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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 stickers 
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  
luisternummer geldt maar 1 maal. JOKER: PA6DIG (voor een missend cijfer).  
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 
OL5DIG         DIG-nr 5500  OK5DIG         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. E-mail: dj8ot@darc.de.  
 

PI4DIG 
Het clubstation van de DIG-PA heeft de roepletters: PI4DIG. DIG-nummer 3500.  
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: R41 
(1e ma), R41 (2e ma), R23 (3e ma), R14 (4e ma), R14 (5e ma). Een schema van de ron-
deleiders staat op de website. Let op: Geen rondes in juli en augustus en op feestdagen.  
 
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. Meldt 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 46  (per stuk)                                                          -    2,50 
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VAN DE VOORZITTER 
Na een warm voorjaar en een zeer natte aanloop naar de  
zomer wil het nu nog steeds niet echt zomer worden voor de 
vakantiegangers die in Nederland blijven. Persoonlijk zit ik niet 
op temperaturen van 30 graden en hoger te wachten maar het 
regenachtige weer mag wel plaats maken voor droog weer met 
aangename temperaturen. Het voorgaande is natuurlijk op het 
moment dat ik dit schrijf of te wel eind juli. Op het moment dat 
u dit zit te lezen kan het allemaal al anders zijn. 
Helaas moet ik met een triest bericht beginnen. Op 15 mei is 
Gé, PA3DZG, DIG 4040 overleden. Dit was voor mij weer een schok omdat ik jaren met 
Gé in het bestuur heb gezeten. Gé heeft gedurende bijna 9 jaar meerdere functies gehad 
binnen de DIG-PA. Zo was Gé vanaf oktober 1988 redactrice waarbij zij zich bezig hield 
met de awardgegevens, na het plotselinge vertrek van de secretaris eind 1992 werd Gé 
secretaris en in maart 1994 werd Gé penningmeester tot april 1997. Na het verlaten van 
het bestuur bleef Gé belangstelling tonen voor de DIG-PA. Ik herinner mij haar als een 
gastvrije vrouw met een hart voor de vereniging. 
De activiteiten welke na het verschijnen van bulletin 46 de revue hebben gepasseerd zijn 
de ALV op 14 april en het DIG-PA treffen in Echten in het weekend van 8 t/m 11 juni. 
Tijdens de ALV zijn er weer een aantal zaken aan de orde geweest waaronder de  
wijzigingen in het huishoudelijk reglement en de uitreiking van de contest en competitie 
prijzen. De overige zaken kunt u terug lezen in het ALV verslag verderop in het bulletin. 
Tijdens het DIG-PA treffen hadden we niet te klagen over het weer want het waren  
tropische temperaturen waarbij wij zaterdagmiddag werden verrast door een stortbui van 
ongeveer een kwartier. Er werd overigens door de hoge temperatuur besloten om de 
middag vossenjacht niet door te laten gaan. Wat een juiste beslissing was. De organisatie 
van het treffen was in handen van Dieuw, PA3CEB, en Wiebe, PA9565. Daar Dieuw had 
aangegeven dat zij het organiseren niet langer kan doen om haar gezondheid is er  
besloten om tijdens het treffen een of twee vervangers voor haar te zoeken. Gelukkig 
hebben we die gevonden en het zijn Lies, PD0ORN, en Sjoerd, PA3DNJ. Zij zullen samen 
met Wiebe de organisatie van het DIG-PA treffen verzorgen. Een verslag van het treffen 
van dit jaar zult u ook zeker in het bulletin aantreffen. 
Verder is de DIG-PA nog steeds op zoek naar nieuwe rondeleiders voor zowel 2 als 80 
meter. We hebben voor 80 meter maar 3 rondeleiders en voor 2 meter hebben we geluk-
kig nog 4 rondeleiders. We zijn het ons als bestuur bewust dat het steeds moeilijker 
wordt om iemand te vinden. Daarnaast hebben we ook de wetenschap dat in de loop van 
de periode 2007/2008 er een rondeleider op zowel 2 als 80 meter zal stoppen. Ik zie u 
met z’n allen denken waarom neemt het bestuur geen rondes voor zijn rekening. Dat is 
snel te verklaren. De penningmeester heeft op maandag andere verplichtingen. De secre-
taris heeft de 1ste maandag van de maand de 2 meter ronde. De voorzitter heeft net zoals 
de secretaris overigens sinds 30 juni geen antenne meer staan. Dit laatste door het op 
last van de gemeente moeten verwijderen van de mast. Er bleek door de aannemer in 
2002 verzaakt te zijn om samen met de bouwvergunning voor de garage een bouw-
vergunning voor de mast aan te vragen. We zijn momenteel in een procedure verwikkeld 
waarbij wij een bouwvergunning voor de mast hebben aangevraagd en zolang er nog 
niets duidelijk is zullen er hier geen antennes verrijzen. De secretaris zal in ieder geval de 
1ste maandag van de maand september QRV zijn als rondeleider.  
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Zo nu nog even een aantal leuke zaken onder uw aandacht brengen.  
Achter de schermen wordt er gewerkt aan het 25 jarig jubileum van de DIG-PA in 2009. 
Ik verklap nog niets maar het ontbreekt niet aan ideeën en deze zal het bestuur eind  
oktober voorgeschoteld krijgen door de jubileumcommissie. Het bestuur wacht in span-
ning af. 
Ook hebben we de eerste DIG-PA contest nieuwe stijl achter de rug en zijn we tot de 
conclusie gekomen dat er een kleinigheid aangepast moet worden in het reglement om-
dat er verwarring door ontstaan is. Deze wijziging wordt per direct doorgevoerd en heeft 
geen gevolgen voor de reeds bekende uitslag. Het aangepaste reglement staat elders in 
het bulletin. Overigens kan de contest nog wel een aantal deelnemers gebruiken. Al is het 
alleen maar voor de deelnemers om meer QSO’s te kunnen maken. 
We hebben inmiddels ook 2 kwartalen voorbij zien vliegen welke weer voor de DIG-PA 
competitie waren. Ook de uitslag hiervan vindt u in het bulletin. Ook deze activiteit kan 
wel wat meer deelnemers gebruiken.  
Dit jaar gaat er weer een VRZA DX-peditie naar Malta en wel voor de 20ste keer wat ook 
direct de laatste keer is. Er was de laatste jaren altijd wel 1 DIG-er bij betrokken en dat is 
Sjirk, PE1OFJ, 9H3YM. Maar ook Madeleine, PA3CUZ, en Ger, PA0OI zijn al van de partij 
geweest. Deze keer zijn er in ieder geval 3 DIG-ers van de partij. Dat zijn Sjirk, van 6 
september t/m 2 oktober, Ans, PD5W, en Arno, PA5W, van 19 september t/m 2 oktober. 
Sjirk is gewoon weer 9H3YM en van ons is het nog niet definitief bevestigd of de ge-
vraagde calls worden toegekend. Wij hopen u te werken vanaf Malta en zullen onze calls 
via het forum op de DIG-PA site bekend maken. 

           73, 77, Arno Wildeboer, PA5W 

 
VAN DE SECRETARIS 
ALV 14 APRIL 2007 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2007. 
1. Opening door de voorzitter: Arno, PA5W, opent de vergadering om 13.10 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom op deze 14de april bij de Algemene Ledenvergadering van de DIG-PA. 
Allereerst verzoekt Arno, om niet te roken tijdens de vergadering en anders even naar het restaurant 
te gaan en natuurlijk hebben we straks de mogelijkheid in de pauze. Alvast bedankt. 
Verder hebben we bericht van verhindering ontvangen van Piebe-Jan, PE1LZS en Sieds, PA3FVD. 
Terugkijkend op het afgelopen DIG-PA jaar zijn er helaas ons weer een aantal leden ontvallen. Het 
waren Heinz Frischalowski, PA1HF, ex PA3CPX, DIG 4322, en Theo Wezendonk, PD0JPJ, DIG 4382. 
Ter nagedachtenis wordt overgegaan tot een moment van stilte om de overledenen te gedenken. 
Arno vertelt dat de vrouw van Theo, PD0JPJ, een bedankkaartje heeft gestuurd omdat ze het zo fijn 
vond dat er aandacht aan het overlijden is besteed in het bulletin en dat zij die nog heeft ontvangen. 
Voordat we overgaan naar het volgende agendapunt wil Arno nog 1 zaak onder de aandacht brengen. 
Op 8 t/m 11 juni wordt officieel voor de 19de maal het DIG-PA Treffen in Echten gehouden. Opgeven 
voor een stacaravan doet u rechtstreeks bij recreatiepark “Westerbergen” en mocht u vragen heb-
ben of zich aan willen melden voor het zaterdagavond festijn dan dient u zich te vervoegen bij    
Dieuw, PA3CEB. 
2. Ingekomen en uitgaande stukken: Onder de ingekomen stukken zijn twee meldingen die 
betrekking hebben op de Delta India Golf DX Group. Ze hebben beide betrekking op de publiciteit die 
deze groep momenteel zoekt en dat er daardoor toch wat verwarring ontstaat bij de mede zendama-
teurs die de DIG-PA en de andere groep nauwelijks kennen. Tijdens de ALV van 8 april 2006 was dit 
onderwerp ook al besproken en is er staande die vergadering besloten dat we deze groep zouden 
negeren zolang wij er geen last van krijgen. Het bestuur is van mening dat we minstens 2 maal per 
jaar in zowel het CQ-PA als het Electron staan en het verder af willen wachten of we er ook nog 
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meer last van gaan krijgen. Het vervelende is ook dat er DIG-ers zijn die zich ook bij deze groep 
hebben aangesloten. Ik wil dan ook voor alle duidelijkheid vragen wat de hier aanwezigen er van vin-
den en wat of de DIG-PA er eventueel tegen moet ondernemen. 
Riet, PA3BLA, vraagt naar de url van de groep. De url wordt gegeven. 
Madeleine, PA3CUZ, vraagt wat die groep inhoud. JanJaap, PG7V, geeft een korte uitleg. 
Hennie, PE1LTY, merkt op dat het misschien verstandig om een schrijven rond te sturen. Madeleine, 
zegt misschien is een stukje op de website een idee. 
Dieuw, PA3CEB, vraagt of DIG een vastgelegde naam is. Lydia, DF3BN, geeft aan dat er dan een  
moet staan. 
JanJaap vertelt over een andere vereniging in zo’n situatie en dat het moeilijk is er iets tegen te doen. 
We zullen een PR offensief doen op de website en in de landelijke verenigingsbladen, en hiermee 
proberen duidelijk te maken wat de verschillen zijn. JanJaap wacht het af zal het op de website 
plaatsen. 
Het woord is aan de secretaris voor de overige ingekomen stukken. 
Er zijn weer een aantal vragen over informatie aangaande DIG-PA binnengekomen.  
Er zijn weer verzoeken tot plaatsing contestregels verzonden naar de redacties van Electron en CQ-PA. 
Er zijn brieven en mailtjes ontvangen met adreswijzigingen, opzeggingen en gelukkig ook nieuwe 
leden. 
Dit was een kleine greep uit de brieven en E-mails welke door het secretariaat zijn afgehandeld. 
3. Concept Jaarverslag secretaris: Conform de toezeggingen tijdens de ALV van 8 april 2000 is 
het bestuur overgegaan tot het plaatsen van het jaarverslag 2006 van de secretaris. Dit betekent nu 
dat de secretaris ontslagen is van het voorlezen van haar jaarverslag. Er waren geen vragen aan-
gaande het jaarverslag. 
4. Concept Jaarverslag penningmeester: Wederom conform de afspraken van de ALV van 8 
april 2000 zijn wij nu overgegaan tot het plaatsen van het CONCEPT financieel-jaarverslag 2006 van 
de DIG-PA. Het woord is aan de penningmeester om eventueel nog een extra toelichting te geven en 
om vragen aangaande het overzicht te beantwoorden. Er volgt een kleine discussie over de boeking 
van het DIG-PA weekend. Uiteindelijk blijkt dat de uitleg bij het gepubliceerde concept jaarverslag 
penningmeester 2006 genoeg duidelijkheid verschaft. 
5. Verslag kascontrole commissie: Het woord is aan een van de leden van de kascontrole com-
missie over haar bevindingen. 
Daar Hennie, PE1LTY, voor de tweede en laatste maal in de kascontrole commissie zit, leest hij het 
verslag voor, het zag er prima uit en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De vergadering 
verleent de penningmeester decharge over het jaar 2006. 
6. Vaststelling begroting: Madeleine, vraagt waarom zet je op de begroting de kas, postbank en 
kapitaal niet in één post, je kunt zoiets eigenlijk niet begroten. Ook vraagt ze waarom de kosten van 
het bulletin zo hoog worden begroot. Arno geeft aan dat dit al naar beneden is gesteld en dat het 
ook dit jaar zal gebeuren. 
7. Wijzigingen huishoudelijk reglement: 
Wijzigingsvoorstel  1: Na enkele vragen en uitleg is het voorstel aangenomen. 
Wijzigingsvoorstel  2: Na een kleine discussie heeft het bestuur besloten het voorstel terug te trekken. 
Wijzigingsvoorstel  3: Na enkele vragen en uitleg is het voorstel aangenomen. 
Wijzigingsvoorstel  4: Aangenomen 
Wijzigingsvoorstel  5: Aangenomen 
Wijzigingsvoorstel  6: Na enkele vragen en uitleg is het voorstel aangenomen. 
Wijzigingsvoorstel  7: Aangenomen 
Wijzigingsvoorstel  8: Aangenomen 
Wijzigingsvoorstel  9: Aangenomen 
Wijzigingsvoorstel 10: Na enkele vragen en uitleg is het voorstel aangenomen. 
Wijzigingsvoorstel 11: Aangenomen 
Wijzigingsvoorstel 12: Aangenomen 
Ten gevolge van aanname van wijzigingsvoorstel 10 is terecht opgemerkt dat artikel 1 lid m toege-
voegd dient te worden met de volgende begripsomschrijving: 
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Contestmanager: De persoon die door het bestuur aangewezen is als verzorger van contesten en de 
daaruit voortvloeiende werkzaamheden. 
Tijdens de ALV is bovenstaande extra wijziging aangenomen. 
11. Pauze: Gezien een aantal discussies en het grote aantal wijzigingsvoorstellen werd staande de 
vergadering besloten de pauze naar voren te halen. Nu is het tijd voor onderling QSO en het nutti-
gen van een door u zelf te betalen versnapering. Er is nog mogelijkheid om u op te geven voor een 
bestuursfunctie. 
8. Verslag contestmanager en uitreiking bekers contest: Het woord is aan de contestmana-
ger. Uitreiking van de bekers. Jon, PA1JON, feliciteert de winnaars en reikt de bekers uit. Klasse A: 
Nico, PA0MIR, klasse B: Gerard, PH8GB, klasse C en E: Wiebe, PA9565 en klasse D: Ans, PD5ANS. 
Jon geeft een kort verslag van de maart contest. 
9. Verslag callmanager PI4DIG: Normaal zou het woord aan Sieds, PA3FVD, zijn in verband met 
een verslag over het gebruik van PI4DIG. Maar omdat hij afwezig is, heeft hij ons een verslag per 
mail doen toekomen. Arno leest het schrijven voor. 
Vergadering Diploma Interesse Groep Nederland, 
Als ik in maart het DIG-PA -bulletin krijg en blader dat even door, dan lees ik o. a. de aankondiging 
van de jaarlijkse vergadering op De Lichtmis. 
Bij punt 9 staat dan: Verslag Callmanager PI4DIG. 
Dan denk ik, wat moet ik weer schrijven, want het verhaal is elk jaar bijna hetzelfde. Maar ik zal het 
proberen. 
80 meter ronde. 
De 80-meter ronde wordt zo langzamerhand een probleemkind. Het komt nog al eens voor dat de 
ronde niet kan worden gehouden door te veel QSB, dat andere radioamateurs? terwijl de ronde al 
bezig is, rustig met een QSO beginnen of ze zitten vlak naast “onze” frequentie en spetteren zo sterk 
over dat de ronde onmogelijk wordt gemaakt. Operator Chris (PA0CJN) heeft mij al eens gevraagd 
om de ronde op een andere frequentie te doen plaatsvinden. Een enkele keer gebeurt dat nu ook al. 
Dit is volgens mij een punt voor deze vergadering. Misschien is de frequentie van de Duitse DIG-
ronde een optie. 
De 80-meter ronden zijn niet zo groot meer als vroeger. Die zich nu melden in de ronde, zijn meestal 
dezelfden en laat ons eerlijk zijn, haast allemaal oudjes. 
Ik zie de toekomst voor het DIG-gebeuren dan ook somber in en denk dat wij daar weinig aan kun-
nen veranderen. 
Ik heb voor deze 80-ronde maar drie operators en dat zijn Jon (PA1JON), Chris (PA0CJN) en Dieuw 
(PA3CEB). 
Dieuw is alleen voor de 5e maandag en als het niet anders kan, wil zij ook nog wel eens invallen, 
maar liever niet. Zij wordt ook een dagje ouder. 
Ik zou niet weten wie ik moet benaderen om ook als rondeleider te willen fungeren. Bern (PE1ABT) 
zou het kunnen zijn, alleen dat is (nog) geen DIG-er. 
Wie O Wie, meldt zich bij mij aan. 
2-meter ronde. 
Met de 2-meter ronden gaat het wat beter, alhoewel de deelname te wensen overlaat. Het zit om en 
bij de 6 aanmelders per ronde. Als de nieuwe competitieperiode begint, dan zijn er meestal wat 
meer aanmelders dan gewoonlijk. Deze competitiewedstrijd dreigde even te verdwijnen door te wei-
nig deelname. Gelukkig heeft onze trouwe luisteramateur Wiebe (PA9565) dit nu op zich genomen. 
Ik heb mij er ook schuldig aan gemaakt om de competitielogs niet op te sturen, maar dat had ver-
schillende oorzaken. 
Ik beloof dat ik de logs nu wel zal opsturen. Wat de condities op de 2-meter betreft is het de laatste 
paar jaar achteruit gegaan. 
Volgens mij komt dat van de sterke toename van het mobiele telefoonverkeer. Er gaan zoveel signa-
len door de lucht en dat gaat ten koste van het 2-meter gebeuren. Voor de 2-meter heb ik 4 opera-
tors, net genoeg om met elke week een andere operator te komen, behalve dan de 5e maandag. 
Helaas komen de operators allemaal uit het noorden. Emmeloord reken ik ook bij het noorden! Waar 
zijn de DIG-ers uit het zuiden en zuidwesten van het land? 
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Het zou prachtig zijn als er een operator uit dit gebied zou komen. 
Nog een dringende oproep: DIG-ers laat de operators van de DIG-ronden niet in de kou staan. Meld 
je aan! 
Nou dit was het dan. Misschien is dit schrijven wat aan de negatieve kant, maar je moet de waarheid 
toch onder de ogen zien. 
Een plezierige vergadering verder. 
73 en 77 van Sieds (PA3FVD), DIG 5048 
Jon vertelt dat als hij op 3.677 MHz om 19.25 uur in QSO is met Bram, PA3FRD, er geen problemen 
zijn, maar zo gauw hij om 19.30 uur begint met PI4DIG er Duitse amateurs komen die zeggen dat 
de frequentie bezet is. Het is sowieso erg moeilijk vanwege de condities. Arno stelt voor 3.677 MHz 
+/- 15 kHz QRM te gebruiken. Lydia probeert uit te zoeken om welke amateurs het gaat want dan is 
er wat aan te doen. 
10. Verslag competitie en uitreiking bekers: Het woord is aan JanJaap, PG7V, die voor de DIG-
PA in 2006 de competitie heeft bedacht en opgestart. Bij de evaluatie van het eerste jaar van de 
DIG-PA competitie valt het JanJaap op, dat er veel animo is, maar dat het aantal deelnemers tegen-
valt. JanJaap feliciteert de winnaars en reikt de bekers uit. Eerste in de klasse HF: Nico, PA0MIR, 
tweede: Dieuw, PA3CEB, eerste in de klasse HF-SWL: Wiebe, PA9565, eerste in de klasse VHF: Ge-
rard, PH8GB, tweede: Dieuw, PA3CEB, eerste in de klasse VHF-SWL: Wiebe, PA9565. 
Arno bedankt JanJaap voor de verrichte werkzaamheden voor de competitie 2006 en het idee en de 
uitwerking daarvan. Daar JanJaap had aangegeven dat hij stopte met de DIG-PA competitie heeft 
het medebestuurslid Wiebe, PA9565 het van JanJaap overgenomen. 
Wiebe geeft aan dat het aantal deelnemers van het eerste kwartaal van 2007 ongeveer hetzelfde is 
als vorig jaar. 
12. Bestuursverkiezing: Zoals in de toelichting van de ALV agenda staat vermeld is Wiebe, 
PA9565, aftredend en herkiesbaar. Gerhard, NL10426, heeft in juni zijn functie als bestuurslid neer-
gelegd in verband met vertrek naar het buitenland en is daardoor niet herkiesbaar. Er hebben zich 
geen tegen kandidaten gemeld. Wiebe wordt herkozen met applaus, voor Gerhard is geen vervanger 
opgestaan dus bestaat ons bestuur nu uit vier personen. 
13. Benoeming kascontrole commissie: Daar Hennie, PE1LTY, voor de tweede maal zitting 
heeft gehad in de kascontrole commissie treedt hij af. Sjirk, PE1OFJ en Fokke, PA3HDL, schuiven op. 
Nu zijn wij op zoek naar een nieuw reserve lid. Ook voor de kascontrole commissie biedt niemand 
zich aan. 
14. Rondvraag: 
Lydia, DF3BN: Heeft iemand nog een voortent nodig voor een caravan, ik heb nog een goede liggen. 
Sjoerd, PA3DNJ: Hoeveel mensen komen er op het kampeerveld tijdens het DIG-PA treffen in Ech-
ten. Wiebe geeft aan met jullie meegerekend ongeveer 5 caravans dus ± 9 personen. Maar er zijn 
ook nog een aantal stacaravans verhuurd op het nabij gelegen veld. 
Madeleine, PA3CUZ: Is het mogelijk dat ik diplome bijlagen ontvang zonder zelf lid te worden in 
Duitsland. Jack, PD2J, vraagt waarom wordt DIG-PA zelf geen lid van de DIG. Het bestuur zal kijken 
wat er mogelijk is. 
Hennie, PE1LTY: Het 25 jarig bestaan in 2009 komt snel dichterbij. 
Jon, PA1JON: Iedereen krijgt de hartelijke groeten van Biem, PE1ODY, hij kon vandaag niet aan-
wezig zijn. Jon vraagt zich af wanneer het aandenken bij de contest in gaat. Arno antwoordt, dat 
gaat dit jaar in. Ook vraagt hij of het mogelijk is om Lisa, PD0LLS, voor de contest een jeugdprijs te 
geven om zo de jeugd te stimuleren. Hier heeft het bestuur geen bezwaar tegen. 
Aafke, PD0NGR: Is het nodig om het financieel-jaarverslag weer te plaatsen in het volgende bulle-
tin ondanks dat er geen wijzigingen zijn. Ja, want het gepubliceerde was concept. 
15. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 16.20 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar 
aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen een goede thuisreis. 

                      De secretaris Ans, PD5W. 

 
Degenen die op de ledenvergadering van 14 april 2007 aanwezig zijn geweest kunnen binnen 2 maanden na 
het verschijnen van dit bulletin schriftelijk reclameren, anders worden de notulen als goedgekeurd beschouwd. 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
TOELICHTING DEFINITIEF JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2006 
 
Na het beantwoorden van enkele vragen en opmerkingen is het concept jaarverslag over 
2006 onveranderd goedgekeurd. 
 

73, 77 Aafke, PD0NGR 
 

INKOMSTEN                       
                                    Begroot 2006            Werkelijk 2006              Begroot 2007 
                                                                                                                                 
Saldo Kas                                  50,95                            50,95                            64,55 
Saldo Postbank                        424,46                          424,46                          894,30 
Saldo Kapitaal                        3.902,97                        3.902,97                        3.944,70 
Contributies                           1.000,00                        1.131,00                        1.000,00 
Porto/administratie                     20,00                            37,11                            20,00 
Donaties                                      0,00                            51,50                              0,00 
Kruisposten                                 0,00                              0,00                              0,00 
Advertenties                              90,00                            90,00                            90,00 
DIG-artikelen                             30,00                            25,00                            20,00 
Rente                                        50,00                            41,73                            40,00 
Award-manager                         10,00                            40,00                            10,00 
Bulletins                                      0,00                            10,00                              0,00 
DIG-weekend                           500,00                          542,35                          500,00 
TOTAAL                                 6.078,38                        6.347,07                        6.583,55 
                                                                                                                                 
UITGAVEN                                                                                                                      
                                    Begroot 2006            Werkelijk 2006              Begroot 2007 
                                                                                                                                        
Bestuurskosten                          50,00                              0,00                            50,00 
Drukkosten bulletin                  750,00                          514,70                          650,00 
Porto bulletin                           450,00                          378,13                          450,00 
Porto/administratie                   125,00                            41,20                          125,00 
Contestmanager                         50,00                            25,38                            50,00 
DIG-artikelen                             25,00                              0,00                            25,00 
DIG-PA treffen                           50,00                              0,00                              0,00 
Kruisposten                                 0,00                              0,00                              0,00 
Website                                   100,00                              0,00                          125,00 
Onvoorzien                                50,00                              0,00                            50,00 
Awardmanager                           25,00                            11,72                            25,00 
DIG-weekend                           500,00                          405,35                          500,00 
Bankkosten                                  0,00                              0,54                              5,00 
Attenties leden                             0,00                            66,50                            25,00 
Saldo Kas                                    0,00                            64,55                            25,00 
Saldo Postbank                            0,00                          894,30                          528,55 
Saldo Kapitaal                        3.903,38                        3.944,70                        3.950,00 
                                            6.078,38                        6.347,07                        6.583,55 
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VAN DE CALLMANAGER 
Zoals jullie van mij inmiddels gewend zijn, maak ik altijd 
een verslag van de DIG-ronden met daarbij een ranglijst 
van inmelders. 
In het seizoen van september 2006 tot en met juni 2007 
viel het aantal deelnemers aan de ronden niet tegen. 
Wij klagen allemaal over de teruggang van aktieve zend-
amateurs en vooral dan op de 2 meter. 
Ik ben in 1985 zendamateur geworden. Toen ik begon op 
de 2-meter was de aktiviteit een stuk groter. 
Het was toen soms een probleem om een vrije frequentie te vinden. Als je een 
verbinding wilde maken en je gaf CQ op 145.500, immers dat is de aanroep 
frequentie, dan was het meestal direct raak. Je kan nu wel uren luisteren op 
500 zonder dat er een aanroep wordt gedaan.  
Gelukkig valt het met de DIG-ronden nog mee alhoewel er soms in enkele ron-
den maar een paar inmelders waren. 
 
Verslag 80-meter. 
Chris (PAØCJN), Jon (PA1JON), Dieuw (PA3CEB) en Fokke (PA3HDL), waren op de 80-
meter de rondeleiders. 
Om persoonlijke reden stopte Fokke er mee. Hij had een ideale stem om naar te luisteren. 
Er zijn in dit seizoen heel wat ronden niet gehouden door de QSB of QRM. Was er dan 
wel een ronde, dan vonden enkele “zendamateurs” het zonodig om ook op 3,677 een 
QSO te voeren terwijl de DIG-ronde bezig was. Werd hen daar op gewezen, dan waren 
ze Oost-Indisch doof. 
Ondanks dat er minimaal 10 ronden niet konden worden gehouden, waren er in totaal 31 
zendamateurs die zich hadden ingemeld. Dat waren evenveel als in het seizoen 2005/06. 
Bern (PE1ABT) en Dieuw (PA3CEB) meldden zich 16 keer in. Onze Duitse gastvrouw   
Lydia (DF3BN) kwam op 14 keer. 
In totaal werd er 143 keer ingemeld, dat was liefst 31 keer minder dan vorig seizoen. 
Oorzaak, veel minder ronden. 
 
Verslag 2-meter. 
Hier waren de rondeleiders Dieuw (PA3CEB), Sieds (PA3FVD), Ansje (PD5ANS/PD5W) en 
Biem (PE1ODY). 
Het aantal verschillende inmelders was hier zelfs één meer dan vorig jaar. In totaal werd 
er 189 keer ingemeld en dat was 34 keer minder dan vorig jaar. 
Dit kwam niet doordat er minder ronden waren. Piebe Jan (PE1LZS) werd nummer één in 
de ranglijst. Hij meldde zich 24 keer in. Dieuw (PA3CEB) werd 2e met 22 keer en Bram 
(PA3FRD) en Sieds (PA3FVD) kwamen op 18 keer. 
 
Opmerking: De rondeleiders die een ronde hadden, zijn niet meegeteld. Zou dat wel het 
geval geweest zijn, dan was Dieuw (PA3CEB) zowel op 80 als op 2, winnaar geweest. 
 
Zo, dat was het dan. Kom je niet in de ranglijst voor, zorg dat je er volgend jaar 
wel bij zit.  

Sieds (PA3FVD) DIG.nr. 5048 
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Ranglijst Inmelders 2006-2007   
 
80-meter                                                   2-meter 
 
Nr.  Call           Naam       Dignr.   Aant.       Nr.  Call           Naam         Dignr.  Aant. 
 

01   PE1ABT      Bern                      16            01   PE1LZS      Piebe Jan     5026     24 
02   PA3CEB      Dieuw      3974      16            02   PA3CEB      Dieuw         3974     22 
03   DF3BN       Lydia        1439      14            03   PA3FVD      Sieds           5048     18 
04   PA3FRD     Bram        3874      12            04   PA3FRD      Bram           3824     18 
05   PAØCJN     Chris        4024      12            05   PA1JON      Jon             3739     16 
06   PAØMIR     Nico         0219      11            06   NL12862    Johan                      12 
07   PE1LTY      Hennie     4281      10            07   PDØMVV    Evert           4389     12 
08   PA3HDL     Fokke       5070      09            08   PE1ODY     Biem           3598     11 
09   PBØALQ     Albert       1587      05            09   PAØMIR     Nico            0219     06 
10   PA3BNT     Marten     5069      03            10   PE1LTY      Hennie        4281     06 
11   PAØNDS     Jan          4046      03            11   PH8GB       Gerard         4296     05 
12   PG7V         JanJaap    2939      03            12   PA3ETN      Karst           3929     04 
13   PA3EBG     Nico         4115      03            13   PA3GXX      Appie          5141     04 
14   PA1JON      Jon          3739      03            14   PA3DBY      Epke                       03 
15   DO1EMU    Emannuel              02            15   PH8GB       Gerard         4296     03 
16   PA1AT        Gerard     3643      02            16   PE1MOP     Gerard                     02 
17   PI4HMD     Clubz.                   02            17   NL-12862   Johan                      02 
18   PA5W        Arno        4157      02            18   PD5ANS/W Ansje          5252     02 
19   PA3AWW    Henk        3604      02            19   PA5W         Arno            4157     02 
20   DF3BJ        Gerald      476       02            20   PA2GWA    Guus           5883     02 
21   ON4AR       Alain        5404      01            21   PA5ROB     Rob                         01 
22   PA25FMF    Dieuw                   01            22   PE1JZK       Evert           4593     01 
23   PA3EBG     Nico         4115      01            23   PDØNGR    Aafke          5238     01 
24   PC650EDAM   Sp.Call               01            24   PA25FMF    Dieuw                     01 
25   DKØVA       Joachem                01            25   PBØALQ     Albert          1587     01 
26   DAØSR       Clubz.                   01            26   PA7AVS      Allart                       01 
27   DAØQC      Clubz.                   01            27   PDØNCF     Hans           4137     01 
28   PA3ETN      Karst        3929      01            28   PE1KVO      Arnold                     01 
29   PF9A          Martin      4079      01            29   PA7MW      Jan                         01 
30   PE1KL        Kees                     01            30   PDØSCH                                   01 
31   PA2JC        Cor          4317      01            31   PI4SRA      Guus                       01 
                                                                  32   PE1BYW     Jan                         01 
                                                                  33   PI4SRA      Clubcall                   01 
                                                                  34   PA7YI        John            5603     01 
                                                                  35   PC650EDAM   Sp.Call                 01 
 
                                   Totaal      143                                            Totaal         189 
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Categorie HF         1e kwartaal               2e kwartaal                Totaal               Totaal 
Nr       Call           QSO's       Multpl       QSO's      Multipl       QSO's       Multpl       score 
 
1        PG7V           28            28            16             4            44            32          1408 
2        PAØMIR       24            24            18             4            42            28          1176 
3        PAØCJN       13            13            20            10           33            23            759 
4        PA1JON        14            14            17             6            31            20            620 
5        PA3CEB        13            13            16             6            29            19            551 
6        PE1LTY        12            12            14             5            26            17            442 
7        DF3BN          8             8             15             8            23            16            368 
8        PA5W           9             9              9              2            18            11            198 
9        PF9A             6             6              8              8            14            14            196 
10       PAØATG        3             3              0              0             3              3                9 
11       PD5W           2             2              0              0             2              2                4 
 
Categorie VHF       1e kwartaal              2e kwartaal                 Totaal             Totaal 
Nr       Call           QSO's       Multpl       QSO's      Multipl       QSO's       Multpl       score 
 
1        PH8GB         12            12            26            17           38            29          1102 
2        PAØMIR       16            16            19             8            35            24            840 
3        PA3CEB        20            20            16             2            36            22            792 
4        PA3FVD        16            16            16             2            32            18            576 
5        PE1LZS        12            12            16             6            28            18            504 
6        PA1JON        13            13            15             3            28            16            448 
7        PE1LTY         7             7             11             5            18            12            216 
8        PD5W           7             7              9              3            16            10            160 
9        PA5W           7             7              5              1            12             8             160 
10       PF9A             5             5              5              4            10             9               90 

Klasse A (80 meter): 
Nr.  Call           QSO's Punten 
1    PE2AE       19       2465 
2    PAØDVD    15       1980 
3    PG7V        19       1778 
4    PA1JON     17       1750 
5    PA3FRD    17       1391 
6    PAØCJN    14       1140 
7    PA3CEB     14       1045 
8    PE1LTY     10         783 
9    DF3BN      6           306 
10   PAØATG    10         114 

Klasse B (2 meter): 
Nr.  Call          QSO’s Punten 
1     PA3CEB    13       1820 
2     PA3FRD    13       1820 
3     PA3FVD    12       1573 
4     PH8GB     14         950 
5     PA1JON    9           900 
6     PE1ODY   13         616 
7     PE1LTY    5           300 
 
 
 

Klasse C (SWL 2 meter): 
Nr.  SWL         QSO’s Punten 
1     PA9565    5           300 
 
Klasse D (D-amateurs): 
Nr.  Call          QSO’s Punten 
1     PDØOPT   9           900 
 
Klasse E (SWL 80 meter): 
Nr.  SWL         QSO’s Punten 
1     ONL3058  20       2482 
2     PA9565    19       2040 

UITSLAG DIG-PA CONTEST 25 MAART 2007 

DIG-PA COMPETITIE 2007 (tussenstand) 
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STIMULERINGSBEKER JEUGD PA-DIG CONTEST 
Tijdens een mooie lente dag in mei, was mijn vader bezig in de voortuin toen er een busje 
stopte. Hij nam een pakje in ontvangst en de afzender klonk hem bekend in de oren.  
Even later mocht ik van hem tijdens een kleine ceremonie in de achtertuin de Stimulerings-
beker Jeugd PA-DIG in ontvangst nemen. Dit was voor mij een grote verrassing. De beker 
heeft meteen een mooi plekje in de shack gekregen. 
  

Sinds de N-amateurs op HF  
mogen uitkomen heb ik al een 
aantal leuke verbindingen  
mogen maken op HF.  
De antenne die we nu gebruiken 
is een FD-4 waarvan het lange 
been iets teruggevouwen is. De 
gehele lengte van 42 m kunnen 
we niet kwijt in de tuin. Door het 
teruggevouwen been is de  
PA-Dig ronde op 80 m vaak 
moeilijk te ontvangen. Hier  
moeten we nog een oplossing 
voor bedenken.  
 

Afgelopen twee keer heb ik niet deelgenomen aan de DIG-PA contest. Dit kwam doordat 
we problemen met de antennes hadden en er was een hevig onweer gaande tijdens de 
contest. De antenne was ook niet optimaal, slechts een rondstralertje op de nok van het 
dak. Ik vond het jammer dat ik niet mee kon doen.  
 
Maar volgende keer in september ben ik zeker van de partij en nu met nog beter bereik 
dan de keren hiervoor. In mei hebben we een mast neergezet en mijn vader heeft een  
2 meter 9 el. Yagi-antenne gebouwd volgens ontwerp van ON6MU. Deze moet voor de 
aankomende DIG contest in de mast gemonteerd worden samen met een rotor. Ik kijk er 
al naar uit om dan weer mee te doen en ben reuze benieuwd naar de resultaten.  
Dit is een leuke contest, vooral doordat het niet om de punten gaat, maar om de gezellig-
heid en ‘fun’! Voor iedereen die dit leest: doe mee! 
 
Houdoe en best ’73  
Lisa de PD2LLS 

 

UITGEREIKTE DIG-PA CERTIFICATEN EN STICKERS 
 door Gerard, PH8GB 

W-DIG-PA 
748     DL5DBJ 
Stickers 
GEEL        ROOD       ZILVER     GOUD 
PF9A         PF9A          PF9A         PF9A 

                      DIG-PA Postcode Award 
                    18      PF9A 
                    19      DE1KKG 



DIG-PA Bulletin nr. 47                                                                                              15 

DIG-PA CONTEST MAANDAG 24 SEPTEMBER 2007 
Met ingang van 2007 is het contestreglement van de DIG-PA contesten gewijzigd. Wij heb-
ben het reglement meer in het jasje van de DIG-QSO-Party gegoten. Met de uitzondering 
dat PI4DIG meer waard is tijdens de contest. 
 
Contesttijd: 
80 meter: 18.30 tot 20.00 uur (Nederlandse tijd) 16:30 tot 18:00 uur UTC 
  2 meter: 20.30 tot 22.00 uur (Nederlandse tijd) 18:30 tot 20:00 uur UTC 
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) 
 

Uitwisselen: 
RS(T) + DIG-nummer. Niet leden geven alleen RS(T). 
 

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. 
 

Multipliers: 
Het aantal gewerkte DIG leden plus het aantal gewerkte landen. 
PI4DIG mag 2 maal gewerkt worden en dus maximaal 2 keer als multiplier gerekend worden. 
 

Logs: 
Gebruik bij voorkeur het speciale DIG-PA contest Excel logbestand; dit is te downloaden 
op de DIG-PA website. Stuur dit bestand vervolgens per e-mail naar de contestmanager. 
Gebruikt u een ander log, vermeld dan: Call, Tijd, RS(T)-ontv., RS(T)-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. 
 

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. 
 

Score berekening: 
A  Tel de behaalde punten op. 
B  Tel de verschillende DIG-nummers en de verschillende landen (ook PA telt als een 
land). 
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 
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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 

 
IN MEMORIAM 

 
Bedroefd zijn we door het bericht dat na een lange periode van ernstig ziek 
zijn in de leeftijd van 61 jaar op 15 mei  is overleden 
 

Gé Rigterink-Zoer PA3DZG, DIG 4040 
 
Een schokkend bericht voor ons allen en ook voor de DIG-PA waarvoor Gé zich 
jarenlang heeft ingezet 
 
 
Tijdens de ALV van de DIG-PA op 8 oktober 1988 moest er een nieuwe redac-
tie voor het bulletin worden gekozen. Hiervoor heeft Gé zich ingezet en het 
samen met PA3CEB opgepakt. Vanaf bulletin nr. 10 maart 1989 heeft Gé de 
award gegevens verzorgt  tot  zij tijdens de ALV op 6 april 1991 is toegetreden 
tot het bestuur in de functie van 2e secretaris  en een jaar later in 1992 werd 
haar functie 1ste secretaris, op 26 maart 1994 tijdens de ALV wordt Gé de pen-
ningmeester, deze functie heeft ze tot volle tevredenheid vervult tot de ALV op 
5 april 1997. 
 
Vanaf 1989 zijn jarenlang aan de keukentafel bij Gé en Hilbert de DIG-PA bul-
letins verzendklaar gemaakt 2 keer per jaar een grote klus. En ook voor de 
DIG-PA bestuursvergadering was de locatie heel vaak bij Gé thuis. 
 
De huisdeur en die van de shack stond altijd open, vele jaren hebben contest-
groepen met de clubcall PI4DIG of met de Call PI4AZL, de afdelingscall van 
Zwolle gewerkt. Ook zijn Gé, Hilbert en zoon Johan jarenlang vaste deel-
nemers van het DIG-PA treffen geweest. En tijdens radiomarkten troffen we 
Gé aan achter de DIG-PA stand. 
 
We hebben in Gé een vriendin verloren en wensen Hilbert PD0MGM, DIG 4041 
en de kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. 
 
Bestuur en leden DIG-PA 
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NIEUWE DIG-NUMMERS 

WIJZIGINGEN: 
DIG-# NIEUW      OUD 

 
DIG-# NIEUW     OUD 

 
DIG-# NIEUW     OUD 

703     DJ9ZM     J28DT 
1980   DL1ES      DH3PAX 
 

3786    DL3PU      DD0PI 
4280    DJ2KQ      DH9KAE 
 

4547   DL8CF       DO1YFF 
5252   PD5W       PD5ANS 
5603   PA7YI       PA3HEQ 

36       DJ4AH      03.2007 
60       DJ4WP      06.2007 
77       DJ3GK      02.2007 
267     DL2YS       08.2007 
294     DL6ZB       06.2007 
323     DK2DZ      06.2007 
535     DE3CBB    05.2007 
781     DK8GT      06.2005 
787     DJ5VH      02.2007 
860     DK2LA      04.2007 
929     DK1MA      03.2007 
978     HA1DKS    02.2007 
1028   DL8DF      08.2007 
1034   YO5ALH    01.1998 

1139   DL6VW    02.2007 
1712   DK1DB     04.2007 
1808   DF6AE      01.2007 
1900   DJ2NH     11.2006 
2105   DL7UW    12.2006 
2195   DK5HP     07.2007 
2597   DL3KBB    04.2007 
2746   DL3NBM   07.2007 
2848   DL1GAZ   12.2006 
2876   DL5LZ      12.2006 
3192   DD9SW    04.2007 
3303   DL4TH     02.2007 
3546   DF5IS      03.2007 
4040   PA3DZG   05.2007 

4226   ZS4AE      01.2007 
4387   DB5QO     12.2006 
4626   DL1JOE    05.2007 
4687   DL8LF      06.2007 
4718   DL2AKF    03.2007 
4816   DC9JP      08.2005 
4836   DE1JSH    04.2007 
4877   OK2PJD    08.2007 
5072   SP7EJS     11.2005 
5348   SP7L        05.2007 
5798   UN5A       05.2007 
5832   DO5WR    05.2007 
6155   DG4FY     05.2007 

SILENT KEY: 
DIG-# Call       Maand/Jaar 

 
DIG-# Call      Maand/Jaar 

 
DIG-# Call       Maand/Jaar 

6148   YO4AAC          
6149   DL2RTL          Y09 
6150   OE3FPA          615 
6151   DL1THM         R13 
6152   DJ4TS            F20 
6153   DL2TTD         Y09 
6154   DE1LME         M22 

6155    DG4FY           F55 
6156    US3LX           HA-0 
6157    DG1FGL         F15 
6158    DK8XG           M22 
6159    DH2RF           G10 
6160    DM3KZN        S53 
6161    OK2BBD        HOL 

6162   DL4DXL         S02 
6163   DD3SF           Q11 
6164   DM4WM        S05 
6165   DB2BKH        S54 
6166   PAØDVD        R30 
6167   YU1PC            
6168   DL8DXF         S29 

Klasse HF-SSB  
170 geldige logs 
1     DL2ARD    1.902.492 
22    PG7V          168.498 
24    PAØMIR      154.449 
56    PAØDVD       47.509 
65    PD2J             39.000 
71    PAØOI          33.984 
73    PA1JON        33.190 
95    PE1DTU        19.227 
117  PA2ALF         10.608 
125  PA3CEB          8.738 
127  PE1ODY          7.446 
141  PA7PYR          4.446 
142  PE2KP             4.320 
Checklog: PA2CVD 
 

Klasse SWL-SSB  
6 geldige logs 
1      DEØRFR      952.145 
Geen Nederlandse  
inzendingen. 
 
Klasse HF-CW  
102 geldige logs 
1    DF5ZV            310.464 
13  PG7V              134.792 
23  PAØMIR            92.640 
 
Klasse SWL-CW  
2 geldige logs 
1    OK1-35872       92.341 
Geen Nederlandse  
inzendingen 

Klasse VHF 144 MHz 
47 geldige logs 
1   OK1AR         1.053.552 
16 PAØMIR            31.284 
44 PE1ODY                282 
 
Klasse UHF 430 MHz   
19 geldige logs 
1   DL2ARD            11.543 
Geen Nederlandse  
inzendingen 
 

RESULTAAT PA DEELNEMERS DIG-QSO-PARTY 2007 
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YL-OM RONDES IN DUITSLAND 
In Duitsland worden nog veel YL-OM rondes gehouden waarvoor nog altijd veel interesse 
is. En wij, de lezers van het DIG-PA bulletin, zijn toch allemaal Award cq Certificate hun-
ters daarom is het misschien makkelijk om via het DIG-PA bulletin een ronde schema 
aangeboden te krijgen zodat je op de hoogte bent en op zoek bent naar awardpunten. 
Doe hier je voordeel mee! Niet voor alle awards mogen repeater verbindingen worden 
opgevoerd, dat geeft het reglement van het desbetreffende award wel aan. Het DIG-PA 
bulletin geeft veel awardinfo, ook voor YL awards, kijk ook eens op: www.DL-YL-Info.de. 
 
Dag          Loc. tijd    Freq. MHz               Ronde naam                  Netcontrole 
zondag      20.00         145.600 (DB0ZB)      YL-OM treffen Röslau        DO5NBR 
 

maandag   09.00         7.088                       YL-OM ronde                   DL6DO / DL4BO 
                voorloggen mogelijk 
maandag   10.00         145.6625 (DB0VD)    YL ronde                         wisselend 
maandag   10.00         145.700   (DB0SL)     YL ronde O. Beieren         DF5RM 
maandag   20.00         145.725   (DB0XY)    YL-OM ronde                   DF0YL 
maandag   19.30         438.875   (DB0QH)   YL-OM ronde                   DJ2DP 
maandag   20.00         438.775   (DB0ZO)    YL-OM ronde                   DL3DBN 
                voorloggen om 19.45 
 

dinsdag     19.00         145.475                   Radschlägerronde            DC3JR 
dinsdag     20.00         438.675   (DB0MN)   YL ronde 
vanwege ombouw van het 2 meterrelais is dit tijdelijk 
dinsdag     20.00         439.100   (DB0IW)    YL ronde                         DH9FFN 
dinsdag     20.00         438.650   (DB0UO)    YL-OM ronde                   DF4JX 
dinsdag     20.15         3.550 +/- QRM         DL-YL-CW-Net                 DL6KCR 
alleen 1ste dinsdag van de maand 
dinsdag     20.30         438.850   (DB0ZU)    YL ronde Zugspitsrel.        DC1ANN 
alleen 1ste en 3e dinsdag van de maand 
 

woensdag  19.00         3.695 +/- QRM         YL ronde district H            DF9HG 
alleen 1ste woensdag van de maand 
woensdag  07.30         3.695 +/- QRM         DL-YL ronde               DK1HH, DF4ZX, DL5UF 
woensdag  19.30         145.750                   YL-OM ronde district W 
woensdag  20.00         145.7625 (DB0ZO)    YL-OM ronde                   DL6DD 
woensdag  20.00         145.6625 (DB0VD)    YL ronde                         DK1HH 
 

Succes 73, 77, Lydia DF3BN 

PUBLICATIE HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Tijdens de afgelopen A.L.V. zijn er diverse wijzigingen aangebracht in het  

huishoudelijk reglement. N.a.v. deze wijzigingen wordt het huishoudelijk reglement 
hier in zijn geheel afgedrukt. Deze 4 pagina’s zijn daarom niet genummerd, daar u 

deze pagina’s desgewenst kunt uitnemen. 
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VERSLAG VAN HET DIG-PA TREFFEN 8-11 JUNI 2007 
Voor de 2e keer gingen we naar de “Westerbergen” en 
toch al min of meer vertrouwd. Na 18 jaar 
“Ekelenberg”, waarvan de eerste keer een proef was, is 
er geen verlangst meer naar “terug”. 
Deze keer een extra lang weekend, donderdag 7 juni 
zijn Albert PB0ALQ en ik bij mooi weer al bijtijds samen 
afgereisd, ieder naar een eigen stacaravan! Bij aan-
komst troffen we Wiebe PA9565 al aan op het kam-
peerveld waar hij bij zijn camper druk bezig was met de 
opbouw van het antennepark om van daaruit PI4DIG/p te promoten en waar we die 
avond, 7 juni, van start wilden gaan met de DIG voorjaarscontest SSB, maar helaas geen 
stations gehoord/gewerkt. Later bleek dat de voorjaarscontest CW en SSB op 4-5 juli zou 
worden gehouden? 
 
Vrijdag in de loop van deze ook heel warme dag arriveerden de andere deelnemers, Mar-
ja PA3CIS en Ton PA3BYF als eersten. Het “Praathuis” moest nog worden geïnstalleerd, 
maar Marja heeft als goede gastvrouw steeds voor nieuwkomers koffie gezet en onder de 
luifel van hun camper geserveerd, klasse. Het manvolk heeft later gezorgd dat het 
“Praathuis” gebruikt kon worden en daar was Lies PD0ORN onze voortreffelijke gast-
vrouw. Toon PA3DPC en Jeane zijn vóór Utrecht in noodweer terecht gekomen waardoor 
de reistijd verlengd is met anderhalf uur. Vaste deelnemers van het weekend Lydia 
DF3BN en Gerhard DF3BJ waren er vanwege hun gezondheid niet, we hebben deze   
goede vrienden node gemist en ook Riet PA3BLA. 
   
Vrijdag 20.00 uur: Appèl voor de gezellige avond in een zaal van het hoofdgebouw. De 
eigenaar was zo aardig om ons, anders dan was geregeld, vanwege de warmte de zaal 
met airco te geven. De voorzitter Arno PA5W heeft zoals gebruikelijk het openingswoord 
gesproken en heeft daarin ook aangegeven dat PA3CEB om gezondheidsredenen en een 
a.s. verhuizing gedwongen is te stoppen met haar werk binnen de organisatie van het 
DIG-PA weekend, hij heeft dit aan de deelnemers in overweging gegeven en de hoop uit-
gesproken dat zich uit de groep een opvolger/ster aanmeldt.  
Het was even stil, maar ondanks dit bericht hebben we van een super gezellige avond 
genoten met zoals elk jaar veel onderling QSO, een paar hoofdbrekers, hapjes en drank-
jes en de airco! 
 
Zaterdag 11.00: Koffiedrinken in en rond een propvol “Praathuis”, met ook daggasten, 
waar Lies en Ans PD5W de gastvrouw honneurs hebben waargenomen en ons allemaal 
op een relaxte manier van koffie, thee en koek enz. voorzien, het was ook nu weer zo-
mers warm. Al vroeg in de middag, dit met oog op de vossenjacht, zijn Robert PD2RCW 
en XYL Tineke op bezoek gekomen, een leuk echtpaar waarvan de komst gepaard ging 
met een zeer heftige regenbui, maar de opvang onder de luifel bij Marja en Ton was 
weer prima, er waren nog een paar stoelen en ook koffie! Na die heftige bui kwam de 
zon weer terug en was het broeierig warm, het “Praathuis” was inmiddels een propvol 
middelpunt voor de vossenjacht. Maar na veel wikken en wegen is besloten om vanwege 
de hitte de jacht af te gelasten, volgens mij is dit in het bestaan van het DIG-PA weekend 
niet eerder voorgekomen. 
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20.00 uur: Aantreden in zaal “de Baander” voor de gezellige avond met o.a. Bingo en 
verloting. De regen was even spelbreker maar om 20.30 uur kon Arno in zijn welkomst-
woord iedereen begroeten en tijdens zijn speech ook gevraagd naar eventuele reacties 
op zijn verzoek van de avond ervoor betreffende opvolging van PA3CEB, waarop het 
echtpaar Lies PD0ORN en Sjoerd PA3DNJ positief reageerden wat met groot applaus 
werd begroet. Hiermee is het voortbestaan van het DIG-PA weekend verzekerd, Lies en 
Sjoerd bedankt. 
Opgelucht zijn we met de Bingo begonnen waarbij de jongste deelneemster Jaimy, doch-
ter van Marian en kleindochter van Klaas PA3EDS en Stieneke, als assistente van Ans en 
Dieuw de hoofdrol speelde, haar taak was de Bingo balletjes pakken en de getallen 2 
keer te zeggen, maar voordat ze daarmee begon heeft ze ons eerst verteld dat zij op 11 
augustus 6 jaar wordt! Daarna ging ze, tot plezier van ons allen, helemaal op in haar rol. 
Later bij de verloting was de dame weer aktief en had zelf ook 2 loten gekregen waarop 
allebei toevallig een prijs viel(.!.) het was één groot feest. Na de afsluiting zijn we naar 
het “Praathuis” gegaan voor de nachtvossenjacht waar 2 vossen moesten worden gevon-
den. Toen de deelnemers terug waren was er nog een nazit. 
 
Zondagmorgen 11.45 uur: Met elkaar koffiedrinken in afwachting van de bekendmaking 
van de uitslag van de vossenjacht en de uitreiking van mooie prijzen. De eerste prijswin-
naars waren super trots en mochten ook de wisselbeker mee naar huis nemen! 
De uitslag 
                    1ste Minke en Jappie  
                    2e  Toon PA3DPC 
                    3e  Sjabbe PD0HHQ 
 
Hierna maakten al veel deelnemers hun caravan of camper reisvaardig om te vertrekken, 
gelukkig niet allemaal. 
 
Lieve deelnemers cq bezoekers, we hopen elkaar in het weekend van 6 t/m 9 juni 2008 
hier weer te ontmoeten. Mag ik jullie voorstellen er eens over na te denken om maandag 
9 juni een snipperdag bij de baas te nemen, dan kunnen we er met elkaar op zondag de 
8ste ook nog een gezellige dag van maken en maandags in konvooi vertrekken, dat zou 
geweldig zijn!  
 

Tot ziens bij het DIG-PA TREFFEN in 2008  
 

ook namens Wiebe, Lies en Sjoerd 
 

73, 77, Dieuw PA3CEB 
 



REGLEMENT 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE DIPLOM INTERESSEN GRUPPE, 
SECTIE NEDERLAND, DIG-PA. 
 
Artikel 1  Begrippen 
a.  Voorzitter: de voorzitter van de DIG-PA. 
b.  Secretaris: de secretaris van de DIG-PA. 
c.  Penningmeester: de penningmeester van de DIG-PA. 
d.  Vice-voorzitter: de 2de voorzitter van de DIG-PA. 
e.  Vice-penningmeester/secretaris: de 2de penningmeester en/of secretaris van de DIG-PA. 
f.   Leden: Zend- en luisteramateurs, die jaarlijks de voor de DIG-PA vastgestelde contributie betalen en in het 

bezit zijn van Nederlandse roepletters of luisternummer en tevens een geldig DIG-nummer hebben. 
g.  Abonnees: Niet-leden, die jaarlijks de voor de DIG-PA vastgestelde contributie betalen. 
h.  Bijzondere leden: Personen die als zodanig door de leden op voordracht van het bestuur zijn benoemd. 
i.   Awardmanager: De persoon, die door het bestuur aangewezen is als verzorger van het uitschrijven en   

verzenden van de awards. 
j.   Callmanager: De persoon, die door het bestuur aangewezen is als verantwoordelijke voor het gebruik van de 

roepletters, de QSL-verzorging ervan en het logboek. 
k.  Dagelijks bestuur: De 1ste voorzitter, de 1ste secretaris en de 1ste penningmeester.(verder afgekort: DB) 
l.   Kalenderjaar: De periode van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. 
m. Contestmanager: De persoon die door het bestuur aangewezen is als verzorger van contesten en de daaruit 

voortvloeiende werkzaamheden. 
 
Artikel 2  Lidmaatschap 
a.  Leden en abonnees worden geacht akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement. 
b.  Leden en abonnees dienen hun contributie te voldoen op de Postbankrekening van de penningmeester, 

onder vermelding van evt. roepletters of luisternummer en/of DIG-nummer. 
c.  Wijzigingen in het leden- en abonneebestand moeten zo spoedig mogelijk verwerkt worden en voor zover 

van belang in de Nederlandse DIG-rondes en/of in het DIG-PA-bulletin worden bekendgemaakt. 
 
Artikel 3  Contributie 
a.  De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks, tegelijk met het vaststellen van de begroting, de contributie 

 voor het komende jaar vast. 
b.  De contributie is voor alle in Nederland wonende leden en abonnees gelijk. 
c.  Zij die in de loop van het jaar, doch voor 1 juli lid of abonnee zijn geworden van de DIG-PA, zijn de gehele 

contributie verschuldigd. 
d.  Zij die na 30 juni van het jaar lid of abonnee zijn geworden, zijn de helft van de dan geldende contributie 

verschuldigd. 
e.  De contributie dient in zijn geheel, niet in gedeelten, te worden voldaan op de in Art. 2 lid b genoemde  

wijze. 
f.   Bij opzegging van het lidmaatschap of het abonnement in de loop van het kalenderjaar bestaat geen recht 

op restitutie van contributie. 
 
Artikel 4  Besluitvorming 
a.  Elk besluit van een meerhoofdig orgaan dient tot stand te zijn gekomen als resultaat van onderling overleg 

van alle leden van dat orgaan, die na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, aan dat overleg wensen deel 
te nemen. 

b.  Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat de vergadering een besluit heeft genomen is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van het besluit voor zover niet werd gestemd over een schriftelijk vastgelegd 
voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 
betwist, dan vindt op verzoek van een stemgerechtigde aanwezige hoofdelijke (her-)stemming plaats. 

c.  De voorzitter is bevoegd een aanwezige wegens wangedrag het recht te ontzeggen de vergadering verder 
bij te wonen. 

d.  Stemming over zaken en, bij enkelvoudige kandidatuur, over personen, geschiedt bij handopsteken. Stem-
men over personen in geval van meervoudige kandidatuur geschiedt schriftelijk bij gesloten, ongetekende 
briefjes. 

e.  Bij het staken van stemmen beslist de voorzitter. 
 
Artikel 5  Algemene ledenvergadering (afgekort met: ALV) 
a.  De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen op een nader te bepalen plaats en datum. 
b.  Voorstellen van leden, abonnees en bijzondere leden inzake aanvullende agenda punten, dienen het      

secretariaat van de DIG-PA ten minste een week voor de vergaderdatum te bereiken. Indien het bestuur 
een voorstel te laat heeft ontvangen om het op de agenda te kunnen zetten, is de ALV bevoegd het voorstel 
of agendapunt al dan niet bij de beraadslaging te betrekken. 



c.  Het bestuur is niet gehouden uitvoering te geven aan door de vergadering aangenomen moties (dat zijn 
voorstellen die uit de vergadering voortkomen tot het doen van een uitspraak over een zaak, die niet op de 
agenda staat), tenzij tenminste 15 stemgerechtigden aanwezig zijn en 2/3 van de aanwezige stemgerechtig-
den voor stemden. 

d.  Indien het bestuur van oordeel is dat de agenda zich daartoe leent, kan in de oproep van de ALV worden 
vermeld dat voor de leden, abonnees en bijzondere leden introductie is toegestaan. 

e.  Alle aanwezige leden dienen de presentielijst te tekenen. 
f.   Het bestuur kan van de leden legitimatie verlangen. 
g.  Alleen leden hebben stemrecht. 
h.  Alle leden en abonnees zijn ter ALV bevoegd het woord te voeren. 
i.   De voorzitter bepaalt of eventuele gasten het woord mogen voeren. 
j.   De ALV is gebonden aan het huishoudelijk reglement. Zelfs een unaniem besluit van de ALV kan de be-

palingen, neergelegd in het huishoudelijk reglement niet terzijde stellen. 
k.  Indien volledige notulen van een ALV in het bulletin worden opgenomen, hebben de ter ALV aanwezige 

leden twee maanden de tijd voor het schriftelijk op- of aanmerkingen maken op de notulen. Indien het  
bestuur geen op- of aanmerkingen over de aldus bekendgemaakte notulen ontvangt, worden deze geacht te 
zijn goedgekeurd door het verstrijken van de termijn van twee maanden. 

l.   Het bestuur publiceert tenminste in verkorte vorm de ter ALV genomen besluiten in het bulletin van de DIG-PA. 
m. Het bestuur roept de ALV bijeen door schriftelijke convocatie aan het laatst bekende adres van de contribuanten. 
n.  De convocatie kan geschieden door publicatie in het bulletin. 
o.  De termijn van oproeping is tenminste veertien dagen. 
p.  De ALV stelt de begroting van uitgaven en inkomsten vast. 
q.  Bij de ALV treden die bestuursleden af die hun functie drie jaar vervuld hebben. Ze kunnen zich terstond 

weer herkiesbaar stellen. 
r.   De ALV benoemt uit haar leden de kascontrolecommissie voor het lopende jaar. 
s.   Op schriftelijk verzoek van tenminste een achtste deel van de leden is het bestuur verplicht binnen vier  

weken een ALV bijeen te roepen. 
t.   Indien het bestuur aan dit verzoek niet binnen veertien dagen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot 

bijeenroeping overgaan. 
 
Artikel 6  Bestuur 
a.  Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen tot het moment van stemming door en uit de leden van de DIG-PA 

worden gesteld. Hij of zij die de kandidatuur niet aanvaardt, is niet verkiesbaar. 
b.  Het bestuur bestaat uit vijf personen, genoemd in Art. 1 a t/m e. 
c.  Het bestuur vervult zijn taak in overeenstemming met het huishoudelijk reglement. 
d.  Het bestuur handelt niet in strijd met de DIG-Satzung. 
e.  Het DB organiseert in overleg met de Call-manager de rondes en de netcontrole van de DIG-PA, alsmede de 

activiteiten die niet aan een commissie of functioneel orgaan zijn opgedragen. 
f.   De voorzitter is belast met de leiding van het DB, het bestuur en de ALV. 
g.  Het bestuur draagt zorg voor publicatie van het concept financiële jaarverslag. 
h.  Goedkeuring zonder voorbehoud van het financiële jaarverslag dechargeert het bestuur en de individuele 

bestuurders. 
 
Artikel 7  Voorzitter 
a. De voorzitter behartigt de belangen van de DIG-PA en vertegenwoordigt de DIG-PA in de DIG-Rat en dient 

derhalve in het bezit te zijn van een geldig DIG-nummer. 
b. Hij is belast met het toezicht en de controle op de andere bestuursleden. 
c.  Hij ondertekent alle niet reguliere uitgaande stukken tezamen met de secretaris en/of penningmeester,  

indien het de DIG-PA betreft en niet voor het buitenland bedoeld is. 
d. Hij onderhoudt de correspondentie, aangaande zaken betreffende de DIG-PA, met de moederorganisatie in 

Duitsland. 
e.  De voorzitter wordt tijdens een ALV in functie gekozen. 
 
Artikel 8  Secretaris 
a.  Tot de taak van de secretaris behoort het schriftelijk vastleggen van besluiten, genomen in het DB, het  

bestuur en van de ALV. Hij houdt een rooster van de aftredende bestuursleden bij. 
b.  Van alle ingekomen stukken, alsmede uitgaande stukken houdt hij een overzichtelijk administratie bij, met 

vermelding van het onderwerp, afzender of ontvanger, datum en evt. roepletters, luisternummer en DIG-
nummer. 

c.  In de eerste week van elke maand stuurt hij afschriften hiervan aan de voorzitter. 
d.  Hij verstrekt zo spoedig mogelijk alle nadere gegevens aan de bestuursleden. 
e.  Vervallen. 
f.   Hij verzorgt publicaties aangaande de DIG-PA in de landelijke bladen van radio-zendamateurs. 
g.  Deze publicaties worden alleen met voorafgaande goedkeuring van de voorzitter gepubliceerd. 
h.  Hij beheert het adressenbestand van alle DIG-PA-leden, een en ander gesplitst naar de categorieën       

genoemd in Art. 1 f t/m h. 



i.   Hij houdt dit, voor zover het in zijn vermogen ligt, up-to-date. 
j.   Hij beantwoordt met in achtneming van Art. 7 lid c, alle reguliere ingekomen stukken, voor zover deze zich 

daartoe lenen. 
k.  Hij stelt het bestuur onverwijld op de hoogte indien hij van mening is dat, naar aanleiding van ingekomen 

stukken, de goede naam van de DIG-PA in het geding is. 
 
Artikel 9  Penningmeester 
a.  De penningmeester is belast met de uitvoering van de regels voor het beheer van de financiën en de eigen-

dommen van de DIG-PA, die door het bestuur zijn vastgesteld. 
b.  De penningmeester stelt jaarlijks op: 
     a. het financieel jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar. 
     b. vervallen. 
     c. de begroting voor het volgende kalenderjaar. 
c.  Van alle ontvangsten en uitgaven houdt hij een overzichtelijke boekhouding bij. 
d.  Buitengewone uitgaven hoger dan vijftig euro behoeven vooraf mondelinge en later schriftelijke goedkeuring 

van het dagelijks bestuur. 
e.  Hij volgt de aanwijzingen van het bestuur m.b.t. de boekhouding nauwgezet op. 
f.   Hij stuurt in de eerste week van elke maand een overzicht van mutaties in de boekhouding als afschrift aan 

de voorzitter en secretaris op. 
g.  De penningmeester vernietigt de financiële documenten van de DIG-PA na een tijdsverloop van tien jaar. 

Het bestuur verleent vooraf toestemming tot het vernietigen van de stukken. 
h.  Hij stelt de kascontrolecommissie in de gelegenheid alle financiële transacties achteraf in te laten zien, wan-

neer ze daarom verzoekt. 
 
Artikel 10  Kascontrolecommissie 
a.  Tijdens de ALV worden twee leden en een reserve lid gekozen om het volgende boekjaar als kascontrole-

commissie op te treden. 
b.  Zij doet schriftelijk aan de voorzitter melding van haar bevindingen, voor aanvang van de ALV van het kalen-

derjaar, volgend op het controlejaar. 
c.  Zij ziet er op toe dat tijdens de eerstvolgende ALV van haar bevindingen melding wordt gemaakt. 
d.  Een lid van de kascontrolecommissie mag niet langer dan twee jaar achtereen zijn taak vervullen. 
e.  De kascontrolecommissieleden kunnen niet tegelijkertijd een functie vervullen in het bestuur van de DIG-PA. 
 
Artikel 11  Bulletin 
a.  Het bestuur zal zo mogelijk 2 maal per jaar een bulletin uitgeven. 
b.  Het bulletin wordt verzonden aan alle leden, abonnees en bijzondere leden. 
c.  Indien het bestuur dit nodig acht, wordt het bulletin tevens verzonden aan personen of instanties, welke 

zijdelings met de DIG-PA betrokken zijn. 
d.  Vervallen. 
e.  Het bestuur zorgt voor een zekere regelmaat van uitgifte van het bulletin. 
f.   Het bestuur kan de verzorging van het bulletin geheel of gedeeltelijk overdragen aan een redactie. 
g.  In het bulletin wordt zo mogelijk in ieder geval melding gemaakt van: 
     - veranderingen in het ledenbestand en abonneebestand 
     - samenstelling bestuursleden en hun adressen 
     - adressen van evt. commissies en managers 
     - notulen of besluitenlijst van de ALV 
     - informatie over awards 
     - de DIG-PA-rondes 
h.  Het bestuur en de redactie zijn gerechtigd om, in overleg met de schrijver(s), artikelen in te korten, aan te 

vullen of te wijzigen. 
i.   Indien schrijver van een artikel niet akkoord gaat met plaatsing van het aldus gewijzigde artikel, vindt geen 

plaatsing plaats. 
j.   De punten h en i van dit artikel zijn niet van toepassing indien het correcties betreft van taalfouten en stijl-

fouten. 
 
Artikel 12  Awardmanager 
a.  Het bestuur benoemt uit de leden een of meer awardmanagers. 
b.  De awardmanager houdt een eigen boekhouding bij van: 
     - het aantal aanwezige certificaten 
     - de ontvangen bijdrage 
     - naam, roepletters of luisternummer, evt. DIG-nummer en adres van de awardverkrijgende, alsmede het  
       awardnummer. 
     - portokosten 
     - overige uitgaven. 
c.  Hij maakt zijn ontvangen gelden per kalenderkwartaal over aan de penningmeester en wel binnen drie   

weken na het verstrijken van het kwartaal. 



d.  Tevens zendt hij per kalenderkwartaal een afschrift van zijn boekhouding aan zowel de penningmeester als 
de secretaris en wel binnen drie weken na het verstrijken van het kwartaal. 

e.  De awardmanager handelt volgens de aanwijzingen van het bestuur. 
f.   Hij kan aan het bestuur voorstellen doen inzake uitgifte van awards en aanverwante zaken. 
 
Artikel 13  Callmanager 
a.  Het bestuur benoemt uit haar leden een callmanager. 
b.  De callmanager handelt volgens de aanwijzingen van het bestuur. 
c.  Hij verzorgt de uitgaande QSL en de inkomende QSL. 
d.  Hij verzorgt het logboek, waarin opgenomen de reguliere informatie van gemaakte verbindingen. 
e.  Hij ziet toe op het gebruik van de machtiging volgens de machtigingsvoorwaarden. 
f.   Het gebruik van de roepletters buiten de DIG-PA-rondes en DIG-contesten behoeft vooraf toestemming van 

het bestuur. 
g.  Hij geeft op verzoek van het bestuur inzage in zijn administratie. 
h.  Hij stelt het bestuur onverwijld op de hoogte bij gesignaleerde onregelmatigheden, voor wat betreft het 

gebruik van de roepletters. 
i.   Vervallen. 
 
Artikel 13b Contestmanager 
a.  Het bestuur benoemt uit haar leden een contestmanager. 
b.  De contestmanager handelt volgens de aanwijzingen van het bestuur. 
c.  Hij verzorgt de controle van binnengekomen contestlogs. 
d.  Hij verzorgt de bekendmaking van de uitslag tijdens de DIG-PA rondes, met de restrictie dat dit niet eerder 

mag dan 1 week na de sluitingsdatum van de inzendtermijn. 
e.  Hij verzorgt de verzending van de certificaten voor de nummers 1, 2 en 3 in iedere klasse. 
f.   Hij verzorgt de call/jaartal plaatjes voor de wisselbekers en zorgt voor een aandenken voor de deelnemers 

die de wisselbekers inleveren. 
g.  De totale kosten voor aandenkens en call/jaartal plaatjes mogen per jaar de 40 euro niet overschrijden. 
h.  Aanschaf van nieuwe wisselbekers wordt met het bestuur overlegd. 
i.   Hij stelt het bestuur op de hoogte bij het veelvuldig foutief toepassen van het contestreglement door diverse 

deelnemers. 
j.   Hij wijzigt bij het controleren van de logs niet eigenhandig de toepassing van het contestreglement. 
k.  Hij geeft op verzoek van het bestuur inzage in zijn administratie. 
 
Artikel 14  Overige managers 
a.  Het bestuur kan voor een of meer activiteiten tijdelijke of permanente managers benoemen.  
b.  Een manager houdt zich nauwgezet aan de taakomschrijving van het DB. 
c.  Een manager moet lid zijn van de DIG-PA. 
d.  Een manager behoeft aparte instemming vooraf bij het willen plegen van activiteiten, welke niet in de taak-

omschrijving vermeld staan. 
 
Artikel 15  Vergoeding van onkosten, gemaakt in het belang van de DIG-PA 
a.  Het bestuur beslist omtrent de vergoeding van onkosten in het belang van de DIG-PA. 
b.  Declaraties van uitgaven, welke ouder dan een jaar zijn, worden niet voldaan. 
 
Artikel 16  Wijziging van het huishoudelijk reglement 
a.  In dit huishoudelijk reglement kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een ALV 

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden 
voorgesteld. 

b.  Indien het bestuur wijziging van het huishoudelijk reglement voorstelt, zal de tekst van de voorgestelde 
wijziging tenminste veertien dagen voor de ALV in het bulletin, of bij afzonderlijk rondschrijven, aan de  
leden worden bekendgemaakt. 

c.  Een besluit tot wijziging behoeft een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met inachtneming van  
Art. 4 lid e van dit reglement. 

 
 
Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op 14 april 2007 te Zwolle, 
 
Voorzitter, A. Wildeboer, PA5W: 
 
Secretaris, A. Wildeboer-Patje, PD5W: 
 
Penningmeester, A. Visser-Zijlstra, PD0NGR: 
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AWARD-O-THEEK   door PA3CUZ  
Kijk voor afbeeldingen en aanwijzingen bij de awards op www.dig-pa.net 

WE ZIJN ER WEER 
HMS BELFAST AWARD (Bulletin 35, blz. 29). 
De London (HMS Belfast) Group RNARS is een tijd wat minder actief geweest maar nu 
weer vol in actie. Ze geven ook het award weer opnieuw uit. SWL OK. Voor HF heeft u 10 
RNARS leden nodig waarvan er 4 lid moeten zijn van de London Groep. VHF: 5 RNARS 
leden waarvan 2 uit de London Groep. HMS Belfast's call GB2RN en de twee clubcalls 
G4HMS en G7HMS tellen ook voor de London Groep. Er zijn stickers elke 10 meer en kos-
ten 50 pence UK of US$ 1. Als u gelijk meerdere sticker aanvraagt hoeft u maar voor 1 te 
betalen. Hetzelfde station mag per band en mode gewerkt worden (CW en SSB telt als 
twee verbindingen op dezelfde band). GCR lijst, waarop ook de RNARS en L/G nummers 
vermeld zijn, met £2.50 UK., US$ 5 sturen naar: G C Chatfield G0LEH, 1a Sheringham 
Way, Orton Longueville, Peterborough, Cambridgeshire. PE2 7AH, Engeland.  
Email: g.chatfield@btopenworld.com 
 
WORKED ALL WAASLAND (Bulletin 38, blz. 26) 
Het oude award was op en men wilde de regels aanpassen en een nieuw award maken. 
Er is een mooi nieuw award tevoorschijn gekomen wat u nu dus weer kan aanvragen. 
SWL OK. Werk met Waaslandse radio Amateurs die in de ledenlijst WLD voorkomen (zie 
DIG-PA site) na 1 januari 2006. Europese stations hebben 20 punten nodig en een ver-
binding met ON6WL/ON60WLD is verplicht. De rest heeft 15 punten nodig. QSO met 
WLD leden zijn 1 punt. Een portabel WLD station geeft 2 punten extra, een YL lid geeft 
een punt extra en een WLD station buiten België geeft 2 punten extra. (b.v. een portabel 
WLD YL station buiten België geeft dan 6 punten). Elk WLD lid mag maar éénmaal wor-
den opgevoerd. Repeater verbindingen zijn niet geldig. U moet een speciaal aanvraag-
formulier hebben dat u kan aanvragen bij de awardmanager. Het award kost € 10 of    
US$ 15. De awardmanager is: Willy Broucke ON5JE, Julius Peestraat 12, 9160 Lokeren, 
België. E-mail: on5je@uba.be 
 
DIG ACTIO 40 (Bulletin 44, blz. 23) 
Dit award is door de DIG in maart 2007 weer opnieuw in het awardprogramma opgeno-
men. Het is te behalen door zend- en luisteramateurs. De voorwaarden zijn: werk binnen 
een kalendermaand 100 verschillende gelicenseerde zendamateurs op de 40 meter band. 
Alleen SSB en CW zijn toegestaan, crossband- en contest verbindingen zijn niet geldig. 
Op de GCR lijst moeten de volgende gegevens staan: Call, datum, UTC, RST, mode, 
naam van de operator, QTH van de operator van het station die U werkt. SWL’s ook het 
tegenstation vermelden. Met 12 stickers telt het award mee voor de DIG 1000 Trophy. 
Sticker aanvraag door middel van SASE + 1 US$. GCR lijst en € 5 of US$ 7 kunt U sturen 
naar: Uwe Lusmöller, DL6YBY, Postfach 10 02 50, D-45713 Haltern, Duitsland. 
 
CORRECTIES EN AANVULLINGEN 
GREAT LAKES AWARD (Bulletin 17, blz. 35) 
Verbindingen na 30 september 1991 zijn geldig en het adres awardmanager is nu Michi-
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gan Amateur Radio Alliance, P.O. Box 670, Comstock Park, MI. 49321-0670 USA. E-mail: 
lldgrd@netscape.net 
 
WAE  WORKED ALL EUROPE DIPLOM (Bulletin 19, blz. 39) 
Op de DIG-PA site staat een recente WAE Landenlijst. 
 
HMS/M ALLIANCE AWARD (Bulletin 23, blz. 31 en 40/21) 
Het adres om het award aan te vragen is: W.S. Blythe Esq, G0PPH, Submarine ARC, c/o 
25 Barlett Close, Fareham, Hants, Engeland PO15 6QB. 
 
WADARC AWARD (Bulletin 27, blz. 35) 
Het award is gratis (een pond voor de portokosten altijd welkom) en de awardmanager 
heeft een nieuw adres. Chris Delhaye, G3NDJ, 35 Cokeham Lane, Sompting, West Sussex 
BN15 9UP, Engeland. 
 
AGCW AWARDS (Bulletin 30, blz. 33, 37/31 en 41/22) 
De nieuwe awardmanager is Lutz Schröer, DL3BZZ, SERVICE-Referat, Am Niederfeld 6, 
D-35066 Frankenberg, Duitsland. E-mail: dl3bzz@agcw.de. Awardkosten kunnen ook   
gestort worden op: Konto-Nr. 101 513  3950, Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50, 
Kontoinhaber: AGCW-DL e.V., IBAN: DE64 2005 0550 1015 1339 50, BIC: HASPDEHHXXX 
 
AGCW TROPHY (Bulletin 30, blz. 34, 37/31 en 41/22) 
Nieuwe awardmanager is: Ralf Kaucher, DK9PS, Kremel 41, D-55758 Hettenrodt, Duits-
land. De kosten kunnen op dezelfde rekening gestort worden als de andere AGCE 
Awards. 
 
YLRL AWARD (Bulletin 33, blz. 27 en 38/23) 
De nieuwe award manager is: Carolyn Donner N8ST, P.O. Box 158, Hammersville, OH 
45130-0158, USA. E-mail: n8st@worldnet.att.net 
 
SEA OF PEACE PENNANT (SOP) (Bulletin 33, blz. 29 en 38/24) 
Het award kost nu € 10 of US$ 13 en de stickers € 3 of US$ 4. 
 
SCHINDERHANNES DIPLOMA (Bulletin 34, blz. 32, 35/28 en 38/24) 
Nieuwe awardmanager is Renate Argendorf (DO1RAA), Dorfstrasse 1A, D-56769 Manne-
bach, Duitsland. 
 
MANAWATU ARS WINDMILL AWARD (Bulletin 35, blz. 40 en 39/25) 
In Nieuw Zeeland zijn de postcodes veranderd. Het adres is nu: Manawatu ARS, P.O. Box 
1718, Palmerston North Central, Palmerston North 4440, New Zealand. 
 
GERMAN LIGHTHOUSE AWARD (Bulletin 36, blz. 34 en 41/23) 
De kosten zijn nu € 7 of US$ 8 en de nieuwe awardmanager is Detlev Hoepner DL1RTW, 
Am Krebssee 11, D-15711 Königs Wusterhausen, Duitsland. 
 
NZART GUIDING LIGHT AWARD (Bulletin 36, blz. 35) 
Het adres i.v.m. de postcode is nu: NZART Awards Manager, Alan Chapman ZL3GX, P.O. 
Box 1733, Christchurch Mail Centre, Christchurch 8140, New Zealand. 
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DSW DIPLOMAS (Bulletin 38, blz. 20 en 41/22) 
Er is geen awardmanager per award meer. De awardmanager voor alle DSW diploma’s is: 
Walter Bender, DL1LBS, Bahnhofstrasse 4, D-24109 Melsdorf, Duitsland. 
 
DIPLOME LOUIS BRAILLE (Bulletin 38, blz. 30) 
Het nieuwe adres is: UNION nationale des aveugles radioamateurs de France, 158 rue de 
Charenton F-75012 Paris, Frankrijk. E-mail: unaraf@ref-union.org 
 
FRISCHLINGS TROPHY (Bulletin 38, blz. 32 en 41/23) 
De nieuwe awardmanager is: Joerg Pellenz, DO1DJJ, Hauptstrasse 25, D-56766  
Auderath, Duitsland. 
 
WORKED 45TH PARALLEL (W-45-P) (Bulletin 38, blz. 30) 
De kosten voor het award zijn nu € 10 of US$ 10. 
 
DIPLOME 10 MILLIONS (Bulletin 39, blz. 32 en 44/24) 
Verbindingen met DFCF (Frans Kastelen Award) stations geven een bonus van 10% van 
hun postcode. Als b.v. F6XXX/P verbindingen maakt van DFCF kasteel 45-050 en zijn  
eigen postcode is 45000 dan is dat 45000 punten + 10% DFCF 45-050 is totaal 49505 
punten. De trophy voor dit award kost € 35. 
 
PAPAKURA RADIO CLUB "21" AWARD (Bulletin 41, blz. 24) 
Adres met nieuwe postcode is: Papakura Radio Club, P.O. Box 72-397, Papakura,     
Manukau 2244, New Zealand. 
 
ST. TEODOSII TYRNOVSKI AWARD (Bulletin 42, blz. 33) 
De puntenindeling is wat aangepast. De volgende clubstations tellen voor 10 punten: 
Club Station and Special Club's calls: LZ1KZA, LZ5A, LZ3EYAC, LZ26ZA, LZ125O, LZ126O, 
LZ127O, LZ1289O, LZ1195IR,LZ13ARDF, LZ13OB. Stations uit Veliko Tyrnovo zijn: LZ2JA, 
LZ2JF, LZ2MW, LZ2NW, LZ2UG, LZ2VT, LZ2ZK, LZ4JO en tellen 5 punten. De leden 
LZ1ASP, LZ1DBX, LZ1CAR, LZ1CNN, LZ1DP, LZ1DSK, LZ1FI, LZ1GAV, LZ1GC, LZ1GKT, 
LZ1MC, LZ1RT, LZ1WR, LZ1WX, LZ1ZF, LZ2XF, LZ3FB, LZ3GA, LZ3HI, LZ3NN, LZ35ZF, 
LZ2SZ, YI9LZ zijn 3 punten en elk ander LZ station 1 punt. 
 
WORKED ALL NOVA SCOTIA COUNTIES (Bulletin 43, blz. 30) 
Het adres van de nieuwe awardmanager is: Jim Hannon, VE1AFH, 279 Pumping Station 
Rd., Brookdale, NS, B4H 3Y3, Canada. E-mail: jhannon@cumberlandcounty.ns.ca 
 
DD-92 HAUTS DE SEINE DEPARTMENT AWARD (Bulletin 44, blz. 22) 
Er is een nieuwe awardmanager: Eric Coffinet, F8DHV, Radioclub de Rueil Malmaison, 
1bis Rue Paul Gimont, F-92500 Rueil Malmaison, Frankrijk.  
E-mail: diplome92@ref-union.org 
 
20 JAHRE AFVL AMATEURFUNK VEREIN LIECHTENSTEIN 1986-2006  
(Bulletin 46, blz. 29) 
In het bulletin staat dat het award € 20 kost. Men heeft dit aangepast naar € 10. 
 
EUROPE AWARD (Bulletin 46, blz. 34) 
Ik ben blij dat de leden de awards goed lezen, want ik kreeg een mailtje dat er een paar 
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foutjes inzitten. Kan gebeuren maar wil het toch even recht zetten. Monaco is 3A, San 
Marino T77 en Estland ES. Servië YU moet op de lijst erbij.  
De RAAG heeft ook nog een geografische note bij de landen van hun lijst Europese landen. 
De adviezen variëren i.v.m. wat landen in de moderne definitie van Europa maken. Zoals 
historisch, zijn Armenië en Azerbaijan lang geassocieerd met Azië en het Midden-Oosten. 
De laatste jaren overwegen sommige bronnen nu dat deze landen meer op Europa zijn 
gericht gebaseerd op hun moderne economische en politieke tendensen, d.w.z. allebei 
zijn gelijkaardig aan het vroegere GOS van Georgië, nu inbegrepen als deel van Europa. 
Hetzelfde telt voor Cyprus. Bovendien worden de delen van Turkije en Rusland           
beschouwd als een deel van Europa, evenals Azië. Wij proberen hier om de moderne  
definities te tonen, maar in aardrijkskunde wereldwijd, zijn er vaak vele antwoorden (of 
adviezen) aan wat een eenvoudige vraag schijnt te zijn. 
 
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 melden in het bulletin. 
50 Mhz CE Award (CE 13/42), 100 CE Award (CE 13/42), ABCE Award (All Band CE Award) 
(CE 13/42), Askulap Diplom (J), Bases Del Galvano Damas Chilenas (CE), Black Country 
Olympics Award (G), Bucuresti Award (YO 33/30), Bucuresti Jubiliar Award (YO), CA 
35DXCC (CE), Cept Amateur Radio Club Award program (OZ 27/28), Certificado Todo Par-
tido de Tigre TOT LU6DGP (LU), Chilean Island Award (CE 13/42), City of Udine Award (I), 
Diploma Antonio Cornish Besa (CE), Diploma Ciutat de Rubi (EA), Diploma del Amicizia (I), 
Diplome des Bons Vins du Midi (F), European MF Award (EMFA) (OZ 27/30), European HF 
Award (EHFA) (OZ 27/31), European VHF-UHF Award (EVUA) (OZ 27/31), European SHF-
EHF Award (ESEA) (OZ 27/31), Five Bands Vietnam Super Plaque (XV), GB Award (G), 
Green Scouts Award (HL), Halmstad-Helsinge Award (OZ), Oak House Award (G), Oranien 
Baum Diploma (UA), Radio Club De Concepcion CE5JA (CE), RIS Award (PA 34/27), Roma-
nia Award (YO 33/30), Sicily Castles and Fortresses Award (I), Squares JN63 Award (I), Sut-
ton Coldfield Radio Society Club Prefix Award (G), Sutton Coldfield G/PX Award (G), Twin 
Town Award (G), West Mercia Counties Award (G), Warszawa Award (SP), Worked All OY 
(WAOY) (OY), YO 2 YO on 2 Meters (YO - 2X2) (YO 15/34), YO 5 Continents on 5 Bands 
(YO-5 on 5) (YO), YO 10 YO on 10 Meters (YO - 10X10) (YO 15/34), YO 15 YO on 15 Meters 
(YO - 15X15) (YO 15/34), YO 20 YO on 20 Meters (YO - 20X20) (YO), YO 25th Meridian 
(YO - 25M) (YO), YO 40 YO on 40 Meters (YO - 40X40) (YO), YO 45th Parallel (YO - 45P) 
(YO), YO 80 YO on 80 Meters (YO - 80X80) (YO), YO 100 YO (YO-100) (YO), YO All Districts 
(YO-AD) (YO 33/31), YO Alma Mater (YO-AM) (YO 33/31), YO Balkans Zone of Peace (YO-
BZ) (YO 33/31), YO Chess Mate (YO-CM) (YO 33/31), YO Danube River (YO-DR) (YO 
33/31), YO Double Call (YO-DC) (YO 33/31), YO DX Club Members (YO-DX-C) (YO 33/32), 
YO Large Cities (YO-LC) (YO 33/32), YO Namesake Calls (YO-NC) (YO 15/34), YO Zone 20 
(YO - 20Z) (YO 17/39), Ziemia Tarnaowska Award (SP), Zone 12 Counties Award (CE20/37). 
 
QRT 
20 Years of Peace in Cyprus (5B4), A-OM-PTT Diploma (F), Beacon Monitor Award (OK), 
British International Police Award (G 18/35), Canadian Provinces Award Gold 500 (VE), 
Certificate of the Americas Haroaa (W), Cheshire Award (G), Cross Country Award (OZ 
44/34), Diplome de L’AOM PTT (F), Diplome FF8DEC (F), Great Lakes Award Haroaa (W), 
Great Lake and Ontario Routes Award (VE), Haroaa DX Award (W), Haroaa Super Opera-
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tor Award (W), Jarvamaa Award (ES), KV Gold Award CLC (OK), KV Activity Award CLC 
(OK), Mary Rose Award (G), Montargis Wireless School Award F3RM Member (F), NJDXA 
Achievement Awaed (W), Official Traffic Handler Award Haroaa (W), Po Stopách Války 
CLC (OK), Tartu Award (ES 11/35 en 20/37), UK Counties Award VHF (G), Work Member 
CLC Award (OK), Worked South America Award (W), Zwolle-Lünen Award (PA 42/31). 

 
TIJDELIJKE AWARDS 
UBA 60 AWARD 
De UBA viert haar zestigste verjaardag en geeft een speciaal herinneringsdiploma UBA 60 
uit, welke door alle zend- en luisteramateurs kunnen worden aangevraagd. Hiervoor is 
het nodig in de loop van het jaar 2007 ten minste vijf verschillende ON60 stations te log-
gen. Endorsement stickers voor 10, 20 en 30 ON60 stations zijn beschikbaar. Elk ON60 
station mag slechts één keer in elke aanvraag voorkomen. Er gelden geen band of mode-
beperkingen, maar verbindingen via repeaters, packet radio of echolink zijn ongeldig voor 
het diploma. Stuur je logboekuittreksel samen met € 5 (buitenlandse stations € 7 of US$ 8) 
aan: UBA Award Manager, Egbert Hertsen, ON4CAS, Postbus 85, B-2800 Mechelen 2, België.  
 
DIPLOMA 100 ANOS DE ESCOTISMO 
Ook de Braziliaanse Scout Association geeft een award uit voor 100 jaar scouting. 
Verbindingen tussen 1 januari en 31 december 2007 zijn geldig. SWL OK. Verzamel met 
11 QSL kaarten de naam BADEN POWELL met de laatste letter van de call (b.v. PY3UEB 
+ PT2GMA + KB5D + G3ALE... ). Naast het award kunt u ook een speciale Scout stempel 
als endorsement aanvragen. Hiervoor moet u het woord SCOUT verzamelen met de 
eerste letter van de suffix (b.v. ZX3S + PS7CE + 9 TI3OY + PY4UEB + JA5TVI). Er moet 
voor het award en de sticker minimaal één station uit Brazilië bij zijn. Een station mag 
maar éénmaal worden opgevoerd. De sticker is aan te vragen met SASE. GCR lijst met 
een persoonlijke blanco QSL-kaart en 5 IRC’s voor 31 december 2009 sturen naar: 
Orlando Perez Filho, PT2OP, SHIGS 706, bloco L, casa 22 - Asa Sul, 70350-762 Brasília-
DF, Brazilie. E-mail: pt2op@hotmail.com 
 
CLARA 40TH ANNIVERSARY CHALLENGE 
De Clara bestaat 40 jaar en geeft dit award uit voor 40 YL verbindingen in 2007. De cate-
gorieën waarin het aangevraagd kan worden zijn: CW of Phone HF, VHF (inclusief repea-
ters), Digital (inclusief Echolink, IRLP, RTTY, PSK31, etc.) of Mixed modes. Verbindingen 
via een YL net mag als het de ronde maar niet verstoord. Ga anders even QSY of maak 
een goede afspraak met de netleidster. Vermeld in de log: naam en call YL operator + 
band en mode. Stuur deze log met US$ 5 voor 1 maart 2008 naar: Kathy Steels VE3GYL, 
444 Jellicoe Crescent, London, Ontario   N6K 2M5, Canada. E-mail: ve3gyl@gmail.com 
 
2006 FIFA WORLD CUP Award 
De amateur-radio-club Bergheim DOK G20, geeft dit award uit i.v.m. het Wereld Kampi-
oenschap Voetbal 2006 in Duitsland. Voor dit award heeft u de landen nodig die aan dit 
kampioenschap hebben meegedaan. Contact tenminste 30 van die landen tussen 1     
januari 2006 en 31 december 2009. Er zijn geen band of modebeperkingen. GCR lijst en 
€ 10 (DX stations € 15 of 12 IRC’s) sturen naar: Baldur Drobnica, DJ6SI, Zedernweg 6,  
D-50127 Bergheim, Duitsland. 
De landen die in 2006 hebben meegedaan zijn: CT Portugal, DL Duitsland, D2 Angola, EA 
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Spanje, F Frankrijk, EP Iran, G Engeland, HB9 Zwitserland, HC Equador, HL Zuid Korea, 
HZ Saudi-Arabië, Italië, JA Japan, K USA, LU Argentinië, OK Tsjechië, PA Nederland, PY 
Brazilië, TI Costa Rica, SM Zweden, SP Polen, TU Ivoorkust, YU Servië-Montenegro, UR 
Oekraïne, VK Australië, XE Mexico, ZP Paraguay, 3V Tunesië, 5V Togo, 9A Kroatië, 9G 
Ghana, 9Y Trinidad & Tobago. 
 
DIPLOM GESEKER STIFTSHEXEN 
De OV Geseke O34 geeft dit award uit voor verbindingen tussen 1 januari 2007 en 31 
december 2008. Verzamel de woorden GESEKER STIFTSHEXEN met een letter uit de suf-
fix van 18 Duitse stations. Er moet wel een station van de OV Geseke, DOK O34, bijzit-
ten. Als van dat station niet een letter gebruikt kan worden, voer het dan als 19e station 
op. Het clubstation DL0ZG kan als Joker gebruikt worden voor een gemiste letter. Er zijn 
geen band of mode beperkingen, alleen packet en Echolink verbindingen tellen niet. Log-
uittreksel en € 5 of US$ 8 sturen naar: Gerd Erhard Holtmann, DM2EE, Friedrich Groos 
Straße 18, D-59597 Erwitte, Duitsland. 
 
60 JAHRE RHEINLAND-PFALZ 
Het jubileum Diploma wordt uitgegeven voor verbindingen uit het district Rheinland-Pfalz 
tussen 1 januari en 31 december 2007. SWL OK. Verzamel met de letters uit de suffix en 
cijfers uit de call de woorden 60 JAHRE RHEINLAND-PFALZ. De DOK’s in Rheinland Pfalz 
zijn: K01 tot K56 en Z11, Z22, Z74, Z77 en Z82. De speciale districtcalls zijn: DA0RP, 
DF0RLP, DF0RPJ, DK0RLP, DL0RP, DM0K en DL0K. Elk station kan maar éénmaal worden 
opgevoerd. Het speciale DOK 60 RLP kan als Joker gebruikt worden voor 5 gemiste  
letters en getallen. Er zijn geen bandbeperkingen en buiten packet en echolink zijn alle 
modes toegestaan. Het award is gratis. Er is een speciaal aanvraagformulier te vinden op 
de site http://www.darc.de/distrikte/k. De aanvraag moet voor 30 juni 2008 verstuurd 
zijn naar: Thomas Krämer DL4PY, Lindenstraße 7, D-56812 Cochem, Duitsland. 
 
60 JAHRE ORTSVERBAND OBERHAUSEN 
De Deutsche Amateur-Radio-Club e.V., Ortsverband Oberhausen (DOK L18) geeft dit  
diploma uit voor verbindingen tussen 1 juni 2007 tot 31 mei 2008 met hun leden. SWL 
OK. Er moeten 60 punten verzameld worden. De clubstations DL0L en DL0RO tellen voor 
10 punten en 1 clubstation is verplicht voor de aanvraag. Een station mag op meerdere  
banden gewerkt worden. Alle andere stations uit DOK L18 zijn 5 punten. Alle banden en 
modes zijn toegestaan, behalve Packet Radio en Echolink verbindingen. Een loguittreksel 
en € 7 of US$ 10 sturen naar: Stefan Dix, DL1ATR, Teutoburger Str. 195 A, D-46119 
Oberhausen, Duitsland. Het geld kan ook overgemaakt worden naar: DARV e.V. OV Ober-
hausen, Volksbank Eisenberg, Kto.-Nr.: 1600293075, BLZ: 830 944 94, IBAN-Nr.: 
DE42830944941600293075 o.v.v. naam award, eigen naam en call. 
 
60 JAHRE DISTRIKT RUHRGEBIET 
Naast het tijdelijke award 60 jaar Ortsverband Oberhausen geeft de DOK L18 ook dit 
award uit. Hiervoor gelden verbindingen tussen 1 juli 2007 tot 30 juni 2008 met club-
stations uit het district Roergebied (L). 60 punten zijn er nodig en elk clubstation geeft 5 
punten. Een clubstation mag maar eenmaal opgevoerd worden voor het award. Alle ban-
den en modes zijn toegestaan, behalve Packet Radio en Echolink verbindingen. Een log-
uittreksel en € 5 of US$ 7 sturen naar: Stefan Dix, DL1ATR, Teutoburger Str. 195 A,      
D-46119 Oberhausen, Duitsland. Het geld kan ook overgemaakt worden naar: DARV e.V. 
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OV Oberhausen, Volksbank Eisenberg, Kto.-Nr.: 1600293075, BLZ: 830 944 94, IBAN-Nr.: 
DE42830944941600293075 o.v.v. naam award, eigen naam en call. 
 
NORDDEICH RADIO AWARD 
Het Duitse kuststation Norddeich Radio begon op 1 juni 1907 met scheepscontacten. Het 
bestaat nu 100 jaar en de lokale radio amateurs clubs Norddeich (Z65) en Hage (I55) 
geven om dat te vieren een award uit voor verbindingen tussen 1 juni en 31 december 
2007. SWL OK. Verzamel 100 punten tussen 1 juni en 31 december 2007. Een QSO met 
DL100DAN = 20 punten. QSO met DF0DAN, DK0DAN en DL0DAN = 10 punten. Leden 
van de Norddeich (Z65, VFDB) en OV Hage (I55, DARC) = 5 punten. Een contact via EME 
en meteorscatter met een afstand van meer dan 1000 km met de clubstations DL100DAN, 
DF0DAN, DK0DAN en DL0DAN = 100 punten. Een station mag maar 1x per band 
opgevoerd worden. Voor verbindingen boven 30 MHz tellen de punten dubbel. Er zijn 
geen band en modebeperkingen, behalve geen Packet Radio en Echolink verbindingen. 
Stuur een loguittreksel en € 5 of US$ 7 naar: Bernd Thomsen, DK1QO, Am Sportplatz 3, 
D-26524 Hage, Duitsland. 
 
ELISABETH DIPLOM 
De DARC Marburg (DOK F15) viert de 800e verjaardag van de Heilige Elisabeth. SWL OK. 
Verzamel 800 punten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009. Elk station mag maar 
eenmaal per band worden opgevoerd en een station uit DOK F15 is verplicht. Een ver-
binding met stations van de ortsverbanden langs de Elisabeth wandelweg tellen voor 5 
punten. Dat zijn: Frankfurt Z60, Frankfurt Nord F57, Frankfurt West F49, Frankfurt F05, 
Usingen F18, Bad Homburg F11, Wetzlar F19, Eisenach X11, Eschwege F28, Melsungen 
F36, Schwalm-Knüll F34, Aachen G01, Köln G10, Berg. Gladbach G19, Köln-Deutz G24, 
Köln-Nord G35, Köln-Delbrück G44, Siegen O55. Verbindingen met clubstations van deze 
DOK’s en de partnersteden van Marburg geven 20 punten. De partnersteden zijn:       
Eisenach (DL), Maribor (S5), Poitiers (F), Sfax (3V), Sibiu (YO), Northampton (G). De  
speciale DOK’s Z60 met MKF van 01-01 tot 31-12-2007, F05 met 60F05 van 01-06 tot  
31-12-2007, F11 met 60F11 van 01-04 tot 30-09-2007, F19 met 60F19 van 01-01 tot   
31-12-2007 en X11 met HE800 van 01-03 tot 31-12-2007 geven 100 punten. Elk station 
uit DOK F15 zijn 5 punten en het clubstation uit F15 is 50 punten. DL0UM met S-DOK 
800HLE van 01-01 tot 31-12-2007 en DC0YL met S-DOK YL-UKW van 01-01-2007 tot   
31-12-2009 zijn 100 punten. Elke verbinding in CW telt dubbel. GCR lijst en € 6 of US$ 7 
sturen naar: Gudrun Lehnert, DG1FGL, Graf-von-Stauffenberg-Str. 20, D-35037 Marburg, 
Duitsland. 
 
775 YEARS OF PIRNA AWARD 
Omdat de stad Pirna 775 jaar bestaat geeft de DARC afdeling Liebstadt (DOK S03) dit 
award uit voor verbindingen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2008 met leden van 
de DARC afdelingen Liebstadt (S03), Pirna (S10), Neustadt (S15) en Stolpen (S26). SWL 
OK. DL stations hebben 75 punten nodig met tenminste 3 verschillende DOK’s. Europese 
stations 50 punten en 2 verschillende DOK’s en de rest heeft genoeg aan 25 punten. Elk 
station uit DOK S03, S10, S15 en S26 telt in SSB/FM 4 punten en in CW/DIGI 6 punten. 
De clubstations DL0LIE, DL0STO en DL0PIR zijn in SSB/FM 10 punten en in CW/DIGI 12 
punten. Het clubstation DL0LIE met de speciale DOK 775PIR is 20 punten. Elk station 
mag maar eenmaal worden opgevoerd voor het award. Er zijn geen band of modebeper-
kingen alleen Packet Radio en Echolink zijn niet toegestaan. GCR lijst en € 5 of US$ 7  
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sturen naar: Bernd Scholze, DF3MA, Borna Nr. 8, D-01819 Bahretal, Duitsland. E-mail: 
df3ma@dl0lie.de 
 
RHEIN RUHR DX ASSOCIATION (RRDXA) 40 AWARD 
Ter gelegenheid van de 40e verjaardag RRDXA is dit award te behalen door verbindingen 
met de clubleden tussen 15 februari 2007 en 14 februari 2008. SWL OK. Verzamel 40 
punten en elk station telt maar eenmaal. Elk RRDXA lid telt voor 2 punten. De club-
stations DQ0A en DR0R zijn 5 punten en het speciale station DL40RRDXA is 10 punten. 
Een link naar de ledenlijst staat op de DIG-PA site. Stuur een log en € 5 of $US7 naar: 
Hans Bartels, DL1YFF, Nesselstrasse 39, D-33699 Bielefeld, Duitsland. 
 
775 JAHRE STADT BERNAU-DIPLOM 
Dit is een permanent award maar omdat het in het jubileumjaar van de stad Bernau 
wordt uitgegeven en er in 2007 veel activiteiten zijn vermeld ik het ook maar even in de 
rubriek tijdelijk 2007. De awardgegevens zijn te vinden in de rubriek nieuw. Het speciale 
station DM50BER zal aan de volgende contesten deelnemen: 01.-02.09.2007 IARU-VHF-
Contest, 20.-21.10.2007 W A G, 02.12.2007 Brandenburg-Berlin-Contest (met alle 6 Club-
/speciale stations!!!). Elke eerste donderdag van de maand VHF-Clubstationsactiviteit 
Brandenburg. Elke tweede donderdag van de maand HF-Clubstationsactiviteit Branden-
burg. Diverse Clubstations van de OV Bernau zijn in de OV ronde QRV of er moet even 
naar gevraagd worden. Maandags 20.00 uur op 144.575 Mhz. Woensdags 20.00 uur op 
28.575 Mhz. Vrijdags op de clubavond vanaf ca. 18.30 uur op 3.650 +/- QRM. 
 
JUBILÄUMSDIPLOM 50 JAHRE OV I18 
Omdat de OV Delmenhorst (I18) 50 jaar bestaat wordt dit award uitgegeven voor ver-
bindingen in 2007. SWL OK. Er zijn 50 punten nodig en elk station uit DOK I18 geeft 10 
punten. Het clubstation DK0FC telt voor 20 punten. Alle banden zijn geldig en van de  
modes zijn alleen packet radio en echolink niet toegestaan. De aanvraag moet voor 31 
december 2008 met € 5 verzonden zijn naar: Mike Hayens, DO6BCO, Lange Streifen 13, 
D-28357 Bremen, Duitsland. 
 
WAB SPECIAL EVENT STATIONS AWARD - 2007 
De WAB geeft dit award uit ter ondersteuning voor de vele speciale calls die actief zijn in 
Engeland. SWL OK. Alleen de speciale stations met de GB prefix zijn geldig. Het award is 
aan te vragen als u 20 GB stations in 2007 heeft gewerkt. Er zijn ook stickers voor elke 
20 GB stations meer en bij 100 is er weer een award. Een GB stations mag maar éénmaal 
voorkomen op de aanvraag. Bij de aanvraag moet wel de WAB area vermeld worden. Het 
award kost £1.00, € 5 of $US 5 en de sticker £0,50, € 1 of $US 1. De awardmanager is: 
Dave Brooks - G4IAR, 28 Avon Vale Road, Loughborough, Leicestershire, LE11 2AA, 
Engeland. 
 
UKSMG 25TH ANNIVERSARY AWARD 
De UKSMG 25th Anniversary Award is te behalen op de 50 MHz band in 2007. SWL OK. 
Werk 25 UKSMG leden en met tenminste één van de volgende speciale stations AN7SIX, 
AO7SIX, EG7SIX, G5KW, PA25UKSMG, SP25SIX en TM6MG. De ledenlijst kan u op de 
DIG-PA site vinden. Een log en € 8 of US$ 8 (voor leden € 5 of US$ 5) sturen naar:  
Peter Kay, G0KUX, 90 Avenue Road, Southgate, London, N14 4EA, Engeland. E-mail: 
awards@uksmg.org 
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INTERNATIONAL POLAR YEAR (IPY) 
De ARI branch of Cassino, geeft dit award. Dit eert de Italiaanse bijdrage tot de culturele, 
onderwijs en medische activiteiten van het officiële Internationale Polaire Jaar. Deze acti-
viteiten herdenken ook de wetenschappelijke activiteiten van de Italiaanse basis Mario 
Zucchelli in Baai TerraNova van maart 2007 tot 30 december 2007. Maak verbindingen 
met IPY stations en met Polar en Antarctica stations tussen 1 maart 2007 en 28 februari 
2009. SWL OK. De HF banden zijn 3,5, 7, 10, 14, 18, 21, 24,5, 28 en in de modes SSB, 
CW, RTTY, PSK of Mixed. Voor het award heeft u 5 verschillende stations nodig. Bij 25 
verschillende stations kan u een zilveren sticker aanvragen en bij 50 een gouden. U mag 
een station op meerdere banden werken echter het telt maar éénmaal voor het award. 
Het award kost € 10 of US$ 15. Een GCR lijst of kopieën van de QSL kaarten sturen naar: 
Nuccio Meoli, IØYKN, Via Conte Bassavilla 1, I-03030 Rocca D’Arce, (FR) Italië. E-Mail: 
nucciomeoli@libero.it. In de ICPO lijst en speciale calls op de DIG-PA site staan vaak IPY 
stations vermeld. Ook kunt u kijken op de site http://www.ddxc.net/wap/default.php hier 
staat ook veel info op van expedities naar Antarctica. 
 
KOPRIVNICA CITY AWARD 
De Radio Club Koprivnica is dit jaar actief met de speciale call 9A60K vanwege hun 60e 
verjaardag. Als u deze call werkt in 2007 dan kan u het speciale Koprivnica City Award 
award aanvragen. De call 9A60K is ook geldig voor het permanente Koprivnica City Award 
(Bulletin 46/36), Worked 9 A Prefix Award (43/33) en Croatian County Award (47/40). De 
aanvraag en € 5 kunt u sturen naar: Kresimir Juratovic, 9A7K, P.O. Box - 88, HR-48001 
Koprivnica, Kroatië. 
 
“75 @ 75” AWARD 
Omdat de FMRE 75 jaar bestaat geeft men dit award uit. Verzamel 75 punten met 
Mexicaanse stations in 2007. FMRE’s official stations (6F75A en 6G1LM): 10 punten. 
Stations met de speciale prefix 2007 (6H1, 6I2, 6J3, 6E4): 5 punten. Stations met de 
reguliere prefix (XE1, XE2, XE3 & XF4) of een andere speciale prefix: 1 punt. Een QSO 
met 6H1KK op 20 meter, op 40 meter RTTY en op 40 meter CW telt voor 5 punten per 
band. Een station mag op meerdere banden in verschillende modes worden gewerkt. 
Stuur de aanvraag en US$ 3 naar: FMRE´s Award Manager: José Levy, XE1J, Clavel 333, 
Colima, Col. 28030, México. 
 
75 JAHRE STADT HEIDENREICHSTEIN 
Omdat de Oostenrijkse Amateurfunkclub Heidenreichstein 75 jaar bestaat wordt dit 
award uitgegeven en wordt ook een permanent award. Voor verbindingen in 2007 komt 
op het award de tekst 75 Jahre Stadt Heidenreichstein 1932-2007 te staan. Na 1 januari 
2008 alleen Stadt Heidenreichstein. De verdere regels voor beide awards zijn hetzelfde en 
deze kunt u bij de Nieuwe Awards vinden in dit bulletin. 
 
MFCA-Jubiläums-Diplom 
Voor dit diploma heeft u 10 jaar de tijd gehad om het te behalen. Het begon op 8 april 
1997 en loopt tot 31 december 2007. Voor diegenen die punten voor dit award aan het 
verzamelen zijn even de attentie dat er nog een aantal maanden is om deze te behalen. 
Wie er nog niet mee bezig was misschien een aanleiding in de kaartenbak te kijken welke 
verbindingen er al zijn en niet. Voor dit 10 jarige Jubileum award van de MFCA heeft u 
het volgende nodig tussen 8 april 1997 en 31 december 2007. SWL OK. Een QSO met 
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OE6XMF en OE6XMF/ als speciaal station tijdens verschillende evenementen zoals  
Museum Ships Event, Lighthouse weekend, World Saling Games, Marinedagen enz. QSO 
met 10 verschillende MFCA stations. QSO met 10 verschillende buitenlandse Navy Stations  
(b.v. MF, RNARS, MARAC, BMARS, INORC, ARMI, YO-MARC, FNARS enz.). QSO met 10 
verschillende Radioschepen (b.v. HMS Belfast, Cap San Diego, PB Niederösterreich, enz.) 
of MM-Stations. Er zijn geen band of modebeperkingen. Een GCR lijst en € 15 kunt u   
sturen naar Ing. Sepp Langer, OE3OLC, Birkengasse 25, A-3172 Ramsau (Hainfeld), 
Oostenrijk. E-mail: langer.oe3olc@aon.at  
 
NOVARA DIPLOM 
De MFCA geeft ook dit nieuwe tijdelijke award uit vanwege het feit dat het 150 jaar ge-
leden is dat het Oostenrijkse zeilschip Novara een wereldreis maakte. De Novara maakte 
deze reis van 10 april 1857 tot 26 augustus 1859 (551 zeildagen). De Novara was 50 me-
ter lang, had 250 mensen aan boord en het eerste schip met Duits als voertaal maar ook 
het laatste zeil oorlogsschip dat nog zonder stoommotor de aarde rondging en aanwezig 
was bij de zeeslag van 1866 bij Lissa. Voor dit award zijn verbindingen geldig tussen 30 
april 2007 t/m 26 augustus 2009. SWL OK. Nodig zijn: Een QSO met OE6XMF/ als speciaal  
station. Een QSO met een /MM station die vaart op een Oceaan. Een QSO uit landen/
havensteden waar de Novara is geweest van de 5 continenten. (b.v. Gibraltar of Madera = 
Europa, een Braziliaanse stad= Zuid Amerika enz). Er zijn geen bandbeperkingen. Alleen 
de modes CW, SSB en mixed. De landen/havensteden zijn: Gibraltar (ZB2), Madeira (CT3), 
Rio de Janeiro (PY1), Kaapstad (ZS1), St. Paul & Amsterdam-Eiland (FT/Z), Ceylon (4S7), 
Madras (VU), Nikobaren (VU4), Singapore (9V1), Jakarta (Batavia) (YB1), Manilla (DU1), 
Hong Kong (VR2), Shanghai (BY4), Ponape (Puynipet-Insel) (V6), Stewart (Sykaijana) Isl./
Salomon-Insel (H4), Sydney (VK2), Auckland (ZL1), Tahiti (FO), Valparaiso (CE2). GCR lijst 
en € 15 sturen naar: Ing. Sepp Langer, OE3OLC, Birkengasse 25, A-3172 Ramsau 
(Hainfeld), Oostenrijk. E-mail: langer.oe3olc@aon.at  
 
100 YEARS OF SCOUTING 
Ook Portugal geeft een award uit i.v.m. 100 jaar scouting voor verbindingen met Portu-
gese Scouting CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (CNE) stations tussen 22 februari en 31 
december 2007. SWL OK. Er zijn geen band en modebeperkingen alleen echolink telt 
niet. Er is een van 31 juli tot 6 augustus en van 9 december tot 15 december 2007 een 
speciaal CNE scouting station CT8CNE actief. Er zijn 3 type diplomas. Voor brons heeft 
men 50 punten nodig, voor zilver 75 en goud 100 punten. CT8CNE geeft 25 punten. Een 
CNE JOTA station (CT7xxx; CT9xxx; CUxx) en CT1DJE is 5 punten. Stations van CNE radio 
amateurs zijn 2 punten. Wie ten minste 22 CNE radioamateurs werkt, ontvangt een    
Honor Roll award. De CNE radio amateurs zijn: CT1AHU, CT1AQD, CT1ASP, CT1BWW, 
CT1CFX, CT1EBA, CT1ECT, CT1EPI, CT1FEE, CT1FYW, CTIGYD, CT1HXB, CT1YSU, CT1F-
JI, CT2FKI, CT2GDE, CT2GGZ, CT2GSN, CT2HFS, CT2HHM, CT2HLH, CT2HNX, CT2IIZ, 
CT2IMO, CT2IRR, CT2ISS, CT2MH, CT4HA, CU2HV, CU3CY, CU3DH, CU3FB, PT7ZT.  
De stations die deelnemen aan de JOTA zijn te vinden vanaf 1 oktober op de site  
http://cne-escutismo.pt/dnr/jota. GCR lijst sturen voor 31 maart 2008 met € 5 of US$ 7 
sturen naar: António Manuel Ribeiro da Silva, CT1DJE, Rua Mar. Gomes da Costa, lote 46, 
1685-901 Famoes, Portugal 
 
ICELAND AWARD 
Maak een verbinding met 2 IJslandse radioamateurs in 2007 en u kan het award aanvra-
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gen. /TF of TF/ stations zijn niet geldig voor dit award. SWL OK. Alle banden en modes 
zijn geldig. De aanvraag sturen voor 30 juni 2008 met US$ 5 naar: ÍRA Awards Manager, 
Brynjólfur Jónsson, TF5BW, P.O. Box 121, IS-602 Akureyri, IJsland. E-mail: tf5bw@nett.is 
 
ASTRID LINDGREN 100 YEARS AWARD 
De Zweedse meest populaire kinderboeken schrijfster Astrid Lindgren is geboren op 14 
november 1907 in Vimmerby. De Radioklubben CQ i Vimmerby – SK7CN geeft hiervoor 
een award uit. Er moeten punten verzameld worden tussen 15 mei en 14 november 2007 
door met de speciale stations 7S100AL en 7S100ALA te werken. Zweedse stations hebben 
100 punten nodig, Europese 60 en de rest 30 punten. Een QSO met het speciale expedi-
tie station 7S100AL telt 40 punten en met 7S100ALA 20 punten. Beide stations mogen 
vaker gewerkt worden op dezelfde dag, band en mode.  
Het station 7S100AL is actief vanaf verschillende feest locaties. Waar en wanneer kunt u 
op de site zien http://www.sk7cn.se/. Stuur de aanvraag voor 31 december 2007 met € 5 
of US$ 8 naar: Radioklubben CQ, c/o SM5OUU, Linus Tolke, Storgatan 59, 590 40 Kisa, 
Zweden. E-mail: 7s100al@sk7cn.se. 
 
300 YEARS OF CARL VON LINNÉ AWARD 
Ter gelegenheid dat Carl von Linnés (Linnaeus) 300 jaar geleden geboren is geeft de Fal-
köpings Radio Club een award uit en hebben zij een speciale call SC300VL. Verzamel 300 
punten in 2007 door met Zweedse stations te werken en een QSO met SC300VL is ver-
plicht. SC300VL geeft 50 punten en alle Zweedse stations 3 punten. Buitenlandse stations 
in Zweden tellen niet (b.v. SM/PA0PPP). QSO’s op 50 MHz en hoger tellen dubbel (b.v. 
SC300VL is dan 100 punten). Een station mag maar eenmaal opgevoerd worden voor het 
award en de verbindingen moeten vanuit één land gemaakt worden. Verbindingen met  
/MM, /AM of via repeaters, echolink enz. tellen niet. Alleen 2-way QSO’s. GCR lijst en € 5 
of US$ 7 sturen voor 31 maart 2008 naar: SK6HD, Falköpings Radio Club, Box 686,  
SE-521 21 Falköping, Zweden. 
 

NEDERLANDSE AWARDS 
 
BOKKENRIJDERSAWARD 
Dit award is te behalen door kontakten met amateurs uit Belgisch en Nederlands Lim-
burg. Het wordt uitgegeven door de Afd. N.O. Limburg van de U.B.A. Twee honderd jaar 
geleden bestond er een geheim genootschap, door de bevolking in de beide Limburgen 
"De Bokkenrijders" genoemd. Rovend en plunderend maakten ze dit gebied onveilig. De 
hele Bokkenrijders story staat achter op het prachtige award. SWL OK. Amateurs uit Bel-
gisch Limburg tellen voor 3 punten en uit Nederlands Limburg voor 1 punt. Men moet 
tenminste 1 contact met beide provincies hebben. Verbindingen na 1 januari 1985 zijn 
geldig. PA- en ON stations hebben 12 punten nodig, andere EU-stations 8 punten en DX-
stations 5 punten. Er zijn geen band of mode beperkingen. Zend een GCR lijst met € 5, 
US$ 7 of 7 IRC's aan: Carlo Houben, ON4BR, Koebaan 73, B-3600 Genk, België. E-mail: 
on4br@telenet.be 
 
DUTCH LIGHTHOUSE AWARD 
Het award wordt uitgegeven door de VERON afdeling Alkmaar, A-01. Bevestigde verbin-
dingen met een Nederlandse vuurtoren en/of lichtschip zijn geldig voor het award vanaf  
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1 januari 2002. SWL OK. Op de qsl kaart moet de naam, locatie van de vuurtoren staan, 
en/of het nummer volgens de A.R.L.S. lijst (zie voor lijst: http://arlhs.com). Er zijn drie 
verschillende awards te behalen: Award 1: bevestigde verbindingen met 5 verschillende 
vuurtorens in Nederland. Award 2 met 10 verschillende vuurtorens en award 3 met 15 
verschillende vuurtorens in Nederland. De kosten voor het award bedragen € 5, dit is  
inclusief portokosten. Eventuele baten zullen worden geschonken aan de Koninklijke   
Nederlandse ReddingsMaatschappij (KNRM). Het amateur station dat een vuurtoren    
activeert moet in de vuurtoren of in de bijgebouwen van de vuurtoren zijn opgesteld of 
indien mobiel/portabel, niet verder dan in een straal van 500 meter vanaf de vuurtoren, 
zijn opgesteld. GCR lijst en € 5 sturen naar: K. Bakkum - PA3EEQ, Wilhelminastraat 96, 
1931 BT Egmond aan Zee. 
 
GRONINGER GDXG CERTIFICAAT 
Het Groninger GDXG certificaat is te behalen door te werken met 10 Groninger stations, 
resp. 8 stations voor Europa en 4 stations voor de rest van de wereld. Verbindingen vanaf 
1 januari 1965 zijn geldig voor dit certificaat. Geen mode of bandbeperkingen, sterker 
nog...!! Uniek in Nederland: een verbinding via de Groninger repeater telt eenmalig voor 
twee punten. GCR lijst en € 3 of US$ 3 sturen naar: Dirk de Wit, PA4DDW, Robijnstraat 
19, 9743 KN Groningen.  
 
MARAC AWARD 
De Marine Radio Amateur Club leden hebben of hadden een relatie met de Koninklijke 
Marine, hetzij als militair hetzij als burger in dienst bij de KM. Voor het award zijn ver-
bindingen na 30 september 1985 met MARAC leden nodig. SWL OK. Nederlandse stations 
dienen 15 punten, EU stations 10 en DX 5 punten te behalen. Elk MARAC lid geeft 1 punt. 
Clubstations PI4MRC en PI64MRC tellen voor 2 punten. De schoolstations van de Opera-
tionele school der KM, PI5KOM en van het Kon. Instituut voor de Marine PI5DD zijn ieder 
2 punten waard. Speciale stations PA6MLD en PA6SDH 3 punten. Alle verbindingen 
(simplex, mobiel, repeater, satelliet) zijn geldig. Het totale puntenaantal mag op verschil-
lende banden worden behaald; worden alle verbindingen op een band gemaakt/
beluisterd, dan zal dit op het award worden aangetekend (HF, VHF of UHF). Worden alle 
verbindingen gemaakt d.m.v. CW dan wordt dit eveneens speciaal vermeld. Ieder MARAC-
lid mag slechts eenmaal worden opgevoerd op de aanvraag. U behoeft de QSL-kaarten 
van de gemaakte verbindingen niet in uw bezit te hebben: de aanvraag kan worden ge-
schieden door een uittreksel logboek, mede ondertekend door twee medeamateurs. De 
aanvraag dient naast de gebruikelijke gegevens het MARAC nummer van de gewerkte 
stations te bevatten.  
De kosten voor het award bedragen € 2,50 of US$ 3. Met ingang van 1 oktober 1985 kan 
ook een endorsement op het award behaald worden. Dit is een goudkleurige sticker met 
het MARAC vignet. Voor deze sticker moet u 50 punten behalen conform de voorwaarden 
van het basis award. De stickers kun u aanvragen met SASE. 
 
MARAC TROPHY 
Voor de MARAC trophy zijn er verbindingen na 30-09-90 nodig. SWL OK. PA-stations: 75 
punten, EU-stations: 50 punten, DX-stations: 25 punten. De voorwaarden van het award 
gelden ook voor de trophy. De kosten van de trophy bedragen: € 16 of US$ 20 (Geen 
betalingen in internationale cheque's, postzegels en IRC's). De gewerkte MARAC num-
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mers kunnen ook worden gebruikt voor het aanvragen van het MARAC award/cq stickers, 
mits deze nog niet eerder zijn opgevoerd. 
De aanvraag voor het award, trophy en de stickers kunt u sturen naar: Jan Stappenbelt, 
PA3EBA, Mr. Raapplein 8, 1761 DA Anna Paulowna of Postbus 54, 1760 AB Anna Paulowna. 
 

NIEUWE AWARDS 
 
ON8SUB-AWARD 
Omdat ON8SUB slechts een vijftal keren per jaar in de lucht is, hoeft 
u het station maar 1 keer te werken om het award aan te vragen.  
Het award kost € 5 of US$ 6. Een loguittreksel is voldoende en kan 
gestuurd worden naar: Johan de Leyn, ON4UK, P.O. Box 1006,  
B-8300 Knokke-Heist, België. E-mail on4uk@uba.be 
 
CLUB FRANCOPHONE TELEGRAPHIST (CFT) AWARD 
Voor de CW mensen onder ons geeft de CFT, een Belgische groep CW 
enthousiasten dit award uit. Contact 10 leden van deze groep. GCR 

lijst en € 5 sturen naar: Club Francophone Telegraphiste, Rue Neuve 124, B-6061 Montig-
nies/s/Sambre, Hainaut, Belgie. 
 
775 JAHRE STADT BERNAU-DIPLOM 
Dit is een permanent award, omdat er in het jubileumjaar 2007 van de stad Bernau wordt 
uitgegeven, zijn er in 2007 veel activiteiten en deze vermeld in de rubriek tijdelijk. Verbin-
dingen na 1 januari 2007 tellen voor dit award. SWL OK. Het is zowel op HF als op VHF te 
behalen. Voor het basis diploma heeft men op HF 40 punten nodig, op VHF en SWL’s 20 
punten. Voor de bronzen sticker zijn er op HF 50 punten nodig en VHF/SWL 30 punten. 
Zilveren sticker; HF 60 en VHF/SWL 40 punten. Gouden sticker HF 80 en VHF/SWL 60 
punten. Stations uit Y14 (lijst op DIG-site) tellen voor 2 punten. De clubstations uit Y14: 
DK0BER, DF0BER, DL0BAS, DM3B, DR3R zijn 3 punten en DM50BER 5 punten. Een ver-
binding met een partnerstad van Bernau is 5 punten. Er telt maar 1 verbinding per stad. 
Partnersteden: Champigny-Sur-Marne (Frankrijk), Skwierzyna (Polen), Meckenheim 
(Duitsland). Als u het Hussiten Diplom heeft 10 punten. Elk station kan maar eenmaal 
worden opgevoerd. De kosten voor het award zijn € 5 of US$ 7 en kunnen overgemaakt     
worden op: Konto des Ortsverbandes Y14, Sparkasse Barnim, BLZ 170 520 00, Konto 
3140038436. De stickers zijn gratis. GCR lijst sturen naar: Burkhard Gorlt, DG2BTE,   
Wielandstr. 40, D-16321 Bernau bei Berlin, Duitsland. 
 
HUSSITEN-DIPLOM 
Vanwege het 50 jarig bestaan van de OV Bernau is dit award uitgegeven voor verbindin-
gen na 1 januari 1990. SWL OK. De Hussiten (aanhangers van Johannes Hus) is een 
broederschap uit de 15e eeuw. Voor het basis diploma heeft men op HF 50 punten nodig, 
op VHF en SWL’s 30 punten. Voor de bronzen sticker zijn er op HF 70 punten nodig en 
VHF/SWL 50 punten. Zilveren sticker: HF 90 en VHF/SWL 70 punten. Gouden sticker voor 
allen 100 punten. Stations uit Y14 (lijst op DIG-site) tellen voor 2 punten. De clubstations 
uit Y14: DK0BER, DF0BER, DL0BAS, DM3B, DR3R zijn 3 punten en DM50BER 5 punten. 
Een QSO met een vroegere Hussiten stad (elke stad telt 1 maal) is 2 punten. Een stad 
waar de Hussitenfestspiele wordt gehouden (elke stad telt 1 maal) is 3 punten en als u in 
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het bezit bent van het 775 Jahre Stadt Bernau-Diplom telt voor 10 punten. Elk station kan 
maar eenmaal worden opgevoerd. Het award kost € 5 of US$ 7 en het bedrag kan over-
gemaakt worden op: Konto des Ortsverbandes Y14, Sparkasse Barnim, BLZ 170 520 00, 
Konto 3140038436. De stickers zijn gratis. GCR lijst sturen naar: Burkhard Gorlt, DG2BTE, 
Wielandstr. 40, D-16321 Bernau bei Berlin, Duitsland. 
Hussitensteden zijn: Bernau bij Berlin, Bärnau/Oberpfalz, Frankfurt/Oder, Müllrose, Lebus, 
Müncheberg, Buckow, Biesenthal, Alt-Landsberg, Fürstenwalde, Strausberg, Hiltersried 
Zistersdorf, Deggendorf, Pilsen, Tabor, Prag, Sudemer, Pisek, Sedlcany, Semimovo Usti, 
Slany, Cesky Brod, Deutsch Brod, Veitsberg, Kuttenberg (Kutna Hora), Höritz, Aussig,  
Teplitz. Dux, Bilin, Brüx, Mies, Taus, Lipani, Tachau, Danzig, Triebsch (Triebusin), Husi-
netz (Husinec) Kreis Prachatitz geboorteplaats van Jan Hus (1369-1415), Konstanz (Jan 
Hus waar hij werd verbrand 1415). 
Plaatsen met Hussitenfestspielen: Bernau bij Berlin, Bärnau/Oberpfalz, Tachow, Tabor, 
Hilterried, Neunburg vorm Wald, Furth im Wald, Naumburg a.d. Saale, Triebsch (Triebusin) 
 
RAOTA CERTIFICATE 
Dit award wordt uitgegeven door de Radio Amateur Old Timers 
Association (England). Werk 50 leden van deze club. Kijk voor 
de lijst op de DIG-PA site. Er zijn ook awards voor 75 en 100 
verbindingen met leden. Er zijn geen band of modebeperkingen. 
Leden mogen maar éénmaal worden opgevoerd. Het award is 
gratis als u het via mail (PDF file) wilt ontvangen, anders kost 
het £2. GCR lijst sturen naar: E.H. Prince, G3KPU, "Cubert", 
Bawtry Road, Hatfield Woodhouse, Doncaster, South Yorks, DN7 6PQ Engeland.  
 
HORNDEAN & DISTRICT ARC AWARD 
Maak verbindingen met leden van deze club na 1 januari 1981. SWL OK. Een station mag 
maar éénmaal worden opgevoerd voor het award. Voor HF zijn er 10 punten nodig en 
VHF 15 punten. Elk lid telt voor 1 punt en het clubstation G4FBS of een ander speciaal 
HDARC station telt voor 2 punten. Er zijn geen band of mode beperkingen. GCR lijst en 
£5 of € 8 sturen naar: R. Evans G0RPX, 426 Hawthorn Crescent, Cosham, Portsmouth, 
Engeland PO6 2TX. E-mail: g0fyx@msn.com 
 
EPPING FOREST AWARD 
De Loughton & Epping Forest Amateur Radio Society activeert regelmatig de clubcalls en 
speciale calls. Het is de bedoeling dat u voor dit award verbindingen maakt met deze calls 
na 1 Januari 2000. SWL OK. De speciale LEFARS GB calls geven 5 punten per activiteit 
periode. Als b.v. GB2AVF actief is op 2 en 3 oktober dan telt de call 5 punten. Werkt u 
dezelfde call b.v. op 5 januari omdat de call die dag actief is, dan telt het station weer    
5 punten voor deze activiteit periode. De LEFARS Clubstations geven 3 punten. Een   
clubstation mag u vaker werken maar er moet 24 uur tussen zitten. Voor het basis award 
oftewel het Beech award heeft u 20 punten nodig. De Silver Birch award kan u bij 50 
punten aanvragen en voor de English Oak award zijn 100 punten nodig. De clubcalls zijn: 
G4ONP, G4ONP/p, GX4ONP en GX4ONP/p. De speciale calls zijn: GB2AVF (Abridge Village 
Fete), GB2BHM (Blake Hall Museum), GB125E/GB2EFF (Epping Forest Festival), GB2RFC 
(Epping Forest College), GB6EHL (Queen Elizabeth's Hunting Lodge), GB2HSF (Hereward 
School Fete), GB2LRS (Loughton Radio Society), GB4OLR (40th Anniversary of Loughton 
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Radio Society). Naast deze call heeft de LEFARS ook 
eenmalige activiteiten met een speciale call. Op hun site 
is een jaaroverzicht met welke andere calls dat zijn. Elk 
award kost € 5 of US$ 7 (in dollarbiljetten van 1 of 2). 
De aanvraag kunt u sturen naar:  
LEFARS Awards Manager: 26 Oak Tree Close, Loughton, 
Essex, Engeland IG10 2RE. E-mail: awards@lefars.org.uk. 
Internet: http://www.lefars.org.uk/ 
 

WORKED LIVERPOOL AWARD (WLA) 
Werk met stations uit de stad Liverpool. SWL OK. Britse stations hebben er 20 nodig, de 
rest van Europa 15 en DX 10 stations. Er zijn geen band of modebeperkingen. GCR lijst 
en £5 sturen naar: Bert Donn G3XSN, 7 Thurne Way, Liverpool L25 4SQ, Engeland. 
 
SUOMEN JOUTSEN AWARD 
In 1930 was de Suomen Joutsen één van de trainingsschepen van de Finse Marine. Het 
schip heeft 8 lange reizen gemaakt en 37 landen bezocht. Nu kunnen de toeristen het 
schip bekijken in Finland. Voor het award heeft u een verbinding met de 8 landen nodig 
waar het schip is geweest, EA8, KP4, LU, OY, W, YV, ZS en 4X, + 5 FNARS leden of club-
stations. De ledenlijst staat op de DIG-PA site. De klassen waarin u het award kan aan-
vragen zijn: CW, SSB, MIXED en SWL. GCR lijst en € 10 of US$ 10 kunt u sturen naar: 
Laivaston Radioamatöörit OH1AJ, BOX 266, FIN-20101 Turku, Finland. 
 
TWEE AWARDS UIT DE REF SERIE 
De REF geeft verschillende awards uit welke door diverse awardmanagers worden  
afgehandeld. Het contact met een aantal van die managers is erg moeilijk vandaar dat 
we niet alle REF awards publiceren. Met deze awardmanager gaat dat prima. 
Deze awards zijn ook door luisteramateurs aan te vragen. De DDFM en DPF kosten € 12,50. 
DDFM en 5BDDFM stickers € 5. 5BDDFM en 5BDPF kosten € 48. Aanvragen kunt u sturen 
naar: REF-Union, 32 Rue de Suede, B.P. 77429, F-37074 Tours Cedex 2, Frankrijk. E-mail 
manager: f5gsd@ref-union.org 
 
DDFM   DIPLOME DES DEPARTEMENTS FRANCAIS DE LA METROPOLE 
Contact Franse Departementen na 30 juni 1957 en voor de WARC banden is dat na        
1 januari 1982. HF: Franse stations hebben 50 departementen nodig en de rest 40. VHF: 
Franse stations 30 en de rest 20 departementen. Er zijn stickers voor elke 10 meer en 
een speciale sticker voor alle 96 departementen. Repeater en satelliet verbindingen zijn 
niet geldig. Alle QSO’s moeten vanuit dezelfde QTH gemaakt worden in CW, phone of 
mixed. QSO’s op 10 MHz tellen alleen in de CW mode. 
 
5BDDFM - DIPLOME OF THE DEPARTMENTS FRANCE ON 5 BANDS 
Voor deze plaquette gelden dezelfde regels als voor het DDFM award. Op HF heeft u 300 
QSL-kaarten nodig via 5 banden van 1.8 MHz – 20 MHz met tenminste 10 verschillende 
departementen per band. VHF: 250 QSL-kaarten op 5 banden welke begint bij 30 MHz 
met tenminste 5 verschillende departementen per band. Er zijn stickers voor elke 10   
departementen meer. 
 
DPF - DIPLOME OF THE PROVINCES OF FRANCE 
Contact Franse provincies na 1 januari 1951 en voor de WARC banden is dat na 1 januari 
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1982. Op HF zijn er 22 verschillende provincies nodig en op VHF 16. Alle verbindingen 
moeten vanuit hetzelfde land gemaakt worden in CW, phone of mixed. QSO’s op 10 MHz 
tellen alleen in de CW mode. 
 
5BDPF - DIPLOME DES PROVINCES OF FRANCE ON 5 BANDS 
Voor deze plaquette tellen dezelfde regels als het DPF award. HF: 22 verschillende pro-
vincies per band op 5 banden van 1.8 MHz en 30 MHz, totaal 110 kaarten. VHF: 16 ver-
schillende provincies per band op 5 banden welke begint bij 30 MHz, totaal 80 kaarten. 
 
DIPLOME DE LA LIGNE MAGINOT D’ALSACE 
De Maginotlinie is een Frans verdedigingswerk bestaande uit bunkers, dat is aangelegd 
tussen de 1e en 2e wereldoorlog. Het bestond uit 58 verdedigingswerken en 400 kazemat-
ten. Voor dit award moet u tenminste 3 forten of schuilplaatsen van de Maginotlinie wer-
ken die in de Elzas liggen en door de volgende clubs zijn geactiveerd. Deze zijn: F5KAV, 
F5KBB, F6KDL, F6KNJ, F6KPM, F6KQV, F8KFI. Er zijn geen band of modebeperkingen. 
Stuur een GCR lijst met € 8 naar: Philippe Rehm, F6BEC, 50 Rue Firth, F-67700 Monswil-
ler, Frankrijk. E-mail: prehm@free.fr 
 
ISLANDS OF MORBIHAN AWARD (DIM) 
Werk of hoor 5 verschillende eilanden uit het departement Morbihan die op de DIM lijst 
staan. (zie DIG-PA site). Er zijn stickers voor 10, 15 en 20 eilanden. Na de 20 eilanden 
kunt u bij elk eiland weer een sticker aanvragen. Repeater verbindingen zijn niet geldig. 
Het award kost € 4 of US$ 5 en de stickers € 1 of US$ 1. Een kopie van de QSL-kaarten 
moet worden meegezonden met de aanvraag. De awardmanager is: Stephane Morice    
F-10255, 19 Parkat Miz, F-56400 Plougoumelen, Frankrijk. 
 
ORIËNT EXPRESS AWARD 
De Oriënt-Express was een beroemde luxe trein die van Londen naar Istanbul reed. Deze 
trein reed als lijndienst, met onderbrekingen en via verschillende routes, tussen 1883 en 
1977. Tegenwoordig rijdt de trein nog steeds als een gewone internationale trein tussen 
Parijs en Wenen. De Raag geeft dit award uit door de plaatsen te werken langs de routes 
waar de Oriënt-Express heeft gereden. Verbindingen na 1 januari 1958 zijn geldig in de 
modes CW, SSB, Digital of Mixed. SWL OK. Er zijn 2 categorieën: 1e: Contact alle 34   
steden. 2e: contact tenminste 16 steden. GCR lijst en € 10 sturen naar: Raag, Award  
Manager, P.O. Box 3564, 102 10 Athene, Griekenland. 
De steden zijn: Athene (SV1), Bazel (HB9), Belgrado (YU), Berlijn (DL), Brussel (ON), 
Boekarest (YO), Budapest (HA), Calais (F), Chur (HB9), Constantinopel (Istanbul) (TA2), 
Dijon (F), Frankfurt (DL), Giurgiu (LZ), Innsbruck (HB9), Lausanne (HB9), Keulen (DL), 
Londen (G), Milaan (I), München (DL), Nis (F), Oostende (ON), Parijs (F), Plovdiv (LZ), 
Praag (OK), Ruse (LZ), Sofia (LZ), Straatsburg (F), Triëste (I), Thessalonica (SV2), Varna 
(LZ), Venetië (I), Wenen (OE), Zagreb (YU), Zürich (HB9). 
 
CROATIAN COUNTY AWARD - CCA  
Voor dit award heeft u provincies uit Kroatië nodig na 5 juli 1992. Er zijn 20 provincies in 
Kroatië maar omdat de stad Zagreb enorm groot is hebben ze daar een aparte provincie 
van gemaakt, zodat er totaal 21 provincies zijn. Om er achter te komen in welke provin-
cie het gewerkte stations zit kan u kijken naar de postcode en als station /p is kunt u het 
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vragen. Een lijst met provincies en postcodes kunt u op de DIG-PA site vinden. SWL OK. 
Het basis award bestaat uit 2 klassen. Klasse 1: werk met 5 verschillende provincies. 

Klasse 2: werk met 3 verschillende provincies. 
Voor de gouden medaille heeft u 10 provin-
cies nodig, de trophy 15 en de Honor roll is 
voor alle 21 provincies. Er zijn geen band-
beperkingen en het is aan te vragen in de  
modes CW, Phone, RTTY en Mixed. Repeater, 
packet en satelliet verbindingen zijn niet gel-
dig. Het award kost € 5 of US$ 6, de medaille 
€ 15 of US$ 17, trophy € 30 of US$ 35 en de 
honor roll is gratis als u het award, medaille 
en de trophy heeft. GCR lijst en de kosten 
kunt u sturen naar: Kresimir Juratovic, 9A7K, 

P.O. Box 88, HR-48001 Koprivnica, Kroatië. E-mail: kresimir.juratovic@kc.htnet.hr of 
9a7k@9a7k.com 
 
HEIDENREICHSTEIN AWARD 
Werk met leden van de Amateurfunkclub Heidenreichstein na 1 januari 2007. SWL OK. 
OE stations hebben 75 punten nodig, EU stations 60 en de rest 15 punten. Leden van de 
club (OE3FPA, OE3MFC, OE3PLW, OE3RGB, OE3SER) geven 15 punten en het clubstation 
OE3XHA 30 punten. Verbindingen in CW of digimodes tellen dubbel. Hetzelfde station 
mag op verschillende banden en modes gewerkt worden, alleen repeater verbindingen 
tellen niet. Stuur een log en € 10 naar: Rainer Gangl OE3RGB, Anton Ullrich Gasse 4, 
3860 Heidenreichstein, Oostenrijk. E-mail: rainer.gangl@aon.at  
 
WALDVIERTLER MOOR- & NATURPARK DIPLOM 
Ook dit award wordt uitgegeven door de Amateur Radio Cub Heidenreichstein voor ver-
bindingen met de leden na 1 januari 2006. SWL OK. OE stations hebben 4 punten nodig, 
Europese 3 en de rest 2. De clubleden OE3FPA, OE3MFC, OE3PLW, OE3RGB en OE3SER 
geven 1 punt en OE3XHA 2 punten. Er zijn geen band of modebeperkingen alleen via 
Echolink telt het niet. Elk station mag maar éénmaal worden opgevoerd. De kosten zijn   
€ 10 maar als u dit award gelijk aanvraagt met het Heidenreichstein award of het 75 jaar 
jubileum award dan kost het totaal € 17. De aanvraag kan u sturen naar: Rainer Gangl 
OE3RGB, Anton Ullrich Gasse 4, 3860 Heidenreichstein, Oostenrijk.  
E-mail: rainer.gangl@aon.at  

 
YO3AC MEMORIAL DIPLOMA 
Ter herinnering aan Andrei Giurgea, YO3AC, een grote promotor 
voor de Roemeense amateur Radio en SK in 1999 geeft de YO 
HD ANTENA DX GRUP in Deva dit award uit. SWL OK. Voor dit 
award zijn er verbindingen met 25 DXCC landen nodig op ten-
minste 2 HF banden (b.v. 13 op 80 en 12 op 40 of 7 op 80, 15 
op 40 en 3 op 20). Er zijn geen mode beperkingen. Als u ooit 
een verbinding met YO3AC heeft gehad dan krijgt u een aparte 
sticker op het award voor elke band waarop dit gebeurd is. Dit 
moet u wel op de GCR aangeven. GCR lijst en US$ 3 sturen 
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naar: Adrian Voica, YO2BPZ, P.O. Box 24, 330190 Deva 1, jud. Hunedoara, Roemenië. 
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=397. 
 
CHODSKO AWARD 
Voor verbindingen na 1 juni 1995 geeft de Airport Stankov radio club OK1KQJ dit award 
uit. Er zijn 50 punten nodig. Elk station uit de Domazlice region (DDO) geeft 1 punt op HF 
en 2 punten op VHF. Clubstations: OK1KDO, OK1KNF, OK1KQJ, OK1KYY, OL3A, OL8R, 
OL3Y, OL5GES zijn 5 punten en tenminste 2 clubstations zijn verplicht voor het award. 
Een verbinding met hetzelfde station maar dan in de digitale modes (RTTY, AMTOR,  
PACTOR, PSK31) mag als een nieuw station geteld worden. Repeater verbindingen tellen 
niet. Verbindingen tijdens het Chodske slavnosti festivel in de 2e week van augustus   
tellen dubbel. GCR lijst en € 5 sturen naar: Milan Rusky, OK1MR, Sadová 530, 34562   
Holysov, Tsjechië. E-mail: ok1mr@post.cz 
 
NEPTUN DIPLOM 
Werk met stations uit de steden Bruntál, Budišov nad Budišovkou, Dvorce, Moravský   
Beroun en Rýmařov a Vítkov na 01-01-1960. SWL OK. OK/OM stations hebben een     
verbinding uit elke stad nodig en de rest heeft genoeg aan 3 steden. Een QSO met het 
clubstation OK2KOE kunt u tellen voor een stad. GCR lijst en € 2 of US$ 3 sturen naar:  
Vilibald Kopriva, OK2PBR, Partyzanska 320, 793 68 Dvorce, Tsjechië.  
E-mail: ok2pbr@ddmnj.applet.cz 
Geldige stations: Bruntál: OK2JDH, CEU, MEU, MHO, PJD (till 1994), SPT, TIM, TNI, URF. 
Budišov nad Budišovkou: OK2BOP, BXB, KDB. Dvorce: OK2BBR, ICA, IOV, JOV, KOE, 
PBR, VZK. Moravský Beroun: OK2BIT, BLS, KWS, NO, PFK, TF, UJR, WFK, XCI. Rýmařov a 
Vítkov: OK2BIK, BSQ, IGL, IJF, ILA, KUI, PIC. 

WORKED ALL BRITAIN AWARDS GROUP (WAB) 
De WAB is in 1969 opgericht door John Morris G3ABG, die inmiddels silent key is. 
Met als doel de interesse in Amateur Radio in Engeland te promoten. De WAB geeft 
een serie awards uit gebaseerd op de geografie van Engeland en Noord Ierland, en 
organiseert contesten. Leden van de WAB zijn boekhouders met één of meerdere 
boeknummers. Er zijn momenteel 8000 boek-houders met inmiddels 17000 boek-
nummers. En niet alleen in Engeland maar wereldwijd zijn deze amateurs, net als 
DIG-leden, heel aktief waardoor soms hechte vriendschapsbanden zijn ontstaan. 
Kortgeleden is er bij de WAB een (award) aanvraag ontvangen van iemand die in 
zeker 50 DXCC entities contact met boeknummerhouders heeft gehad. 
In DIG-PA bulletin nr. 19 oktober 1993 geeft PF9A (ex PA3EHW) WAB lid met 16 
boeknummers al veel info en regelmatig is er in de navolgende bulletins WAB 
award info gepubliceerd. Voor inlichtingen kunnen PA amateurs terecht bij: 
Martin Ouwehand PF9A, Gruttoplantsoen 14, 1131 ME Volendam of op de website 
www.worked-all-britain.co.uk. 

Een DIGEen DIGEen DIGEen DIG----er bevestigt 100% QSL !er bevestigt 100% QSL !er bevestigt 100% QSL !er bevestigt 100% QSL !    
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DATAATJES 2007 / 2008 door PA3CEB 
De DIG-PA rondes zijn na de zomerstop weer gestart, de 
rondeleiders hopen weer op veel deelnemers. Vrienden en 
leden van de DIG doe ook weer eens mee, ook goed voor 
het verzamelen van DIG nummers voor de DIG-PA com-
petitie! Iedere maandag lokale tijd: 19.30 uur 3.677 MHz,  
20.30 uur 145.575 MHz. 
 
6 sept.-2 okt. Malta VRZA DX-peditie 2007, o.a. met de speciale call 9H20. 
22 sept.         26ste Radio Onderdelen Markt bij wegrestaurant “De Lichtmis” aan de A28 
                    tussen Zwolle en Meppel afslag Nieuwleusen. Let op: De DIG-PA stand 

heeft tegenwoordig een ereplaats in het Restaurant! Kom vooral bij ons 
langs, we hebben de nieuwste Mitgliedsliste, of kom gewoon voor een 
praatje. TOT ZIENS DAAR! 

23 sept.         N.O.-Limburg Hambeurs in het Parochiehuis te Bocholt.  
                    Inpraatstation ONØNL 145.6625 MHz.  
24 sept.         DIG-PA contest op 80 en 2 meter, reglement in dit bulletin. 
3 okt.            DIG-Geburtstag contest in CW op 80 meter, 18:30-19:30 uur UTC. 
4 okt.            DIG-Geburtstag contest in SSB op 80 meter, 18:30-19:30 uur UTC. 
19-21 okt.     JOTA. Jamboree On The Air, een halve eeuw JOTA wat een feest. 
3 nov.           Dag van de Radio Amateur, Americahal Apeldoorn, aan de DIG-PA vlag  
                    herkent u onze stand, welkom allemaal. 
3-19 nov.       Viering 20 jaar NAFRAS, met de speciale call PA20NAFRAS. 
10 nov.         De 24ste Radio Onderdelen Markt Assen in het Flowerdome te Eelde. Van  
                    9.30- 15.00 uur. Info: www.pi9a.nl en voor een standplaats info@pi9a.nl  
10-11 nov.     PA-BEKER wedstrijd 40 en 80 meter (10 nov. CW, 11 nov. SSB). 
18 nov.         Friese Elfstedencontest. 
17 dec.          Laatste DIG-PA rondes in 2007. 
1 jan.            Het schrikkeljaar 2008 is begonnen, bestuur en medewerkers van DIG-PA  
                    wensen iedereen een goed, gezond en actief hobbyjaar toe! 
7 jan.            Vandaag zijn de eerste DIG-PA rondes in het nieuwe jaar. 
1 febr.           Let op: Sluitingsdatum copy voor Bulletin 48, voor het redactie postadres  
                    zie blz. 3. E-mail: redactie@dig-pa.net 
23 febr.         Noordelijk Amateur Treffen in Martini Plaza (Martinihal) in Groningen. 
9-10 febr.      PACC van 12:00-12:00 uur UTC. 
8-9 maart      DIG-QSO-PARTY HF (regels in Bulletin 46 en in het volgende nummer).  
15 maart       Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen. 
6-9 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   

LAAT UW GEDACHTEN EENS GAAN 

2009 
25-JARIG 
BESTAAN 
DIG-PA  
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