enorme 
klus. De kosten voor elk award 
is € 10 of US$ 10, de RDA 
2500 is € 35 of US$ 35 en de 

RDA All is € 45 of US$ 40. Stuur geen geld mee naar Rusland.  
 
Awardmanager: RX3RC, Roman A. Novikov, P.O. Box 21, 392000 Tambov, Rusland.  
E-mail: RX3RC@tamb.ru.  
U kunt de aanvraag ook per mail sturen naar RX3RC in een Word- of Excel formaat. Het 
geld kunt u sturen naar AE9B, Tom Baugh, 14716 S. Bynum, Lone Jack, MO 64070, USA. 
Of betalen via de website http://www.qsl.net/ae9b/rda.htm. Hier is ook een aanvraagfor-
mulier te vinden. De RDA activiteiten kunt u vinden in SSB op 1850 3650 3780 7080 
14180 18180 21180 24980 28580 en in CW op 1820 3520 7020 10120 14020 18080 
21020 24910 28020. De meeste activiteiten zijn op 14180 en 14020. 
 
CASTELLI SVIZZERI AWARDS 
De GSRC-SSFG Gruppo Svizzero Radioamatori dei Castelli geven 3 verschillende awards 
uit voor verbindingen met stations vanaf Zwitserse kastelen (zie DIG-PA site) na 19  
november 2005. SWL OK. Alleen kastelen, burchten, torens enz die op de officiële DCS-
SSD lijst staan zijn geldig en het nummer moet genoteerd worden (b.v. DCS-TI001). Er 
zijn geen band of mode beperkingen. Als u het award in mixed mode aan wilt vragen dan 
moet u aan de voorwaarden van de Zwitserse stations voldoen. De aanvraag graag in 
txt, .dbf, .xls, adif of een loguittreksel. Een award kan in kleur per E-mail als een pdf file 
terug worden gestuurd. Wilt u gewoon een award bedrukt op perkament papier dan zijn 
de kosten SFR 3, € 4 of 6 IRC’s. De awardmanager is: Luciano Lucini, HB9FBI, P.O. Box 
215, CH-6760 Cari, Zwitserland. E-mail: luciano.lucini@bluewin. 
 
DIPLOMA DEI CASTELLI SVIZZERI   DCS-SSD 
HB stations hebben 20 kastelen nodig (QRP stations hebben genoeg aan 18) in tenminste 
4 Zwitserse cantons. Europese stations: 15 kastelen (QRP 13) in tenminste 3 cantons. 
DX: 10 kastelen (QRP 8) in 2 cantons. Er moet wel een kasteel uit het Ticino canton bij 
zitten. 
 
DIPLOMA DEI CASTELLI DEL CANTON TICINO   DCTI 
HB stations hebben 10 kastelen uit het Ticino canton nodig. Europese stations 7 en DX 5. 
QRP stations: HB 8, EU 5 en DX 3 QSO’s. 
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WK-2006: Goed voor ruim 920.000 QSO’s! 
Het WK voetbal 2006 ligt al weer even achter ons. De DARC pakte rondom het WK ook 
goed uit met een groot aantal speciale calls: 26 DQ2006 stations (DQ2006A t/m Z) in de 
25 districten + een YL station en 12 DR2006 stations in de 12 speelsteden. Aan deze  
activiteiten was ook een diploma verbonden dat in goud, zilver en brons te behalen was. 
Voor brons moest men minimaal 6 DQ2006, 4 DR2006 en 25 overige DL stations werken/
horen. De belangstelling was enorm groot. De 38 speciale stations maakten in iets meer 

LOGBOOK OF THE WORLD,  
een aanvulling... of het einde van de QSL Kaart ?  
In 2003 is de ARRL gestart met het Logbook Of The World (LOTW). Dit is een soort  
elektronisch QSL systeem, waarbij wanneer men dmv dit systeem voldoende landen  
bevestigd heeft het DXCC Award kan aanvragen. Natuurlijk was er ook al eQSL, maar via 
dat systeem kunnen geen awards worden aangevraagd, behalve dan awards van eQSL 
zelf. 

Hoe werkt het LOTW? Eigenlijk heel  
simpel. Je stuurt je elektronisch log via de 
LOTW site op naar de ARRL, wanneer de  
tegenstations in je log precies hetzelfde 
doen en de gegevens kloppen, dan is de 
verbinding bevestigd! 
 
Voordat je aan het LOTW mee kunt doen 
moet je je wel officieel registreren. Dit doe 
je in eerste instantie op de LOTW website. 
Vervolgens wil de ARRL graag zeker weten 
dat je bent voor wie je je uitgeeft. Daarom 

moet je ook een kopie van je machtiging (registratiebewijs) en paspoort of id-kaart per 
post opsturen naar Amerika. Zodra dit allemaal gecontroleerd is krijg je per e-mail je log-
in gegevens en kun je aan de slag. 
Op moment van schrijven (aug. 2006) bevatte het LOTW de logs van ruim 13000 zend-
amateurs uit 298 DXCC entiteiten. Het is dus al zeer goed mogelijk om het DXCC op deze 
manier aan te vragen. Voordeel is dan dat je geen kaarten op hoeft te sturen. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de LOTW website: www.arrl.org/lotw   
Een zeer duidelijke en uitgebreide Nederlandse handleiding is te vinden op de website 
van Agnes en Henk Tobbe VK2GWI/VK2GWK: www.tobbe.net.au/blog 

 

DIPLOMA DEI CASTELLI DELLA REGIO INSUBRICA    DCIN 
Voor dit award heeft u kastelen nodig uit de Italiaanse regio Insubrica (provincies CO, VA 
en VB) en het Zwitserse canton Ticino. Europese stations (ook HB) hebben 2 kastelen 
nodig uit elk van de 3 Italiaanse provincies (CO, VA, VB) en 4 kastelen uit Ticino.  
DX stations hebben aan 2 kastelen genoeg. Voor de kastelen uit Italië moet er het DCI 
genoteerd worden. 
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DATAATJES 2006 / 2007 door PA3CEB 
 

3 sept.          De zomerstop is voorbij, de DIG-PA rondes zijn weer gestart, leden en  
                    vrienden van de DIG meld je ook weer eens in, veel deelnemers houdt de  
                    rondes levendig.  
                    Iedere maandag locale tijd: 19.30 uur 3.677 MHz, 20.30 uur 145.575 MHz. 
7 sept.-3 okt.  Malta VRZA DX-peditie 2006. 
16 sept.         HF dag in de Kayersheert te Apeldoorn 
25 sept.         DIG-PA contest op 80 en 2 meter, reglement in dit bulletin. 
30 sept.         25ste Radio Onderdelen Markt bij wegrestaurant “De Lichtmis” aan de A28  
                    tussen Zwolle en Meppel afslag Nieuwleusen.  
                    Je vindt de DIG-PA stand ook nu weer in de hal waar dan ook de  
                    nieuwste Mitgliedsliste is te verkrijgen, tot ziens daar! 
4 okt.            DIG-Geburtstag contest in CW op 80 meter, 18.30-19.30 uur UTC. 
5 okt.            DIG-Geburtstag contest in SSB op 80 meter, 18.30-19.30 uur UTC. 
21-22 okt.     JOTA. Jamboree On The Air, altijd één grote happening. 
26-29 okt.     Internationale YL meeting in Mumbai, India. 
4 nov.           Dag v/d Radio Amateur, Americahal Apeldoorn, we verwelkomen iedereen  
                    graag bij de DIG-PA stand. 
8 nov.           Examens voor toekomstige of gevorderde Radio Amateurs te Nieuwegein. 
11 nov.         Radio Onderdelen Markt Assen in het Flowerdome te Eelde.  
                    Info: tel. 0592-31697, E-mail: info@pi9a.nl. 
11-12 nov.     PA-BEKER wedstrijd 40 en 80 meter (11 nov. CW, 12 nov. SSB). 
19 nov.         Friese Elfstedencontest, 11.00-14.00 locale tijd op 80 en 2 meter. 
1 jan.            Het prille begin van 2007, bestuur en medewerkers van DIG-PA wensen  
                    iedereen een goed, gezond en actief hobbyjaar met goede condx toe! 
1 febr.           Let op: Sluitingsdatum copy voor Bulletin 46, dus gauw dat artikel naar de  
                    redactie sturen of mailen: redactie@dig-pa.net 
24 febr.         Noordelijk Amateur Treffen in Martina Plaza (Martinihal) in Groningen. 
10-11 febr.    PACC van 12.00-12.00 uur UTC. 
10-11 maart  DIG-QSO-PARTY HF in SSB (regels in Bulletin 44 en volgend bulletin) 
17 maart       Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen. 
8-11 juni       DIG-PA Treffen in Echten bij vakantiepark “Westerbergen”. 
 
Info voor deze rubriek naar D. Wildeboer, Visseringlaan 9, 8302 BJ Emmeloord  
E-mail pa3ceb@hamfamily.nl  

dan 2 maanden gezamenlijk 920.318 QSO’s! Absolute topper was DQ2006X met 49.845 
QSO’s. Inmiddels hebben velen hun aanvraag voor het diploma al ingestuurd.  
Tot 31 december 2006 is het nog steeds mogelijk om het diploma aan te vragen, kijk uw 
log dus nog eens na, mogelijk komt u er ook voor in aanmerking. 
Alle info kunt u vinden op www.amateurradio2006.de. Voor degenen zonder internet ook 
op te vragen via de redactie. 




