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Speciale Call (bij Jubilea)
DIG Netcontroll SSB-net
DIG Netcontroll CW-net
DIG Hoofdkwartier
DIG sectie Eifel
DL-YL Informationen
Clubstation DIG-YL's
DIG sectie Oekraïne
DIG sectie Zwitserland
DIG vrienden Luxemburg
DIG sectie Oostenrijk
DIG sectie Rep. Tsjechië
DIG vrienden België
DIG sectie Nederland
DIG sectie Rusland
DIG vrienden in Polen
DIG vrienden in Slovenië
DIG vrienden Israël
DIG vrienden Israël

Speciale Call's zonder DIG-nr. CQ9DIG, CR3DIG, ED6DIG, HA1DIG, J43DIG.
Geldig voor alle diploma's.

W-DIG-PA
Het Nederlandse W-DIG-PA award is te behalen door via radiocontacten 30 verschillende
QSL-kaarten te verzamelen met verschillende Ned. DIG-nummers vanaf 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 tweede 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.
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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 DIGlid 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 rondeleiders 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 penningmeester, onder vermelding van call of SWL-nummer, adres, telefoonnummer, 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)
- DIG-Sticker (10 cm rond, voor op de auto)
- DIG verzamelmappen
- DIG-PA Bulletin nr. 7 t/m 37 (per stuk)
- DIG-PA Bulletin nr. 38 t/m 47 (per stuk)
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€
-

0,70
1,00
5,00
1,00
2,50
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VAN DE VOORZITTER
Het jaar is alweer een maand oud als ik dit zit te schrijven,
maar toch wens ik u het allerbeste voor 2008 wat de gezondheid betreft en natuurlijk de hobby. Ja, Ja, de voorzitter is in
overtreding want hij heeft zijn artikel niet op tijd ingeleverd bij
de redactie. De reden hiervoor zal u straks duidelijk worden.
Inmiddels hebben we allemaal alweer een aantal stormen over
ons heen gehad en verlangen we weer naar beter weer om
eventueel aan de antennes te werken om zo klaar te zijn voor
de nodige verbindingen. De DIG-PA bestaat inmiddels 24 jaar
en we zijn nu hard op weg naar ons jubileum jaar in 2009. We hebben dit jaar in ieder
geval de contest en de competitie als activiteit. We zullen het verder rustig aan doen dit
jaar met een ALV en een Treffen. Laten we het er maar op houden dat het de stilte voor
de storm is. Dan heb ik het natuurlijk over een storm op de frequentie en niet een die
onze antenneparken op de proef gaat stellen.
Uiteraard wordt er achter de schermen hard gewerkt aan activiteiten voor het jubileumjaar. We zijn natuurlijk niet van plan om alle plannen al te onthullen want het moet ook
een verrassing blijven. Het plan is om wel met een speciale call in de lucht te komen
maar hoe deze zal luiden laten we nog in het midden. Verder gaan wij u verrassen en
daar laat ik het voor dit moment bij.
Terug blikkend op het jaar 2007 kom ik tot de conclusie dat we wat de rondes betreft
geen geweldig jaar hebben gehad op 80 meter. Vooral door de omstandigheden vielen er
nog al een aantal rondes in het water. Anders gezegd verdwenen deze in de ruisvelden
en storing. Voor 2 meter was het ook een kleine tegenslag dat bij ons de antennemast
plat moest. De nieuwe aanvraag is overigens nog steeds in behandeling bij de gemeente.
Ook had 2007 natuurlijk positieve punten. Voor het eerst een heel jaar de competitie
waar we ook in 2008 mee verder gaan al is het wel met gewijzigde regels. De contest
was er met gewijzigde regels waardoor hij meer lijkt op de DIG-QSO-party welke in
Duitsland wordt georganiseerd. Ook was er het afgelopen jaar weer een DIG-PA Treffen
te Echten. We troffen het daar met het weer. Hopelijk zijn dit jaar de weergoden ook
weer met ons. Helaas zijn ons het afgelopen jaar weer 2 bekende DIG-ers ontvallen en
dat waren Gé, PA3DZG, en Evert, PD0MVV.
Dan wil ik nu nog even terug komen op de rondes op 80 en 2 meter. We zijn al enige tijd
opzoek naar nieuwe rondeleiders voor de DIG-PA rondes op maandagavond. De nood is
al wat hoger geworden toen bij Ans, PD5W, en mij de hele mast gedemonteerd moest
worden. Gelukkig konden we op dat moment nog uitwijken naar de shack van Dieuw,
PA3CEB. Maar met ingang van 18 februari is de noodzaak voor nieuwe rondeleiders heel
groot geworden. Dieuw is op die datum verhuisd naar een verzorgingshuis en kan daar
voorlopig nog geen antennes kwijt. We gaan er zeker nog werk van maken om wel het
een en ander voor elkaar te krijgen met antennes. Aangezien de shack in het huis van
Dieuw volledig wordt ontmanteld en de mast ook van het dak wordt gehaald is het ook
voor Ans geen uitwijkplaats meer.
Daarom is de DIG dringend op zoek naar personen die een kleine verplichting aan willen
gaan om 1 keer in de maand op maandagavond de ronde te leiden op 80 of 2 meter.
Denkt u nu niet direct van daar ben ik niet geschikt voor of daar heb ik niet de juiste antenne en apparatuur voor want de praktijk kan soms heel anders uitpakken. Misschien
groeit uw ronde wel uit tot de grootste iedere maand. U kunt het altijd een jaartje probeDIG-PA Bulletin nr. 48
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ren van september 2008 tot en met juni 2009. Misschien wilt u het 1 keer als proef proberen meldt u dan aan bij Sieds, PA3FVD. Vooral omdat het jubileumjaar eraan komt zou
het prettig zijn als we alle maandagen van de maand een andere rondeleider zouden
hebben. Voor Ans en mij staat vast dat op het moment dat we alles met het antennepark
weer voor elkaar hebben Ans weer inzetbaar is en ik mij aan zal melden als rondeleider.
De plotselinge verhuizing van Dieuw heeft er voor gezorgd dat ik van alles moest aanpassen aan dit artikel.
73, 77, Arno Wildeboer, PA5W

CONCEPT JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2007
Er is in het afgelopen jaar 2 x door het bestuur vergaderd.
Daarnaast is er onderling wel regelmatig telefonisch en per E-mail overleg gepleegd.
In 2007 zijn er 2 DIG-ers overleden. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Gé
Rigterink-Zoer, PA3DZG, DIG 4040 en Evert van den Ham, PD0MVV, DIG 4389.
Tijdens de ALV werd Wiebe, PA9565, herkozen. Gerhard, NL10426, heeft zijn functie
neergelegd in verband met vertrek naar het buitenland; er is geen opvolger gevonden,
dus bestaat het bestuur nu uit 4 personen.
Er zijn dit jaar weer 2 keurig verzorgde bulletins verschenen. Deze stonden weer vol informatie. Onze dank hiervoor aan de redactie.
Het DIG-PA treffen heeft in 2007 weer in Echten plaatsgevonden. Het was het 19de DIGPA treffen.
De DIG-PA stand is wederom in 2007 actief geweest en heeft op 3 plaatsen gestaan te
weten in Beetsterzwaag, de Lichtmis en Apeldoorn.
Er zijn weer 2 contesten geweest op maandag 26 maart en 24 september.
Op de ALV van 2007 waren 21 personen aanwezig, 17 hadden stemrecht.
Het aantal leden en abonnees bedroeg op 31 december 2007 192.
De secretaris Ans, PD5W

TOELICHTING CONCEPT JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2007
Contributies.
Ook in 2007 is het ledental weer teruggelopen, we hebben nu nog 182 leden.
Het is jammer, dat er elk jaar weer leden/donateurs bedanken of moeten worden uitgeschreven, omdat de contributie, ook na een herinnering, niet werd betaald. Ook moesten
we door overlijden weer enkele leden missen.
Gelukkig mochten we ook weer enkele nieuwe leden inschrijven.
Donaties.
Hartelijk dank aan de gevers. Een royale donatie ontvingen we van PA3DBY en van
PE1NBP.
Advertenties.
De advertentie-inkomsten zijn gelijk aan vorig jaar, omdat alleen W&M Woninginrichting
nog een advertentie plaatst.
Bestuurskosten.
Ook dit jaar zijn er geen bestuurskosten gemaakt, maar omdat niet zeker is dat dit in de
toekomst ook niet zal gebeuren, blijft er € 50,00 op de begroting staan.
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CONCEPT JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
INKOMSTEN
Begroot 2007

Werkelijk 2007

Begroot 2008

Saldo Kas
Saldo Postbank
Saldo Kapitaal
Contributies
Porto/administratie
Donaties
Kruisposten
Advertenties
DIG-artikelen
Rente
Award-manager
Bulletins
DIG-PA treffen
Diversen

64,55
894,30
3.944,70
1.000,00
20,00
0,00
0,00
90,00
20,00
40,00
10,00
0,00
500,00
0,00

64,55
894,30
3.944,70
925,00
15,00
75,00
0,00
90,00
16,70
39,45
25,00
17,50
467,08
0,07

42,81
930,32
3.984,15
850,00
15,00
0,00
0,00
90,00
20,00
40,00
10,00
0,00
500,00
0,00

TOTAAL

6.583,55

6.574,35

6.482,28

Begroot 2007

Werkelijk 2007

Begroot 2008

Bestuurskosten
Drukkosten bulletin
Porto bulletin
Porto/administratie
Contestmanager
DIG-artikelen
DIG-PA treffen
Kruisposten
Website
Giften
Awardmanager
DIG-weekend
Bankkosten
Attenties leden
Saldo Kas
Saldo Postbank
Saldo Kapitaal

50,00
650,00
450,00
125,00
50,00
25,00
0,00
0,00
125,00
50,00
25,00
500,00
5,00
25,00
25,00
528,55
3.950,00

0,00
496,37
394,23
45,24
63,10
0,00
0,00
0,00
116,62
25,00
4,84
463,10
8,57
0,00
42,81
930,32
3.984,15

50,00
550,00
400,00
100,00
50,00
25,00
0,00
0,00
125,00
50,00
25,00
450,00
55,00
25,00
27,28
550,00
4.000,00

TOTAAL

6.583,55

6.574,35

6.482,28

UITGAVEN
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Druk- en verzendkosten bulletin.
De drukkosten voor het bulletin zijn lager geworden. Dit komt waarschijnlijk door het teruglopende aantal te verzenden bulletins.
DIG-PA weekend.
Hiervoor wordt geen bedrag op de begroting genoteerd, omdat dit weekend zichzelf financiert. De camping wordt door de DIG betaald en na het weekend wordt dit weer verrekend.
Porto- en administratiekosten.
Bij ontvangsten zijn dit de doorberekende kosten voor de herinneringen.
Bankkosten.
Doordat we nu elke 14 dagen een dagafschrift ontvangen, moeten we per afschrift € 0,75
betalen.
Vanaf 2008 moet per kwartaal een bedrag van € 10,00 worden betaald. Hiervoor krijgen
we dan een bedrag van € 50,00 voor transacties zoals bij- en/of afschrijvingen.
Resultaat.
Het totaalsaldo van de rekeningen was op 31 december 2007 € 4.957,28.
Dit levert een klein voordelig saldo op van € 53,73.
73, 77, Aafke, PDØNGR

ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 APRIL 2008
Wij willen graag alle leden en abonnees uitnodigen om de Algemene Ledenvergadering
bij te wonen op:

ZATERDAG 5 APRIL 2008
De vergadering zal worden gehouden in Wegrestaurant “De Lichtmis” gelegen aan
de afslag Nieuwleusen-Hasselt van de A28 tussen Zwolle en Meppel en de aanvang is om 13.00 uur.
Wij hopen dat we op deze dag vele bekenden mogen begroeten.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen en uitgaande stukken.
3. Concept Jaarverslag secretaris.
4. Concept Jaarverslag penningmeester.
5. Verslag kascontrole commissie.
6. Vaststelling begroting.
7. Verslag contestmanager en uitreiking bekers contest.
8. Verslag callmanager PI4DIG.
9. Verslag competitie en uitreiking bekers.
10. Pauze.
11. Bestuursverkiezing.
12. Benoeming kascontrole commissie.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
8
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Toelichting punt 11:
Volgens het rooster van aftredende bestuursleden treedt Aafke, PD0NGR, af en stelt zich
herkiesbaar. Tevens is er nog een functie vacant.
Eventuele kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich tot aan de stemming opgeven bij
de secretaris. Het bestuur stelt het echter op prijs dat eventuele tegenkandidaten hun
kandidaatstelling eerder kenbaar maken.

UITSLAG DIG-PA CONTEST 24 SEPTEMBER 2007
Klasse A (80 meter):
Nr. Call
QSO's Punten
1 PA1JON 24
3720
2 PAØMIR 27
3591
3 PA3FRD 26
3570
4 PF9A
31
3500
5 PAØCJN 26
3400
6 PA4T
27
3078
7 PE2AE
21
2970
8 PA3CEB 19
2176
9 PE1KL
17
2000
10 PE1LTY 17
1876
11 PG7V
19
1778
12 PAØDVD 16
1610
13 DF3BN
16
1484
14 PBØALQ 10
730
15 PAØATG 4
52

Klasse B (2 meter):
Nr. Call
QSO’s Punten
1 PA3CEB 11
1320
PA3FRD 11
1320
PA3FVD 11
1320
4 PE1LZS 8
720
PE1LTY 8
720
6 PH8GB
9
576
7 PE1ODY 7
560
5 PA1JON 6
420
6 PF9A
5
205

Klasse C (SWL 2 meter):
Nr. SWL
QSO’s Punten
1 PA9565 12
1560

Klasse D (D-amateurs):
Nr. Call
QSO’s Punten
1 PDØOPT 10
900
2 PD2LLS 5
42

Klasse E (SWL 80 meter):
Nr. SWL
QSO’s Punten
1 PA9565 32
5300
2 ONL3058 26
4557

DIG-PA CONTEST TOTAALUITSLAG 2007
Klasse A: 80 m
Nr
Call
1
PA1JON
2
PE2AE
3
PA3FRD
4
PAØCJN
5
PAØMIR
6
PAØDVD
7
PG7V
8
PF9A
9
PA3CEB
10
PA4T
11
PE1LTY

Punten
5470
5435
4961
4540
3591
3590
3556
3500
3221
3078
2659
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12
13
14
15

PE1KL
DF3BN
PBØALQ
PAØATG

Klasse B: 2 m
1
PA3CEB
PA3FRD
3
PA3FVD
4
PH8GB
5
PA1JON
6
PE1ODY
7
PE1LTY

2000
1790
730
166

3140
3140
3013
1526
1320
1176
1120

8
9

PE1LZS
PF9A

720
205

Klasse C: 2 m
1
PA9565

1860

Klasse D: 2 m
1
PDØOPT
2
PD2LLS

1060
42

Klasse E: SWL 80 m
1
PA9565
7340
2
ONL3058
7039
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UITGEREIKTE DIG-PA CERTIFICATEN EN STICKERS
Nr. 20 ON6LY

DIG-PA POSTCODE AWARD

DENKT U AAN DE DIG-PA CONTEST
OP MAANDAG 24 MAART
DIG-PA COMPETITIE 2007 (EINDSTAND)
Categorie HF 1e kwartaal

2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
Totaal
QSO's Multipl QSO's Multipl QSO's Multipl QSO's Multipl QSO’s Multipl Score

Nr

Call

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PG7V
PAØMIR
PAØCJN
PA1JON
PA3CEB
PE1LTY
DF3BN
PF9A
PA5W
PAØATG
PD5W

28
24
13
14
13
12
8
6
9
3
3

28
24
13
14
13
12
8
6
9
3
3

16
18
20
17
16
14
15
8
9
1
0

4
4
10
6
6
5
8
8
2
0
0

15
21
15
14
14
15
9
13
0
1
0

4
5
3
3
3
4
1
5
0
0
0

25
25
13
15
18
18
14
9
0
0
0

5
5
0
2
3
2
1
2
0
0
0

84
88
61
61
59
59
46
36
18
5
2

41
38
26
26
25
23
18
21
11
3
2

3444
3344
1586
1586
1475
1357
828
756
198
15
4

Categorie VHF 1e kwartaal

2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
Totaal
QSO's Multipl QSO's Multipl QSO's Multipl QSO's Multipl QSO’s Multipl Score

Nr

Call

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PH8GB
PA3CEB
PAØMIR
PE1LZS
PA3FVD
PA1JON
PE1LTY
PF9A
PD5W
PA5W

12
20
16
12
16
13
7
5
7
7

12
20
16
12
16
13
7
5
7
7

26
16
19
16
16
15
11
5
9
5

17
2
8
6
2
3
5
4
3
1

16
15
12
12
16
9
8
6
0
0

4
4
1
2
2
0
1
2
0
0

24
18
15
21
15
17
10
11
0
0

4
2
2
5
1
4
1
5
0
0

78
69
62
61
63
54
36
27
16
12

37
28
27
24
21
20
14
16
10
8

2886
1932
1674
1464
1323
1080
504
432
160
96

BEZOEK DE LEDENVERGADERING
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REGLEMENT DIG-PA COMPETITIE 2008
Om de activiteiten van de Nederlandse DIG'ers te bevorderen
schrijft DIG-PA deze competitie uit.
Deelname is mogelijk door alle zend- en luisteramateurs.
Tijdsduur: Het gehele jaar 2008.
1e kwartaal: 01-01-2008 t/m 31-03-2008.
2e kwartaal: 01-04-2008 t/m 30-06-2008.
3e kwartaal: 01-07-2008 t/m 30-09-2008.
4e kwartaal: 01-10-2008 t/m 31-12-2008.

Log
Log
Log
Log

insturen
insturen
insturen
insturen

uiterlijk
uiterlijk
uiterlijk
uiterlijk

15-04-2008.
15-07-2008.
15-10-2008.
15-01-2009.

Categorieën:
1. HF-banden (160 t/m 10 meter) Alles modes zijn toegestaan.
2. VHF en hoger (6 meter en hoger)
Werk (of hoor) gedurende een kalenderjaar zoveel mogelijk verschillende Nederlandse
stations die in het bezit zijn van een DIG-nummer. Buitenlandse DIG'ers die vanuit Nederland werken tellen NIET mee!
Luisteramateurs kunnen geen punten uitdelen aan zendamateurs, maar alleen zelf verbindingen loggen.
Puntentelling:
Elke verbinding met een Nederlands station met DIG-nummer telt per kwartaal voor één
punt.
Multiplier:
Het totaal aantal verschillende gewerkte (gehoorde) Nederlandse DIG-nummer per jaar,
elk nummer telt hier dus slechts éénmaal!
Score:
Het totaal aantal punten vermenigvuldigd met de multiplier. Na het eerste kwartaal zal
het aantal punten gelijk zijn aan de multiplier, de 2e keer zal het aantal punten dus hoger
zijn. Bij gelijke eindstanden wordt in eerste instantie gekeken naar de hoogste multiplier
bij de totaalstand. Is deze ook gelijk, dan is de datum/tijd van de laatst gewerkte multiplier beslissend, d.w.z. wie de laatste multiplier als eerste gewerkt heeft eindigt hoger.
Logs:
De logs dienen na afloop van elk kwartaal ingestuurd te worden. Gebruik bij voorkeur de
speciale DIG-PA competitie Excel file en stuur deze in per e-mail. De puntentelling en
scoreberekening gaan met dit bestand volledig automatisch. Deze Excel file is te vinden
op onze site: www.dig-pa.net. Wilt u toch per post insturen, gebruik dan het logblad dat
ook op deze pagina te downloaden is. Een DIG-PA competitie logblad en een lijst met alle
Nederlandse DIG-nummers is op vragen door een SASE te sturen naar onderstaand
adres. Deze info is tevens op www.dig-pa.net te vinden.
Stuur uw Excel log per e-mail aan: competitie@dig-pa.net
Geef het bestand uw call als naam, dus bijv PA9XYZ.XLS
DIG-PA Bulletin nr. 48
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Logs per post sturen aan:
Wiebe Kooistra, PA9565, DIG 5174
Beetgumerstraat 34
8913 AV Leeuwarden
Tussenstand en eindstand:
De tussenstanden per kwartaal en de eindstand worden op onze website geplaatst. In het
DIG-PA bulletin van September wordt de tussenstand na 6 maanden gepubliceerd. De
eindstand wordt ook in het bulletin van Maart gepubliceerd.
Iedereen die het log per e-mail instuurt krijg per e-mail bericht zodra de standen op de
DIG-PA website zijn gepubliceerd. Degenen die per post insturen en een SASE bijvoegen
krijgen de tussenstand per post toegestuurd.
Prijzen:
Per categorie (zowel voor zend- als luisteramateurs) zijn er bekers beschikbaar voor de
winnaars en een standaard voor de nummers 2 en 3 (bij resp. 5 of 10 deelnemers per
categorie).

2009 - 25-JARIG BESTAAN DIG-PA
NIEUWE DIG-NUMMERS
DIG-# Call
6169
6170
6171
6172
6173
6174

PA4T
DL1MMF
DL6FRG
DM5BB
UN7QCC
DK2AJ

DOK
R04
G22
G22
D14
ARL
W33

DIG-# Call
6175
6176
6177
6178
6179
6180

DOK

DM6LW
DL1EST
RZ1OK
DF3MA
OK2BWI
DL1USB

F51
LØ5
SØ3

DIG-# Call
6181
6182
6183
6184

DOK

OK1ZHV
N2VW
DL1DWL
DD5RS

S08
S03

S45

WIJZIGINGEN:
DIG-# NIEUW
OUD

DIG-# NIEUW

OUD

DIG-# NIEUW

OUD

1255 SA7AUH
3797 DL3PU

4096 PC2F
6143 PB7XYL

PE1IWS
PB7YL

6157 DL3YL

DG1FGL

SM7-3683
DDØPI

SILENT KEY:
DIG-# Call
Maand/Jaar

DIG-# Call

90
220
605
852
1094
1665

1844
2430
2458
3828
4389
4583

12

DJ5GG
OK2BMS
DL3IV
DL6IM
DK5UD
DF8QW

10.2007
02.2008
10.2007
11.2007
06.2007
09.2007

Maand/Jaar

DF3EU
OE1KNW
DL3BK
DL6OAT
PDØMVV
DL2JON

08.2007
10.2007
10.2007
06.2007
10.2007
06.2007

DIG-# Call
4670
4696
4903
5120
5662

Maand/Jaar

DG2OH
DK9KW
ON6CW
DM7KS
DL4RCD

09.2007
10.2007
12.2007
02.2008
11.2007
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IN MEMORIAM
Na een afnemende gezondheid heeft op 31 oktober 2007 in de leeftijd van 87
jaar onze grote radiovriend

Evert van den Ham, PD0MVV, DIG 4389
voor altijd de microfoon neergelegd
We hebben Evert allemaal gekend als een actieve radio amateur, een vaste deelnemer in de DIG-PA rondes en contesten maar ook bij activiteiten van andere
verenigingen. Toen zijn gezondheid minder werd is dat helaas minder geworden.
Evert was trots op zijn toepasselijke DIG nummer, 43 is ook het regionummer van
de afdeling waar hij lid van was, en 89 verwees naar het jaar 1989 waarin hij zijn
DIG nr. heeft behaald.
We missen Evert als radio amateur en als vriend en wensen zijn familie veel
sterkte toe bij dit verlies.
Bestuur en leden van de DIG-PA

DIG-PA CONTEST MAANDAG 24 MAART 2008
Contesttijd:
80 meter: 18.30 tot 20.00 uur (Nederlandse tijd) 17:30 tot 19:00 uur UTC
2 meter: 20.30 tot 22.00 uur (Nederlandse tijd) 19:30 tot 21:00 uur UTC
Klassen:
Klasse A:
3,500
Let op: CW 3,510
Klasse B:
144,000
Klasse C:
144,000
Klasse D:
144,000
Klasse E:
3,500

3,800 MHz, All mode
3,560 MHz, SSB 3,600 - 3,650 MHz en 3,700 - 3,775 MHz
- 146,000 MHz, All mode
- 146,000 MHz, All mode (luisteramateurs)
- 146,000 MHz, Alle PD-stations
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.
DIG-PA Bulletin nr. 48
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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
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 DIGPA, 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

DIG-PA STAND LICHTMIS 22 SEPTEMBER 2007
De DIG-PA was hier weer aanwezig.
De coördinatie wordt verzorgd door:
Wiebe Kooistra, PA9565
Beetgumerstraat 34
8913 AV Leeuwarden
Telefoon: 058-2150530
v.l.n.r. Hennie PE1LTY, Wiebe PA9565 en
Sieds PA3FVD.
Foto gemaakt door Ronald, PA3CWG, DIG 4048
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DIG-QSO-PARTY 2008
HF-SSB Zaterdag 8 en zondag 9 maart.
Contesttijden:
Zaterdag: 12:00 – 17:00 uur UTC
14.125 – 14.300 MHz, 21.150 – 21.350 MHz en 28.300 – 28.700 MHz.
Zondag:
07:00 – 09:00 uur UTC 3.600 – 3.650 MHz en 3.700 – 3.775 MHz.
09:00 – 11:00 uur UTC 7.045 – 7.100 MHz.
HF-CW Zaterdag 12 en zondag 13 april.
Contesttijden:
Zaterdag: 12:00 – 17:00 uur UTC
14.000 – 14.060 MHz, 21.000 – 21.150 MHz, 28.000 – 28.190 MHz.
Zondag:
07:00 – 09:00 uur UTC 3.510 – 3.560 MHz.
09:00 – 11:00 uur UTC 7.000 – 7.035 MHz.
Deelname: Alle zend- en luisteramateurs. Aanroep: CQ-DIG.
Uitwisselen: RST en DIG nummer. Niet DIG-leden geven alleen RST.
Score: Een station met DIG-nr telt voor 10 punten, een station zonder DIG-nr telt voor 1
punt. Ieder station mag per band één keer worden gewerkt.
SWL klasse: Elk contact tussen 2 DIG-ers telt voor 10 punten, bij elk DIG station mogen
10 contacten worden gelogd. Een contact tussen een DIG-er en een niet DIG-er telt voor
1 punt.
Multipliers: Ieder gewerkt DIG lid telt voor één multiplier, ongeacht het aantal banden.
Tweede multiplier: het aantal gewerkte landen (DXCC en WAE lijst) per band.
Final score: Het aantal multipliers keer het aantal behaalde punten.
Logs: Inzenden voor 31 mei naar: Karl-Dieter Heinen, DF2KD, Postfach 221, D-53922
Kall, Duitsland. Per e-mail: df2kd@darc.de
VHF/UHF SSB en CW
Datum: Zaterdag 10 mei:
144 MHz. 13:00 - 16:00 uur UTC ALL Mode.
430 MHz. 16:00 - 18:00 uur UTC ALL Mode.
Deelname: Alleen zendamateurs. Aanroep: CQ-DIG.
Uitwisselen: RST, DIG nr. en QTH locator, is men geen DIG-er: RST en QTH locator.
Elk station mag 1 keer per contestperiode worden gewerkt. Relais QSO’s tellen niet.
Puntentelling: Punten voor 144 MHz en 430 MHz moeten apart worden berekend.
Elke kilometer telt voor één punt, elk gewerkt DIG lid telt voor één multiplier.
Final score: Het aantal QSO punten (kilometers) keer het aantal DIG-ers.
Logs: deelnemers op beide banden zenden voor elke band een apart log in.
Inzenden voor 31 mei naar: Karl-Dieter Heinen, DF2KD, Postfach 221, D-53922 Kall,
Duitsland. Per e-mail: df2kd@darc.de

DIG-VOORJAARS-CONTEST
Datum: Woensdag 4 juni: 18:30 - 19:30 uur UTC. Mode: CW. Band: 80 meter.
Donderdag 5 juni: 18:30 - 19:30 uur UTC. Mode: SSB. Band: 80 meter.
Korte contest na de wekelijkse rondes. Met dezelfde regels als van de DIG-QSO-PARTY.
Logs: zenden naar Karl-Dieter Heinen, DF2KD, Postfach 221, D-53922 Kall, Duitsland.
DIG-PA Bulletin nr. 48
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HINTS EN TIPS VOOR HET MEEDOEN AAN EEN CONTEST
De volgende punten zijn noodzakelijk om met enig succes aan een contest deel te kunnen nemen.
Een aantal daarvan kan vooraf in orde worden gemaakt maar een aantal zal tijdens de contest
moeten worden gemaakt of gewijzigd.
De documentatie over de contest grondig doornemen. Vaak gelden voor SWL´s dezelfde contestregels als voor zendamateurs maar niet altijd.
In het contestreglement nagaan aan welke klasse u mee wilt doen. N.B. Soms zijn er in de contestreglementen bijzonderheden opgenomen tot het mee mogen doen als SWL of als gelicenseerd zendamateur. B.v. PA3CIB is ook luisteramateur met het luisternummer NL 5020. Dan zou in het contestreglement bepaald kunnen zijn dat zendamateurs die ook een luisternummer hebben alleen aan de
contest deel mogen nemen als zendamateur!
In het contestreglement nagaan wat er door de deelnemende stations moet worden uitgewisseld en
daar in het log met de puntentelling rekening mee houden ! Met inachtneming van deze gegevens
een ruim aantal lijsten maken zodat die klaar liggen tijdens de contest.
Voor zover mogelijk ledenlijsten van de betrokken verenigingen klaarleggen om een gehoorde/
gewerkte call te kunnen checken.
Een klokje klaarzetten in UTC of LT al naar gelang de tijd die in het contestreglement is bepaald en
waarmee dus eventueel moet worden geluisterd/gewerkt. Soms wordt in het contestreglement niets
over tijd gezegd. Dan wordt vanzelfsprekend UTC gebruikt.
Loglijsten maken voor de gewerkte calls met de bijbehorende bijzonderheden zoals in het contestreglement werd bepaald. B.v
Datum
Tijd
Band
1e Call
RST + DIGnr 2e Call RST + DIGnr
010101 08:20 40
DL4DM 59014
PG7V
582939
Als een station geen DIG-lid is dan geeft hij het volgnummer van het qso direct na het rapport. Zou
er als volgt uit kunnen 59014. Rapport 59 en qso nummer 14.
De te gebruiken antennes testen op hun werking. Zo mogelijk door gebruikmaking van een baken.
Bakens zijn te vinden in het VADEMECUM voor de Nederlandse Radio-amateur. Dit is overigens een
onmisbaar stuk informatie bij de hobby.
Zo mogelijk in het geheugen van de transceiver/receiver de voor de contest benodigde bandsegmenten of de aanvang daarvan vastzetten.
Ook voor de zekerheid nog even een duidelijk lijst van de bandsegmenten maken, waarop tijdens de
contest mag worden gewerkt. Deze lijst boven de transceiver-/receiver plaatsen als geheugensteun
tijdens de contest.
Als er een mogelijkheid is om tijdens een pauze in de contest de gewerkte/gehoorde roepnamen
even alfabetisch op een rijtje te zetten dan is dat een voordeel voor het volgende deel van de contest. Dit voorkomt het dubbel loggen van gewerkte/gehoorde stations. Dubbel gelogde stations betekenen namelijk later puntenaftrek.
Voor het afstemmen op een frequentie uiteraard eerst enkele malen vragen of die frequentie vrij is.
Afstemmen bij voorkeur met een dummyload en als die niet voorhanden is met een zo laag mogelijk
vermogen en op een vrije frequentie.
Tijdens de contest na het afstemmen zo mogelijk de op de zender-ontvanger ingestelde frequentie
locken. Dat voorkomt dat de set per ongeluk door een aanraking van de frequentie zou kunnen raken.
Ten slotte. Er zijn contesten voor zendamateurs, voor zend- en luisteramateurs en alleen voor luisteramateurs. Voor de luisteramateurs is er ieder jaar de nieuwjaarcontest en er zijn per jaar een
achttal SLP-contesten. Voor die SLP-contesten zijn per contest prijzen beschikbaar maar ook voor
het overall-resultaat. Dit zijn hele leuke contesten om mee te beginnen.
Ook hebben heel veel clubs zoals de DIG, MARAC, MF, NAFRAS, IPARC, DSW en vele andere soms
wekelijks en soms maandelijks ronden waarnaar uiteraard ook geluisterd kan worden. In zo’n
“speciale” ronde zijn vaak veel leden te horen die daarom ook weer veel punten opleveren voor
awards. De volgende keer wil ik het nog eens hebben over de QSL-kaart.
Vy 73/ 77 Peter / NL 6280 / PD2PN / DIG 2883
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ZIJ STELLEN ZICH VOOR
Tjerry, PA4T – DIG 6169.
Mijn naam Tjerry Hoonakker, geboren in 1963 te Amsterdam, getrouwd en nog steeds
woonachtig in de hoofdstad.
De allereerste keer dat ik met radio-elektronica in aanraking ben gekomen is geweest in
de tijd dat ik nog op de middelbare school zat in de jaren 1978-1979.
Het was in deze tijd dat ik met een schoolmaatje Sjoerd van Schie, nu PA3FRL, mee naar
huis ging en thuis op zijn kamer werd aangetrokken tot een klein CUNA 2m ontvangertje
waaruit allemaal spannende gesprekken te volgen waren. Sjoerd was in die tijd al luisteramateur en ook gegrepen door het radio-amateur virus.
Ik ben in die tijd in het bezit gekomen van een 27Mc setje waarmee ik mijn eerste verbindingen heb gemaakt. Dankzij een Amsterdamse elektronicahandelaar nog even op 3m
FM geëxperimenteerd met de bekende Stentor.
Tot 1981 actief geweest en toen ik uiteindelijk in militaire dienst moest is alles op een
laag pitje komen te staan.
In november 1988 heb ik besloten om mijn machtiging te gaan halen en ontving ik mijn
eerste officiële roepletters PDØPQD. Aangezien ik al redelijk wat amateurs had leren kennen bleek al snel dat de beperkingen die de D-machtiging had mij deden besluiten om in
november 1990 wederom examen te gaan doen voor de C-machtiging, en met succes.
Het was ook dit jaar dat ik de roepletters PE1NSE ontving van de RDR.
Door de mogelijkheden die ik kreeg met deze machtiging ontdekte ik in 1991 de 50 MHz
amateurband wat tot op vandaag mijn favoriete band is gebleven. Dankzij de toestemming die aan mij in 1991 werd verleend door de RDR om experimenteel onderzoek te
doen op 50 MHz heb ik tot op heden 175 landen bevestigd. Een echt leuk bandje met
verrassende mogelijkheden. Aangezien 50 MHz grotendeels van een cyclus alleen gedurende het zomerseizoen activiteiten kent waren de HF banden ook wel aantrekkelijk maar
daar moest ik weer CW examen voor doen en zo geschiedde. Januari 1995 ontving ik de
roepletters PBØANX. Bewust een B call omdat deze toen nog niet in grote getale actief
was op HF en hierdoor toch een gewilde prefix zou kunnen zijn. Door het generaal
pardon van september 1996 is deze machtiging tot slot omgezet in een A-licentie.
1996 is ook het jaar geweest dat ik heb deelgenomen aan de 50 MHz DX-peditie naar
Georgië om daar voor het eerst middels de call 4L6PA Georgië op 6m te activeren en zo
de actieve 50 MHz amateurs een nieuw DXCC-land te bezorgen. Een bijzondere ervaring
waar ik nog regelmatig met veel plezier aan terugdenk. Het uitgebreide verhaal omtrent
deze DX-peditie is te lezen op http://www.uksmg.org/georgia.htm.
Ik ben regelmatig actief tijdens de vele contesten in de modes PHONE, CW en RTTY.
Naast de ruim 15000 verbindingen die in mijn log staan heb ik nog tijd gevonden om mij
sinds 1997 nuttig te maken als regio QSL-manager en ben ik vanaf 2002 tevens actief als
bestuurslid en webmaster binnen de VERON afd. Amsterdam.
Ik heb tot op heden 32 awards verzameld en ben sinds 2006 lid van de DIG.
Daarnaast ben ik aangesloten bij de IPARC; heb ik sedert september 2007 mijn
DIG #6169 ontvangen en ben ik geldig voor het ADXC-award en lid van UKSMG #1199.
Ik reken erop velen nog een puntje te mogen bezorgen in de aankomende contesten en
wens iedereen zeer veel plezier.
73/77, Tjerry
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Fred Weidema, PAØFAW/NL-455 - DIG 1487
Ik moet ergens in 1956/1959 geïnteresseerd zijn geraakt in de radio-hobby.
Voordat ik naar de Mulo ging wilde ik al Duits leren, ergens vreemd zo kort na de oorlog,
maar aan de andere kant ook weer te begrijpen gezien mijn woonplaats Arnhem vlak bij
de grens. Ik begon met naar grammofoonplaten te luisteren van Catarina Valente en
anderen maar ja dat lukte niet zo best, het refrein ging na 10 keer luisteren nog wel
maar de rest…
In die tijd hadden we nog radiodistributie met 4 knoppen, 2x Hilversum, 1x klassieke
muziek en 1x de WDR, toen nog de NWDR dacht ik. Dat ging al iets beter maar ik kreeg
van een oom een oude radio met zo’n prachtig groen oog dat opflitste wanneer er een
duidelijke zender verscheen. Na een tijdje draaien hoorde ik de Voice of America. Ik was
erg verbaasd, stom verbaasd en had er geen flauw idee van dat deze zender in München
stond, maar de interesse begon steeds meer te groeien. Na een tijdje zwalken op de middengolf werd de kortegolf ontdekt. Dezelfde oom had vroeger ook een beetje geluisterd
en vertelde er wat over. Van het een kwam het ander en ik begon ontvangstrapporten
naar stations te versturen, prachtig toen, Radio Rumbos uit Venezuela in de 60mb, Radio
Bandeirantes uit Brazilië in de 25mb. Je kreeg vaak prachtige ontvangstbevestigingen
terug. Alleen op die oude radio was het moeilijk zoeken. Er was een stationsschaal met
Hilversum, Beromünster e.d. maar de korte golf was verdeeld in wat streepjes en dan is
het wel moeilijk. Mijn oom bedacht een constructie dat bestond uit een wijzer met een
groot bord erachter waar ik de golflengtes die ze zeiden kon aantekenen. Dit ging niet
altijd goed maar het was in ieder geval wat. Van MHz, kHz en dergelijke had ik nog nooit
gehoord. Ergens in die tijd werd de Benelux DX Club opgericht en toen kwam er meer
informatie.
Tijdens één van de omzwervingen kwam ik op een stukje band waar ik nog nooit
geluisterd had. Uit de gesprekken bleek dat deze zendamateurs waren en ik was zeer
geïnteresseerd. Ik hoorde van iemand dat je die ook ontvangstkaarten kon sturen en die
verwees me naar het blad Popular Electronics die nummers zouden uitgeven. Ik werd lid
en kreeg het nummer PE1PE1Q en ik verstuurde die kaarten, hoe dat weet ik niet meer.
Ik kreeg geen respons maar na een jaar of zo kwam PAØUHS, die qslmanager was in
Arnhem naar mijn huis in de veronderstelling dat hij met een piraat te doen had. Dat was
mijn eerste contact met de Veron. Hierna begon het wat duidelijker te worden, kreeg
informatie over de NL-club en kreeg uiteindelijk nummer 455. Er werd driftig gestuurd,
vooral met gratis kaarten van de Varta en uit Zweden. Mijn eerste kaarten waren niet
bepaald zeer geslaagd, ik had geen idee van de RST-code en mijn eerste of één der
eerste kaarten was naar DL3LS, een YL die kwam op 40m zo duidelijk door dat ik dacht
dat is geen S9 maar S10. Kreeg netjes een ansichtkaart terug met gegevens over de
RST-code, maar door schade en schande wordt men wijs. Maar dat was allemaal AM.
Prachtig die tijd, de hele avond Zuid-Amerika op 20m met de mooiste signalen, ik heb er
nog dozen met kaarten van. In die fase hoorde ik eens gebrabbel op 40m en kon er niets
van maken. Inmiddels had ik een tweede oude ontvanger erbij en door ook dezelfde
frequentie te luisteren kreeg ik een toon waarmee ik het verstaanbaar kon maken, ik heb
er ooit nog een stukje over in Electron geschreven.
Na een tijd begon ik actief deel te nemen aan luisterwedstrijden, werd lid van de ISWL,
een vereniging van zend- en luisteramateurs actief over de gehele wereld. Ik had nooit
veel ruimte voor grote antennes, het is altijd bij een longwire gebleven, nu zelfs binnenshuis. Met de binnenkomst van al die qsl-kaarten kwam ook de interesse voor awards en
18
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in 1968 kreeg ik als NL-455 DIG-nummer 1487. Ik kwam in het bestuur van de NLC en
ben redacteur, contestmanager en later voorzitter geweest. In tussentijd studeerde ik
voor de machtiging, maar ik ben geen liefhebber van techniek, ben er nooit in geïnteresseerd geweest en heb bij het praktische gedoe 2 linkerhanden. Ik heb wel eens bouwpakketten “mis”handeld van Heathkit en heb wel eens de verkeerde kant van een printplaat gesoldeerd maar wist ik veel… CW ging me veel beter af, heb het me zelf aangeleerd door gewoon op de ontvanger naar cw-stations te zoeken, en ook toen waren er
al langzame stations. De eerste call die ik volledig kon ontcijferen was een I7, een hele
belevenis in die tijd. CW is altijd mijn grote liefde gebleven. Bij PAØTOS waren we met
een groepje cursisten aan het leren, een maal in de week onder leiding van een aantal
leraren van PI1RRS de Radio Radar School. De xyl van PAØTOS, Tos, zorgde voor de
inwendige mens en in 1975 slaagde ik voor de c-machtiging. Ik had al zo vaak examen
gedaan dat ik er maar geen A aan gewaagd had, hi, maar een half jaar later was het toch
raak. Het speelde zich echter hoofdzakelijk op 2 m en 70 cm af, echter met matig succes,
zwakke signalen vanwege hoge flatgebouwen om mij heen. De eerste 2 jaar van mijn
licentie heb ik via mijn overbuurman PAØVRS een aantal mooie verbindingen kunnen
maken op HF, hij had een 3 elements beam staan boven op de flat. Als hij op 2 m in de
lucht kwam kon ik de tent sluiten, hi. Na zijn dood heb ik zelf wat geprobeerd met een
dipool van 10/15/20 m gemaakt door PAØPSI, maar dat was geen succes, alleen de televisie en de radio beneden werden gestoord. In 2003 ben ik zelf weer actief geworden op
hf. Ik had nog een mlb uit mijn luistertijd en hoewel alleen voor ontvangst bedoeld, gewoon de longwire erop aangesloten en ik was verbaasd. Met deze mlb en de binnenshuis
longwire ging het met 5 watt geweldig. Ik kon ermee van 6 m t/m 160 m werken, zonder
atu. Uiteraard ging de ene band beter dan de andere maar ik heb bijv. gewerkt met 9N7,
HF0, PY, JA e.a.
Nu heb ik een Kenwood TS570d en draai veel qrp
maar als het moet tot 90 watt, af en toe SSB maar ik
ben tegenwoordig veel actief in digitale modes. Ik heb
een verschrikkelijk hoog storingsniveau, ongetwijfeld
ook doordat ik een binnenantenne heb en bij de digitale modes kun je de volumeknop ten minste dichtdraaien. Veel psk en rtty. Contesten is nog steeds een grote
hobby van me, verder de qsl-hobby. Wanneer ik wat
verder wil werken of in SSB ga ik naar PAØPVW die een fijn qth voor de hobby heeft.
Awards aanvragen doe ik niet meer, ik verzamel wel overal punten voor maar dat is om
de hobby spannend te houden. Verder ben ik bij de ISWL nog steeds als swl actief in hun
swl-contesten. Wanneer je geen goede antenne hebt moet je maar het beste ervan maken. Zijn er geen condities of je wordt niet gehoord, geen probleem dat ga ik naar CQ100 de virtuele transceiver op het internet, daar hoor je ook de hele wereld, storingsvrij.
Het zenden gaat hier om een enkel uurtje overdag en laat op de avond aangezien ik voor
mijn moeder moet zorgen.
In ieder geval houdt deze hobby je jong, krijgt er geweldige vrienden door. Is er technisch iets mis dan kan ik altijd bij PEØBNM terecht, dat is het mooie van de hobby, je
kunt altijd bij iemand aankloppen.
Ik wens iedereen veel plezier met zijn/haar invulling van de hobby en graag tot ziens bij
een QSO of SWL-kaart.
Fred Weidema, PAØFAW/NL-455
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DIG-PA TREFFEN 2008 IN ECHTEN
De DIG-PA organiseert in het 1e weekend van juni weer de jaarlijkse gezellige familie
bijeenkomst. In 2008 is dat weer in Echten van

Vrijdag 6 tot en met Zondag 8 juni 2008
Op het recreatiepark “Westerbergen”, Oshaarseweg 24
7932 PX Echten, Drenthe. Telefoon 0528 - 251224
We hopen ook nu weer veel DIG-leden en belangstellenden te ontmoeten. Op deze locatie
met een 5 sterren camping, ruime stacaravans en chalets is het goed vertoeven. Het grote
park heeft veel mogelijkheden, dat is te zien op: www.westerbergen.nl. We nodigen U
van harte uit om deel te nemen aan dit gezellige weekend. Voor degenen die met caravan, camper of tent komen hebben we op het comfortterrein met een mooi toiletgebouw
alvast plaatsen kunnen boeken zodat we ervan verzekerd zijn dat de groep bij elkaar is.
Naast het toiletgebouw is een groot parkeerterrein. De deelnemers die een onderkomen
willen huren kunnen op het terrein ernaast een luxe 4 of 6 persoons stacaravans met o.a.
TV, magnetron en zonneterras huren zodat alle deelnemers dicht bij elkaar verblijven.
Iedereen die ons voor enkele uren of een hele dag wil bezoeken is ook van harte welkom, voor deelnemers en bezoekers is overdag het “Praathuis” het centrale punt.
Het park heeft een restaurant, spelmogelijkheden, snackbar en een supermarkt waar ook
gelegenheid is voor een barbecue en waar ‘s morgens lekkere verse broodjes zijn!
Bespreken voor deelname in stacaravan/chalet:
Neem voor het huren van een stacaravan contact op met “Westerbergen” en zeg erbij
dat u boekt voor het DIG-PA weekend, dan wordt er rekening mee gehouden en komen
we allemaal op hetzelfde veld. 50+ers krijgen 20% ouderenkorting. Bij aankomst, met de
reserveringsfactuur melden bij de receptie.
Bespreken voor deelname met caravan, camper of tent:
Voor deelname met caravan, camper of tent hoeft u geen contact op te nemen met het
vakantiepark. We hebben al 2 nachten geboekt; hiervoor is door de DIG-PA al een voorschot betaald. Dit is mede gedaan omdat er dan maar 1 keer administratie van € 15,00
en essentiekosten van € 7,50 in rekening wordt gebracht. Deze kosten worden nu gedeeld door de deelnemers.
We hebben de vrijdagnacht en de zaterdagnacht geboekt. Degenen die langer willen blijven
moeten de extra dagen reserveren bij de “Westerbergen”.
In november heeft DIG-PA een voorschot betaald en in mei wordt door DIG-PA het resterende bedrag betaald. Dit is alleen voor deelnemers met caravan, camper of tent. Deze
deelnemers betalen in april aan de DIG-PA op postbanknr. 5611250 t.n.v. penningmeester DIG-PA te Wijnjewoude onder vermelding van DIG-PA treffen 2007 en duidelijk
de naam, call en/of DIG nummer. Bij aankomst op het park bij de receptie melden waar
de namen van de geregistreerde deelnemers bekend zijn.
Kosten voor 1 persoon, 2 nachten wordt all-in € 47,48
Kosten voor 2 personen, 2 nachten wordt all-in € 49,46
Kosten voor 3 personen, 2 nachten wordt all-in € 51,44
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Algemene informatie:
De organisatie is in handen van:
Lies, PDØORN en Wiebe, PA-9565.
PROGRAMMA
Vrijdag 6 juni
Aankomst van de deelnemers. De stacaravans e.d. zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar,
kampeerders zijn niet aan tijd gebonden. Het “Praathuis” willen we zo snel mogelijk installeren. Voor een stoel in het “Praathuis” moet u (indien mogelijk) zelf zorgen.
20.00 uur:
De Deel, hier gaan we gezellig bijpraten, onze hersenen trainen en in
gezamenlijk overleg gezelschapsspelletjes doen.
Zaterdag 7 juni
11.00 uur:
“Praathuis”. Gezamenlijk koffiedrinken, misschien schuiven er dan ook
dagbezoekers bij ons aan die misschien ’s middags meedoen met de
vossenjacht.
14.00 uur:
“Praathuis”. Vossenjacht voor jong en oud georganiseerd door Toon,
PA3DPC en Klaas, PA3EDS met een eigen peildoos of met een peildoos
van Toon. In gezamenlijk overleg wordt dan over een nachtjacht beslist.
Toon vraagt aan iedereen die een bouwpakket van een vossenjachtontvanger heeft liggen deze vóór die tijd af te bouwen dan is dit een
mooie gelegenheid om het geheel te testen!
20.00 uur:
De Deel. Gezellige avond met ook traditioneel Bingo en een verloting.
± 22.30 uur: “Praathuis” Nacht vossenjacht?
Zondag 8 juni
11.45 uur:
“Praathuis”. Koffiedrinken en prijsuitreiking vossenjacht.
15.00 uur:
Hoofdgebouw. Midgetgolf of klootschieten. De kosten voor midgetgolf
zijn € 2,25 p.p. en voor klootschieten € 2,50 p.p.
Maandag 9 juni
Het feest is weer voorbij, de laatste deelnemers vertrekken.
Kosten: Voor deelname aan de avondactiviteiten vragen we u om een kleine bijdrage.
Op vrijdag- en zaterdagavond betalen deelnemers ouder dan 18 jaar € 1,50 per avond.

ROUTE BESCHRIJVING
De “Westerbergen” is te bereiken via de afslag Zuidwolde-Echten op de A28. Einde afslag
richting Echten, richting Echten blijven volgen. In Echten op T-splitsing linksaf richting
Koekange-Westerbergen. Na 2 km bij de snelheidsdrempel is
het vakantiepark. Dit kan niet missen.
Vanuit het noorden kan ook de afslag Meppel-noord worden
genomen. De N375 volgen tot Weerwille. Hier rechtsaf
richting Koekange en richting Echten blijven volgen tot de
snelheidsdrempel bij het vakantiepark.
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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
WEINLAND DIPLOMA (Bulletin 37, blz. 32)
Er is een nieuwe awardmanager gevonden en het award kan weer aangevraagd worden.
Stations uit het wijngebied in Oostenrijk tellen voor dit award. Verbindingen na 1 januari
1955 zijn geldig. SWL OK. Er zijn geen band of modebeperkingen.
Het award is in 2 klassen te behalen. Klasse 2: 3 stations uit Weinviertel + 2 stations uit
Wenen (OE1) + 1 station uit Burgerland (OE4) + 4 stations uit Nieder Oostenrijk (OE3).
Klasse 1: 30 stations uit Weinviertel + 20 OE1 + 10 OE4 + 40 OE3. Een lijst met geldige
stations uit Weinviertel is op de DIG-PA site te vinden. GCR lijst en € 7 sturen naar:
Robert Thenmayer, OE3RTB, Staatsbahnstrasse 73, A-2136 Laa an der Thaya, Oostenrijk.
BRAZILIAN YL AWARD (Bulletin 44, blz. 25)
Hier hebben we een ander adres gevonden van de awardmanager.
Werk met 10 Braziliaanse YL stations vanaf 1 juli 1975. De verbindingen moeten vanaf
hetzelfde QTH gemaakt zijn. Als de verbindingen gemaakt zijn via het BRYLA net dan is
er geen QSL bevestiging nodig. GCR lijst, een copie van de QSL kaarten met € 8 of 10
IRC’s naar: BRYLA, c/o PT2TF Teresa Cardoso, Shin QL 08 Conj 07 Casa 09, Lago Norte,
71520-275, Brasilia, DF, Brazilië. E-mail: teresa.pt2tf@abordo.com.br
NORDERSTEDT DIPLOMA (Bulletin 40, blz. 22)
Ook hier een nieuwe awardmanager. Voor dit award is nodig: 1 verbinding met DL0NO +
5 stations uit DOK E12 + 10 stations uit andere E DOK’s. SWL OK. QSO’s na 1 januari
1970 zijn geldig voor dit award. Er zijn geen band of modebeperkingen. GCR lijst en € 5
sturen naar: Angelika Busch, DH3HAD, Wacholderweg 18, D-22889 Tangstedt, Duitsland.
E-mail: dh3had@darc.de

CORRECTIES EN AANVULLINGEN
FLEVOLAND CERTIFICATE (Bulletin 40, blz. 20)
Nieuwe awardmanager is: Ans Wildeboer-Patje, PD5W, Kempenland 13, 8302 MT Emmeloord. E-mail: pd5w@hamfamily.nl
Kosten € 3,50 of US$ 5 overmaken naar Postbank nr. 6371258 t.n.v. A. Wildeboer-Patje.
KLOUMPEN AWARD (Bulletin 13, blz. 39, 22/26 en 38/30)
De nieuwe awardmanager is: Stephan Bittner, DD7BW, Tulpenweg 16, D-49828 Veldhausen, Duitsland.
AMATEURFUNK DIPLOM DER EVANGELIUMS RUNDE (Bulletin 17, blz. 36 en 36/25)
De kosten zijn nu € 10.
EURD (Bulletin 17, blz. 37, 21/22 en 37/30)
De trophy kost nu € 30 en de nieuwe awardmanager is: Martin Henz, DL5NAH, Rochenweg 1, D-70378 Stuttgart, Duitsland. E-mail: dl5nah@darc.de.
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FEHN DIPLOMA (Bulletin 18, blz. 36, 38/21 35/24 21/22 19/33)
De nieuwe awardmanager is: Roland Gubitz, DL5NAV, Buschstücke 17, D-26849 Filsum,
Duitsland.
BRAUNKOHLEN DIPLOM (Bulletin 20, blz. 33 en 35/24)
De speciale stations DC2005WJT en DF2006WM zijn elk 10 punten voor het award.
MECKLENBURG VORPOMMERN DIPLOM (Bulletin 23, blz. 35 en 37/30)
De kosten voor het award zijn € 5. Nieuwe awardmanager is Georg Tretow, DL4SVA,
Postfach 1114, D-23931 Grevesmühlen, Duitsland. E-mail: DL4SVA@darc.de
HOLZHAMMER DIPLOMA'S EN TROPHY (Bulletin 24, blz. 34 en 41/22)
De kosten voor het Holzhammer Diplom zijn € 6. De Echte Holzhammer kost € 12. De
Don Wirke All Holzklopper € 10 en de Holzhammer Trophy is € 11.
WXBR (Bulletin 25, blz. 32, 36/26 en 37/30)
Nieuwe awardmanager is: Harald Harders DF6BL, Leher Heerstrasse 180,
D-28357 Bremen, Duitsland.
SOS KINDERDORF DIPLOM (Bulletin 26, blz. 33 en 35/26)
Nieuwe awardmanager is: Daniel Schirmer, DL5SE, Am Teich 15, D-25917 Stadum,
Duitsland.
OTTO LILIENTHAL AWARD (OLA) (Bulletin 27, blz. 34)
Het adres van de awardmanager is nu Lothar Dorfmann, DL1RMW, Reuscher Str. 9,
D-14772 Brandenburg/Havel, Duitsland.
MOROKULIEN AWARD (Bulletin 31, blz. 32)
De nieuwe awardmanager is: Sven Erik Spigseth, LA4EKA, Ullern, N-2100 Skarnes,
Noorwegen.
MARINE FUNKER (Bulletin 34, blz. 34, 35/28 en 37/32)
De plakettes kosten € 25. De CW only gravure € 3 extra. Trophy € 37 en de SuperTrophy kost € 50 plus verzendkosten. Nieuwe awardmanager is Wilfried Gräper, DJ6TK,
Blücher Str. 31, D-24944 Flensburg, Duitsland. E-mail: wilf.graeper@t-online.de
GERMAN LIGHTHOUSE AWARD (Bulletin 36, blz. 34 en 41/23)
Het award kost nu € 7 of US$ 8 en de nieuwe awardmanager is: Detlev Hoepner,
DL1RTW, Am Krebssee 11, D-15711 Konigs Wusterhausen, Duitsland.
DIG EURO AWARD (Bulletin 37, blz. 27)
Voor VHF tellen verbindingen met de hoofdsteden van de opgegeven landen dubbel.
75 JAHRE KOLN AWARD (Bulletin 38, blz. 31)
Naast de vermelde puntenverdeling telt ook het clubstation DL0AK voor 15 punten. Het
speciale station DL0CA met Sonder DOK WJT05 voor 25 punten. Het clubstation DL0PZ
(G12) is 10 punten.
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TILL EULENSPIEGEL DIPLOMA (Bulletin 38, blz. 31 en 41/23)
Het clubstation DL0KP is 200 punten (niet meer verplicht).
SCHMELTZER TIEGEL DIPLOMA (Bulletin 41, blz. 24)
Alle stations uit DOK Q tellen nu voor dit award. Naast de bestaande puntenverdeling tellen de stations uit de andere Q DOK’s 3 punten. Elk station mag maar eenmaal op de
aanvraag voorkomen.
BAYERN-OST-DIPLOM (BOD) (Bulletin 41, blz. 25)
De kosten zijn € 5 of US$ 8. Nieuwe awardmanager is:
Hans Reyzl, DL2ZA, Kreuzerweg 6, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Duitsland.
NLC AWARDS (Bulletin 41, blz. 29)
De award manager is nu: M.C.P. Mandos, NL-199, Wezel 21, 5508 MC Veldhoven.
SCHWEBEBAHN DIPLOMA (Bulletin 42, blz. 35 en 46/26)
De puntenverdeling is als volgt: Een lid van DOK 16 geeft op HF 2 punten (3 punten VHF/
UHF). Stations uit DOK 16 met een DO of DN prefix tellen voor 6 punten. Een clubstation
uit de DOK's R04, R07, R09, R13, R14, R15 en R24 (DK0WP, DL0WP, DK0DJ, DF0EJ en
DL0VO) telt voor 6 punten (9 punten VHF/UHF) en de leden van die DOK’s 2 punten. Een
clubstation is verplicht. De kosten zijn € 10 of US$ 10.
50TH ANNIVERSARY OF CHINA RADIO ASSOCIATION AWARD
(Bulletin 44, blz. 29)
Dit tijdelijk award zou te behalen zijn tot eind 2006. Het is nu te behalen tot eind 2009.
Dus verbindingen tussen 15 oktober 2005 en 31 december 2009 zijn geldig voor dit tijdelijk award.
RUSSIAN ROBINSON CLUB AWARDPROGRAMMA (Bulletin 44, blz. 37)
Awardmanager RZ1AK is vervangen door RA1QY, Alexey Morozov, P.O. Box 24, Cherepovets 162611, Rusland. E-mail: ra1qy@tchercom.ru
DIPLOM ARSCHLEDER (Bulletin 45, blz. 33)
Ook het clubstation DF0RAG kan als joker voor een letter gebruikt worden.
Deze clubstations komen er nog bij met een letter: DL0ANA (S), DL0CL (E), DR0R (E),
DQ0A (S) en DK0EG (E).

LONGDRINK
Alle navolgende awards hebben het predikaat longdrink gekregen. Dit zijn awards waarvan, na aanvraag of vraag om info nooit of gedurende langere tijd niets meer is gehoord.
Mochten we nieuwe informatie ontvangen dan zullen wij dit vermelden in het bulletin.
1066 Award (G), Discoverers Award (F), G4V Award (G 11/35 en 27/34), Morava Slezsko
Award (OK), Ports de Commerce Français Diplome (F 29/37 en 38/23), Rozhledny Ceske
Republiky Award (OK).
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QRT
1.8 + 28 Award (UA), Amateur Radio Covered Bridge Society Series – ARCBS Awards
(W), Azov Sea Award (UR), Blind Children Award (UR), Bylara Award VHF/UHF (G 28/34),
Diamond State Award (W), Divnogor’e Award (UA), Chernigov Award (UR), Dialogue
Award (UR), Dniepr Award (UR), Domodedovo Diploma, (UA), Drogobych 900 Award
(UR), Flamingo Award (ZS 35/37, 40/22), Great Battle of Moscow Diploma (UA), Great
Patriotic War 1941-1945 Award (UR), Hamburg Tor zum Welt (DL), Insel Rugen Diploma
(DL), Insel Rugen Trophy (DL), Kherson Award (UR), Kiev-Kashtan Award (UR), Kiev's
Rus Award (UR), Kievskaya Rus Award (UR), Land of the Immortals Award (UR), Leipzig
Award (DL),. Liski - XXI Century (UA), Lomonosov Diploma (UA), Lubny-1000 Award
(UR), Nikolaev - 200 Award (UR), 072 Award (UR), Obukhov-625 Award (UR), Partizanskaya Iskra Award (UR), Pionersky Efir Award (UR), Piotr Velikij Award (UA), Polesie
Award (UR), Podmoskovie Award (UA), Port Berdyansk Award (UR), Red Rose Award (G),
Rescue Service of the Crimea Award (UR), S.P. Korolyov Award (UR), Sevastopol City
Award (UR), Sevastopol Pennant (UR), Shostka 250 Award (UR), Tiflos Pennant (UR),
Ural Jubilee Award (UA), Vzlet Award (UR), Wagga Wagga Award (VK), Zaporozhye
Award (UR), Zdvizh Award (UR), ZhDPI-75 Award (UR), Zhitichi Award (UR).

TIJDELIJKE AWARDS
LZ130LO AWARD
De vrede van Dan Stefano werd gesloten op 19 februari 1989 en maakte een eind aan de
Russische-Osmaanse oorlog in 1877. Een onafhankelijke Bulgarije werd gecreëerd.
Ter herinnering dat dit 130 jaar geleden gebeurde wordt dit award uitgegeven. De Balkan
Contest club zal actief zijn met een speciale call LZ130LO van 1 januari tot 31 Maart
2008. Europese stations hebben 5 verbindingen nodig met LZ130LO op verschillende
banden of modes. De rest heeft genoeg aan 3 QSO’s.
Aanvraag met €5 of 10IRC’s sturen naar: Balkan Contest Club LZ1KZA, P.O. Box 36, 4300
Karlovo, Bulgarije.
10 JAAR SWISS DX FOUNDATION
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan is de Swiss DX Foundation het hele jaar 2008
actief met de call HB10DX. Door dit station gedurende het jaar 10 keer te werken kan
men een Zwitsers mes met SDXF opdruk aanvragen.
HB10DX mag per maand éénmaal per mode (CW, SSB, Digi) gewerkt worden, ongeacht
de band. Stuur uw aanvraag d.m.v. een loguittreksel aan: Ambrosi Flütsch, HB9AGH,
Lerchenberg 29, 8046 Zürich, Zwitserland of per e-mail: 24112002@gmx.ch. Zie ook
www.sdxf.ch. Het mes is geheel gratis.
EURO-DIPLOM 2008 ÖSTERREICH-SCHWEIZ
Vanwege het EK voetbal 2008 in Oostenrijk en Zwitserland geven de OVSV en de USKA dit
tijdelijke diploma uit voor verbindingen tussen 26 april en 30 juni 2008. SWL OK. In Oostenrijk zijn er dan speciale calls van OE2008AAA-ZZZ en in Zwitserland HB2008AA-ZZ.
Voor het award is nodig:
Brons: 10 speciale stations (5x OE en 5x HB); Zilver: 14 speciale stations (7x OE en 7x
HB); Goud: 20 speciale stations (10x OE en 10x HB).
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Per band mag maar eenmaal hetzelfde station
voor de aanvraag opgevoerd worden.
Er zijn geen band of modebeperkingen. Het kan
in de modes SSB, CW, DIGITAL, MIXED en QRP
(max. 10 Watt) aangevraagd worden.
De aanvraag d.m.v. GCR lijst moet voor 31 december 2008 met € 10 verzonden worden naar:
Richard Kritzer, OE8RZS, Aich 4, A-9800 Spittal/
Dr, Oostenrijk.
Via e-mail kan het naar: oe8rzs@oevsv.at
Geld kan overgemaakt worden naar: BankAustria Creditanstalt BLZ 12000 IBAN = AT67 1200 0505 5504 5429 BIC= BKAUATWW
o.v.v. de call en naam.
Info http://www.oevsv.at/ en http://www.uska.ch/d_index.htm. Voor verdere gegevens
omtrent geldige stations en laatste informatie zie DIG-PA homepage.
ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS 2008
De A.R.M.I. geeft dit award uit om de voormalige W/T kust stations welke bij de Italiaanse marine behoren te eren. Alleen verbindingen tussen 22 maart 2008, 00:00 UTC en
24:00 UTC 30 maart 2008 tellen voor dit award. SWL OK. Er zullen verschillende speciale
calls en voormalige kust station QRV zijn op alle banden in de modes CW, SSB, FM,
PSK31 en RTTY. Italiaanse stations hebben 50 punten nodig, EU 30 en de rest 15 punten.
Alle Marine kust stations tellen voor 10 punten. ARMI club stations tellen in CW voor 3
punten, in PSK31, RTTY 2 punten en in SSB, FM 1 punt. Het Jokerstation II0IDP is 25
punten. Een station mag niet meer als 3x worden opgevoerd. 1x in CW, 1x in phone en
1x digitaal, niet op dezelfde dag maar wel op verschillende dagen. Het jokerstation telt
maar 1x voor 25 punten en de andere 2x voor 10 punten.
Het log moet voor 30 augustus 2008 met een eigen QSL kaart + € 10 of US$ 13 gestuurd
worden naar: Alberto Mattei, IT9MRM, Via E. Millo 20, I-96011 Augusta (SR), Italië.
E-mail: it9mrm@libero.it
BASES XIV DIPLOMA VALENCIA EN FALLAS 2008
Las Fallas is in Spanje een nationaal bekend festival, dat twee weken duurt.
Elke buurt van de stad heeft haar eigen 'festivalorganisatie', de zogenaamde "Casal Faller". Die verzamelen het hele jaar d.m.v. feesten en diners te organiseren. Met het geld
maakt elke "Casal Faller" uiteindelijk een 'falla', dat bestaat uit een enorme pop van
papier-maché, op een enorm stuk karton of hout volgestopt met vuurwerk. Al deze 'fallas'
vormen eerst een grote parade en worden daarna massaal afgebrand door het afsteken
van het vuurwerk, wat een spektakel en enorm veel lawaai oplevert. Hiervoor geeft de
URE Valencia elk jaar een award uit. Dit jaar voor verbindingen tussen 9 en 15 maart
2008 in SSB op 40 en 80 meter. Verbindingen via repeaters, satelliet, e-link, crossband
enz. tellen niet. Er moeten 5 fallas stations uit Valencia gewerkt worden + EA5URV. Als
men het basis award heeft is er elk jaar een sticker te verkrijgen. Na 5 jaar is er een
plaquette aan te vragen en na tien jaar een trophy. Het award kost € 7. De sticker
€ 3,10. Het loguittreksel moet voor 31 mei 2008 verzonden worden naar: EA5ST Manolo,
manager del diploma, Apartado Postal 10132, C.P. 46080 Valencia, Spanje.
E-mail: DiplomaFallas@ono.com
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WACRAL GOLDEN JUBILEE AWARD
De WACRAL geeft voor haar 50e verjaardag dit Golden Jubileum award uit voor verbindingen met WACRAL leden tussen 1 januari en 31 december 2008. SWL OK.
Zone A: Engeland en Ierland hebben 50 leden nodig. Zone B: Europa (niet voor zone A
landen) 25 leden. Zone C: Alle andere landen hebben 10 leden nodig. Het award kost 4
IRC's en de aanvraag kan ook per mail verzonden worden. Wel de WACRAL nummers
noteren op de aanvraag.
De aanvraag kan gestuurd worden naar: WACRAL Award Manager, Howard Delafield
M0CIW, 205 South Avenue. Abingdon, Oxfordshire, England OX14 1QU.
E-mail: M0CIW@wacral.org of m0ciw@thersgb.net
850 JAHRE STADT MÜNCHEN DIPLOM
In 2008 viert de Beierse stad München haar 850ste verjaardag. Reden genoeg voor de
DARC afdeling München-West (DOK C13) een award uit te geven voor verbindingen tussen 1 januari en 31 december 2008. SWL OK. Stations uit de DOK’s C11 (München-Ost),
C12 (München-Nord), C13 (München-West), C18 (München-Süd), C34 (MünchenHarlaching), Z13 en Z67 (VFDB Verband) zijn geldig voor dit award. DL stations hebben
5 stations nodig en de rest 3. Het speciale station DR8M telt voor 2 stations. Een station
is maar eenmaal geldig voor het award. Er zijn geen band- of mode beperkingen alleen
Packet radio en Echolink zijn niet toegestaan. Stuur logboekuittreksel samen met € 5 aan:
Gerhard Wismüller, DL2HN, Wittelsbacherstrasse 3, D-85250 Altomünster, Duitsland.
160th ANNIVERSARY OF THE 1848-49 HUNGARIAN REVOLUTION AWARD
Ter nagedachtenis van de Hongaarse revolutie 1848-1849 is dit award te behalen tussen
1 februari en 31 december 2008. SWL OK. Werk 3 maal met de speciale call HG1848I op
verschillende banden of modes. Stuur een loguittreksel met € 5 of US$ 7 naar Borbely
Zoltan HA3HK, H-8700 Marcali P.O. Box 76, Hongarije. E-mail: ha3hk@freemail.hu
CENTENARY OF MESSINA'S EARTHQUAKE OF 1908 AWARD
Ter nagedachtenis van de grote aardbeving die een groot deel van Messina en omgeving
verwoestte geeft de A.R.I. Section Messina dit award uit. Ook hebben zij een marathon
voor de meeste verbindingen. Mocht je hieraan mee willen doen kijk dan op de site. SWL
OK. Verbindingen met leden ARI Messina in 2008 zijn geldig voor dit award. Ook het speciale station IU9RSS is hier voor geldig. De call is ter herinnering aan de Russische marine
die als eerste te hulp schoot om de mensen in Messina en omgeving te helpen. De modes
zijn CW, SSB, DIGITAL MODES (RTTY, PSK31, etc.). Leden die in Messina wonen geven 2
punten en 5 punten in de weekends en feestdagen. Leden uit de provincie Messina geven
1 punt. Elk weekend is een lid van de ARI Messina geldig als joker station en geeft dan
10 punten. Ook het afdelingsstation IQ9MK geeft 10 punten. Het speciale sta-tion IU9RSS
is 15 punten. Voor het award hebben Italiaanse stations 100 punten nodig, de rest van
Europa 70 en alle anderen 40 punten. Een loguittreksel moet voor 28 februari 2009 verzonden zijn aan de awardmanager. Dit kan ook per e-mail in een Word of Excel document.
De manager stuurt dan een bevestiging en geeft dan ook aan hoe de kosten voor het
award € 10 of US$ 12 betaald kunnen worden. De aanvraag kan gestuurd worden naar:
IT9DTU, A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani, P.O. Box. 20, 98122 Messina, Italië of
naar het huisadres van IT9DTU, Nunzio Remo Maria D'Arrigo, Via Comunale, Cpl. Perla
Bianca, Vill. Zafferia, I-98127 Messina, Italië. E-mail: it9dtu@virgilio.it.
Internet: http://www.arimessina.it/DiplomaTerrME/Prima_Pag.htm
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ROSKILDE 1658 AWARD
Op 26 februari 1658 werd de vrede van Roskilde getekend na een verwoestende nederlaag tijdens de derde Noordse oorlog (1657-1658) van de koning van Denemarken-Noorwegen. De Deense provincies Halland, Skåne en Blekinge werden toen aan Zweden toegevoegd. Omdat dit 350 jaar geleden gebeurde geeft de Kristianstads Radioamatörer,
SK7BQ, dit award uit in samenwerking met de radioclubs uit die 3 provincies en de Deense lokale clubs van de EDR. Alleen verbindingen in 2008 tellen en er zijn geen band of
modebeperkingen alleen QSO’s over repeaters, crossband repeaters, transponders of
satellieten zijn niet geldig. SWL OK. Voor het award zijn tenminste 4 speciale Zweedse
Calls nodig. Er is een speciaal Deens jokerstation OZ1658ROS. Als die gewerkt is dan
heeft u nog 3 Zweedse calls nodig. Op 26 februari 2008 gelden er speciale regels. Die
dag heeft u genoeg aan 2 speciale Zweedse calls of een Zweedse en de Deense. Alle speciale calls zijn die dag QRV. De volgende speciale call zijn geldig: Provincie Halland:
SH1658DK, SK6JX, SH1658OZ, SK6KY. Provincie Skåne (Scania): SK1658OZ, SC1658OZ,
SK7BQ, SK1658DK, SK7CE. Provincie Blekinge: SB1658OZ, SK7JC. De meeste van deze
calls zijn ook geldig voor het WASA/HASA award. Een loguittreksel samen met € 7 of US
$ 10 kunt u sturen naar: Kristianstads Radioamatörer, Award Manager, c/o Anders
Nordgren, Strömshall 4010, SE-280 60 Broby, Zweden. E-mail: Roskilde@sk7bq.com.
Actuele info over o.a. QSL managers, aanvraagformulier, e.d.: www.sk7bq.com/roskilde
BOHUS FORTRESS 700 YEARS AWARD
Het Zweedse fort Bohus Fästning wat in 1308 is gebouwd, viert dit jaar zijn 700 bestaan.
De Zweedse Kungälvs Sändareamatörer die daar uit de buurt komt wil dit mee vieren
door een award uit te geven. Ook is er een speciale call SF700BF. Maak verbindingen in
2008 met 10 Zweedse stations en SF700BF. Alle banden en modes zijn toegestaan, behalve repeater verbindingen. Elk station telt maar eenmaal.
Stuur een loguittreksel samen met € 5 of US$ 8 naar Kungälvs Sändareamatörer SK6NL,
Skälebräcke 140, SE 442 49 Kungälv, Zweden. E-mail: brev@sk6nl.com

NEDERLANDSE AWARDS
VERON AWARD SERIE
Alle verbindingen na 1 juni 1945 zijn geldig voor de Veron awards. De QSL-kaarten
moeten in uw bezit zijn. Alle gehoorde QSO's dienen 2-way met elkaar gemaakt te zijn.
De awards kosten per stuk € 5 en de zegels met SASE. De GCR lijst, met de call in alfabetische volgorde kunt u sturen naar de awardmanager.
HF Awards (incl. PACC VHF):
Theo Koning, PB7CW, Rosa Manusstraat 2, 1991 SZ Velserbroek.
VHF Awards:
Theo Kindts, PC7CW, Monteverdistraat 73, 1447 NC Purmerend.
HF AWARDS
PACC - PA Century Club
Voor het PACC Certificaat (PA Century Club = PA 100 Club) heeft
men nodig de QSL-kaarten die aantonen dat met tenminste 100 verschillende Nederlandse amateurradiostations een verbinding werd
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gemaakt. Geldig zijn verbindingen gemaakt na 1 juni 1945. Er zijn zegels beschikbaar
voor 200, 300 ... 900 verschillende gewerkte en bevestigde Nederlandse amateurradiostations.
Het certificaat is ook beschikbaar als:
PACC-50 MHz voor verbindingen gemaakt op 6 m.
PACC-VHF voor verbindingen gemaakt op 2 m.
PACC-UHF voor verbindingen gemaakt op 70 cm en hoger.
PAMC - PA Mille Club
Voor het PAMC Certificaat (PA Mille Club = PA 1000 Club) heeft men nodig de QSLkaarten die aantonen dat met tenminste 1000 verschillende Nederlandse amateurradiostations een verbinding werd gemaakt. Geldig zijn verbindingen gemaakt na 1 juni 1945.
Er zijn zegels beschikbaar voor 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250
en 3500 verschillende gewerkte en bevestigde Nederlandse amateurradiostations.
AWARDS VOOR DE LUISTERAMATEURS
Listeners Century Club
Dit award is voor luisteramateurs die 100 QSL-kaarten
hebben van Nederlandse stations. QSL-kaarten na 1
juni 1945 zijn geldig.
HEC - Heard European Countries Award
Dit award is beschikbaar voor kortegolf luisteramateurs die beschikken over de QSL-kaarten van
zendamateurs uit 15 verschillende Europese landen.
Kaarten na 1 juni 1945 zijn geldig.
VHF/UHF/SHF-AWARDS
50 on 50
Voor dit certificaat moeten 50 landen op 50 MHz worden gewerkt. De QSL-kaarten moeten in bezit zijn.
200 on 50 MHz
Hiervoor moeten 200 landen op 50 MHz worden gewerkt. Verbindingen zijn geldig vanaf
02-04-1988, Nederland telt ook mee voor 1 punt. De QSL-kaarten moeten in bezit zijn.
Regio-QSL
Dit award kon tijdelijk niet worden aangevraagd maar is inmiddels weer opgenomen in de
reeks van VHF-awards. Hiervoor zijn de QSL-kaarten van stations uit 50 QSL-regio's nodig.
Dit award is te behalen op alle banden vanaf 50 MHz. De QSL-regio moet op de kaart
vermeld zijn. Voor regio 38 mag de kaart van PI4AA worden gebruikt. Voor regio 50 mag
de kaart van een militair amateurstation, zoals PI5STC, worden gebruikt.
VHF-6, UHF-6, SHF-6
Hiervoor zijn nodig QSL-kaarten nodig van verbindingen met tenminste zes verschillende
Europese landen (Nederland telt ook mee). Verbindingen via relaiszenders of satellieten
tellen niet mee. Alleen verbindingen vanaf 1 juni 1945 zijn geldig. Er zijn zegels beschikbaar wanneer meer dan zes landen zijn gewerkt (volgens DXCC-lijst).
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VHF-6
Dit award geldt voor verbindingen in de 2 m-band. Het maximum aantal landenzegels is
50. Voor verbindingen gemaakt via Aurora kan een speciale aantekening worden gevraagd.
UHF-6
Dit award geldt voor verbindingen in de 70 cm-band. Het maximum aantal landenzegels
is 30.
SHF-6
Dit award geldt voor verbindingen in de 23 cm-band en daarboven. Het certificaat kan
zowel gemengd als per band worden aangevraagd.
23-KWADRAAT
Certificaat voor het werken van 23 Nederlandse radiozendamateurs op 23 cm, aan te
tonen met QSL-kaarten.
13-KWADRAAT
Certificaat voor het werken van 13 Nederlandse radiozendamateurs op 13 cm, aan te
tonen met QSL-kaarten. Deze 13 stations moeten zijn verspreid over 4 grote locatorvakken (JO21, JO22 etc.)
9-KWADRAAT
Certificaat voor het werken van 9 verschillende radiozendamateurs op 9 cm, aan te tonen
met QSL-kaarten.
3x3³
Voor dit certificaat moet men gewerkt hebben met 3 stations op de 3 centimeter band
(10 GHz) in 3 provincies over afstanden van 3x3x3x3 = 81km gemiddeld. Dus 243 kmpunten of meer.
DUTCH SEAL (ROBBEN) AWARD
Vanaf 01-01-1986 zijn de verbindingen geldig. Om in het
bezit te komen van het Robben Award heeft men 10 punten
nodig. De stations die hiervoor geldig zijn geven 1 punt en
hun Robben-nummer. PI4FRG, PI4HSG, PI4LWD en PI5WB
zijn geldig voor 2 punten. Nadat het Award in zijn of haar
bezit is kan men doorgaan met het verzamelen van de nummers om ook voor de vaantjes in aanmerking te komen.
Voor het 1ste vaantje heeft men 25 punten nodig en voor het 2e vaantje 50 punten. Een
station met Robben-nummer hoeft maar eenmaal te worden gewerkt voor award en
vaantjes, (de punten welke voor het award zijn opgevoerd zijn geldig voor de 2 vaantjes
en de punten van het 1ste vaantje ook weer voor het het 2e vaantje). Voor de stations
buiten de provincies Friesland en Groningen gelden andere regels. Voor de aanvulling
(vaantjes) op het Award, (dus niet voor het Award), is ieder station nu geldig voor 2 punten. Dat betekent dat men buiten de genoemde provincies voor het 1ste vaantje 13 stations en voor het 2e vaantje 25 stations nodig heeft. Er zijn geen band en mode beperkingen. Voor info en robben lijst stuur 4 postzegels van € 0,44 en een SAL naar de Awardmanager of vraag het per E-mail. Bij de aanvraag voor de vaantjes ook het awardnummer vermelden (als het award al in bezit is). GCR lijst met € 5,- en voor de vaantjes € 3,30
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(kosten overmaken naar Postbank nr. 4777576 t.n.v. de awardmanager). Awardmager:
Piebe Jan v.d. Berg, PE1LZS, Lyclamaweg 45, 8471 JV Wolvega.
E-mail p.j.v.d.berg@home.nl.
Ook voor niet geïnteresseerden in het award, is het toch goed te weten dat de opbrengst,
na aftrek van de kosten, ten goede zal komen aan een goed doel. Om voor een Robbennummer in aanmerking te komen moet het award en de beide vaantjes in bezit zijn. Het
Robben-nummer moet worden aangevraagd, men krijgt het niet automatisch!!!!
ROTTERDAM ECR AWARD
Dit award wordt uitgegeven door de Elektronica Club Rotterdam (ECR) en is te behalen
door zowel zend- als luisteramateurs. De voorwaarden zijn: Nederland 10 punten, Europa
5 punten, buiten Europa 3 punten. Elk lid van de E.C.R. telt voor 1 punt per band. PI4RDM
is geldig voor 3 punten en PI4RDM/A voor 5. Ook SWL rapporten van ECR leden tellen mee
voor dit award. Verbindingen vanaf 01-01-1987 zijn geldig. Er zijn geen band of mode beperkingen, echter repeater verbindingen tellen niet mee. Het certificaat kost 5 Euro en kan
met een GCR lijst worden aangevraagd bij: ECR, p/a Viskaarweg 89, 3192 DM Hoogvliet.
ZOETERMEER AWARD
Dit award is te behalen door verbindingen te maken met stations uit de gemeente
Zoetermeer na 1 januari 2007. SWL OK. Nederlandse stations hebben 15 punten nodig,
Europese stations 10 en de rest 7 punten. Elk QSO met een station uit Zoetermeer telt
voor 2 punten, PI4RAZ en PA1000ZTM tellen elk voor 5 punten. Repeater, satelliet en
echolink verbindingen zijn niet geldig, evenzo verbindingen met /M of /MM stations buiten Zoetermeer. Het award is aan te vragen in single of mixed mode/band en VHF/UKW.
De aanvrager dient alle opgegeven verbindingen vanuit hetzelfde QTH gemaakt te hebben, of binnen een straal van 10 km hiervan. GCR lijst met € 5 of US$ 7 sturen naar:
W. Sterk, PD0JNG, Acaciazoom 23, 2719 GV Zoetermeer.

NIEUWE AWARDS
PABLO NERUDA AWARD
Dit award wordt uitgegeven ter nagedachtenis aan Pablo Neruda, beter bekend als de
Chileense dichter onder het pseudoniem Neftali Reyes Basoalto, die in 1971 de Nobelprijs
voor literatuur won. Alleen verbindingen op HF tellen met landen en CE zones waar Neruda heeft gewoond en gewerkt. Dat zijn: CE4 waar de dichter is geboren in 1904. CE6
waar hij woonde van 1906 tot 1920. CE3 waar hij studeerde van 1920 tot 1926 en overleed in 1973. CE2 Isla Negra hier stond zijn huis. XZ Birma (Myanmar), hij was hier als
Chileense consul in 1927. 4S, Sri Lanka, consul in 1928. BY, consul in 1929. YB Indonesië, consul in 1930. 9V Singapore, consul in 1931. LU, consul in Buenos Aires, 1933. EA,
consul in Barcelona van 1934 tot 1936. F, consul 1937-1939 en ambassadeur in 1971.
XE, consul in Mexico, 1940. I, Capri, hier woonde hij tijdens een politiek geschil in Chili in
1952. G, Dr. Honoris Causa op de Oxford University in 1965. SM, waar hij de Nobelprijs
kreeg in 1971.
Het award is in 3 klassen te verkrijgen. Klasse 1: De 4 CE zones en 8 landen waar hij is
geweest. Klasse 2: De 4 CE zones en 10 landen. Klasse 3. De 4 CE zones en al de 12 landen. Het clubstation CE3AA mag gebruikt worden voor een gemist land of CE zone. Alle
banden en modes zijn toegestaan. Een GCR lijst met US$ 15 of 15 IRC’s sturen naar:
Galdino Besomi, CE3PG, P.O. Box 13630, Santiago 8330996, Chili.
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FRANKEN DIPLOMA
Het award heeft al in Bulletin 22, blz. 36 gestaan maar de regels zijn nogal gewijzigd.
Verbindingen zijn geldig vanaf 1 januari 1998. SWL OK. Contact stations uit de DOK’s
B1-B43, Z15, Z42, Z51 en Z61. Ook speciale DOK’s uit Franken zijn geldig zoals DC, DVB,
YLB enz. Alle banden en modes, behalve packet radio en echolink, zijn toegestaan.
DL stations hebben 60 verbindingen uit 30 DOK’s nodig. EU stations 40 contacten uit 20
DOK's en DX stations 20 contacten uit 10 DOK's. SWL kaarten uit Franken tellen ook mee
voor het award. Elk station mag maar eenmaal worden opgevoerd. GCR lijst en € 5 of
$US 7 sturen naar: Dorothea Stoessel, DL2NBR, Gartenstrasse 22, D-91443 Scheinfeld,
Duitsland.
INTERNATIONALES BERGBAU DIPLOM
De DARC Gütersloh, DOK N07, geeft dit award uit voor verbindingen na 1 januari 2007 met stations die in de mijn-industrie werken. SWL OK. Verzamel 111 punten uit tenminste 3 verschillende
landen. Elk MA (Mijn Activiteit) station, locatie of clubstation (zie
lijst DIG-PA site) telt 5 punten. Elk IGARAG station geeft 3 punten
en leden van de OV Gütersloh (DOK N07) zijn 2 punten. SWL kaarten van MA, IGARAG of N07 tellen ook voor het award. Een station
telt maar eenmaal voor het award. Alle banden en modes, behalve
packet radio en echolink, zijn toegestaan. GCR lijst en € 6,45 voor
DL stations, voor de rest € 10 of US$ 10 sturen naar:
Jürgen Wille, DJ1MR, Gabelsbergerweg 46, D-33334 Gütersloh, Duitsland.
WORKED GERMAN COLONIES AWARD
Voor 1918 bezat Duitsland een aantal kolonies in de Pacific, Zuid-Amerika en Afrika. Voor
dit award zijn verbindingen nodig met die voormalige Duitse kolonies na 3 oktober 1990.
SWL OK. Voor de klasse Goud heeft u alle 14 landen nodig en voor de klasse Zilver de
landen 1 t/m 13 en een joker voor 14 Kiautschu/Tsingtau. De landen zijn: 1. 5V, 2. TJ, 3.
V5, 4. 9U, 5. 9X, 6. 5H, 7. P2, 8. V6, 9. T8, 10. KH0, 11. V7, 12. C2, 13. 5W en 14. BY41.
Het vervangende jokerland voor BY41 kan zijn: 9G, KP2, C5, 5T, HK3 of YV1. Op de DIGPA site kunt u alle namen van de voormalige Duitse kolonies vinden en hoe ze nu heten.
Een GCR lijst (of kopie van de QSL-kaarten) en € 5 of US$ 10 sturen naar:
Baldur Drobnica, DJ6SI, Zedernweg 6, D-50127 Bergheim, Duitsland.
KOBLENZER SCHÄNGEL DIPLOM
Dit award wordt uitgegeven door de DARC OV Mittelgrein (DOK K32) voor verbindingen
met stations uit de DOK’s K05, K32, K43 en Z11 na 1 januari 2007. SWL OK.
Duitse stations hebben 40 punten nodig, EU stations 30 en de rest 20 punten. Er moeten
tenminste 2 stations uit elke DOK bij zijn. Een DN prefix telt voor 10 punten. De clubstations DL0LR (K05), DK0MR (K32), DK0VR (K43) en DL0KO (Z11) zijn 5 punten en de
stations uit die DOK’s zijn 3 punten. Alle banden en modes, behalve packet radio en
echolink zijn toegestaan. GCR lijst en € 5 of $US 7 sturen naar:
Bernd Hartfuß, DC2PH, Mainzer Strasse 136, D-56068 Koblenz, Duitsland.
DAS SELIGENSTADTER GELEITDIPLOM
De DARC OV Seligenstadt, F38, viert een 200 jaar oude traditie van de weg waar ver32

DIG-PA Bulletin nr. 48

kopers, te paard of met koetsen regelmatig van Augsburg naar Seligenstadt reisden.
Werk vanaf 1 januari 2007 met DOK’s langs deze historische weg die van Augsburg bzw.
Neurenberg via Seligenstadt naar Frankfurt am Main gaat. SWL OK. DL stations hebben
100 punten nodig uit tenminste 5 DOK’s. Stations buiten DL hebben 50 punten nodig. De
DOK’s zijn: Aschaffenburg B04, Augsburg T01, Augsburg VFDB Z30, Donauwörth T21,
Feuchtwangen B22, Frankfurt F05, Frankfurt VFDB Z05, Frankfurt-Nord F57, FrankfurtWest F49, Fürth B01, Gersthofen T17, Hanau F09, Miltenberg B24, Mühlheim F59, Neustadt/Aisch B16, Nördlingen T09, Nürnberg VFDB Z15, Nürnberg-Nord B25, Nürnberg-Süd
B11, Ochsenfurt B29, Offenbach F23, Seligenstadt F38, Tauber-Franken A46, TaubertalMitte P56, Würzburg B18, Würzburg VFDB Z52 en Würzburg-Nord B17. Stations uit deze
DOK’s tellen voor 2 punten, clubstations 5 punten, YL stations 6 punten en de DN prefix 8
punten. Het station DL0DPM in het communicatie museum in Frankfurt am Main met het
speciale DOK MPK telt 5 punten. Stations uit de DOK F38 Seligenstadt tellen dubbel
(leden 2, clubstations 10, YL’s 12 en DN 16 punten) en F 38 clubstations met een speciale DOK (b.v. DK0RA met DOK Geleit 07) tellen voor 20 punten. Elk station mag maar eenmaal worden opgevoerd. Alle banden en modes, behalve packet radio en echolink zijn
toegestaan. GCR lijst, met voor DL stations € 6,45 en de rest € 10 of US$ 13 sturen naar:
Siegfried Hari, DK9FN, P.O. Box 1224, D-63488 Seligenstadt, Duitsland.
RUHRGEBIETS BURGEN DIPLOMA
Maak verbindingen met stations vanaf kastelen en forten in het Ruhrgebied na 1 januari
2007. Elk kasteel en fort heeft een referentienummer beginnende met RBN. Dit nummer
moet ook op de QSL kaart staan. DL stations hebben 7 verschillende RBN nummers nodig.
De andere EU stations 5 en de rest 3 RBN nummers. Alle banden en modes, behalve
packet radio en echolink zijn toegestaan. Op de DIG-PA site is te zien welke er geldig zijn
voor het award. Stuur een GCR lijst en voor DL € 7, de rest € 10 of US$ 13 naar:
Stefan Dix, DL1ATR, Teutoburgerstr. 195 A, D-46119 Oberhausen, Duitsland.
E-mail: stefandix@gmx.de
BYLARA AWARD SERIES
Awards van de BYLARA zijn al eerder vermeld in Bulletin 31, blz. 31 maar de regels zijn
dusdanig veranderd dat we ze nog een keer in zijn geheel vermelden. Verbindingen vanaf
29 april 1979 zijn geldig. SWL OK. Elk station mag maar eenmaal worden opgevoerd en
er zijn geen band of modebeperkingen. GCR lijst en £1 sturen naar: Judith Brooks G4IAQ,
28 Avon Vale Road, Loughborough, Leicestershire LE11 2AA, Engeland.
E-mail: judith.brooks@ntlworld.com
BYLARA Award
G en EU hebben 15 YL’s nodig waarvan er 6 BYLARA
leden moeten zijn. De rest heeft genoeg aan 10 YL’s
en 5 leden.
Advanced BYLARA Award
G en EU stations hebben 30 YL’s nodig waarvan tenminste 10 BYLARA leden. De rest heeft genoeg aan
20 YL’s en 6 leden.
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Scottish BYLARA Award
G en EU hebben 6 YL’s nodig waarvan 2 Schotse BYLARA YL leden. De rest 4 YL’s waarvan 2 Schotse BYLARA YL leden.
F.I.R.A.C. Award
Ook dit reeds vermelde award in Bulletin 28, blz. 35 en 31/23, 39/24 is nogal gewijzigd,
vandaar hier een nieuwe vermelding.
De FIRAC is een groep van mensen die bij de spoorwegen werken. SWL OK. Zij hebben
actieve nationale groepen in DL, F, G, HA, HB, I, LA, LX, LZ, OE, OH, OK/OM, ON, OZ, PA,
SM, S5, YO, YU, Z3 en een gezamenlijke MC groep voor de andere landen. Zie lijst op de
DIG-PA site. Op HF heeft u 100 punten nodig van tenminste 10 verschillende FIRAC groepen. Op VHF 25 punten van tenminste 3 FIRAC groepen. Elke verbinding telt 2 punten,
een clubstation is 5 punten en MC leden zijn 10 punten. Elk station telt maar eenmaal.
GCR lijst en € 5 sturen naar: Geoff SIMS, G4GNQ. 85 Surrey Street, Glossop, SK13 7AJ,
Derbyshire, Engeland. E-mail: geoff@sims85.fsnet.co.uk
DIPLÔME DES MOULINS DE FRANCE - DMF
Contact verschillende molens in Frankrijk na 1 juli 2000. Stations die een molen activeren
geven een DMF referentienummer (b.v.
DMF05.001, DMF01.008, DMF59.028 enz).
SWL OK.
HF: Voor het basis award heeft u 30 verschillende molens nodig. Er is een zegel
voor elke 100 molens extra. De DMF Excellence kan u aanvragen voor gewerkte
molens in 90 verschillende departementen.
DFM Honneur is voor 500 verschillende
molens.
VHF: Er zijn 10 molens nodig voor het basis award. Voor elke 5 meer zijn er stickers
te verkrijgen. DMF Honneur VHF is voor 100 molens in 25 verschillende departementen.
UHF: Verbindingen vanaf 1 januari 2005. Basis is 5 molens, zegels voor elke 5 meer en
DMF Honneur UHF is 50 molens in 25 verschillende departementen.
Het award kost € 12,50. Voor de zegels een SASE. DMF Excellence kost € 20 en DMF
Honneur € 35.
Het basis award kan aangevraagd worden bij REF-UNION, Service Demande de Diplôme,
32 rue de Suède, B.P. 7429, F-37074 TOURS Cedex 2, Frankrijk.
De zegels, DMF Excellence en Honneur aanvragen bij: Andre Delforge F5PEZ, 60 Rue du
Portugal, F-62120 Aire sur la LYS, Frankrijk.
Er is niet echt een lijst waar alle molens op staan. Vaak is er op de site van een departement wel te zien welke molens bij hun geldig zijn. Info en activiteiten in het Frans zijn te
zien op de site http://dmf.diplome.free.fr/. Ook zijn er vaak activiteiten te zien in de ICPO
lijst op de DIG-PA site.
DIPLOME DES MINES FRANCAISES
Frankrijk geeft ook een award uit voor verbindingen met 10 Franse stations die in de
mijnindustrie werken na 1 januari 1997. SWL OK. Er zijn zegels voor elke 5 verbindingen
34

DIG-PA Bulletin nr. 48

extra. Het is in de klasse HF of VHF/UHF aan te vragen. Niet gemixt. Elk MA-F (zie ook
lijst Internationale Bergbau Award) telt maar eenmaal. Alle banden en modes, behalve
packet radio en echo link zijn toegestaan. GCR lijst en € 10 sturen naar: Rene Haugg,
F5TFI, 20 Av Clemenceau, F-68270 Wittenheim, Frankrijk.
DIPLÔMES DE L'ARP RADIO-CLUB DE PARIS
De Radio Club geeft deze awards uit om de stad Parijs te promoten en hoop dat u zo d.m.v.
verbindingen een rondleiding door de stad krijgt. Op deze manier kunt u de namen van
de twintig arrondissementen en die van de tachtig wijken van Parijs leren ontdekken.
SWL OK. Er is geen datum beperking, dus alle oude verbindingen tellen ook mee. Alle
banden en mode, alleen mobiele verbindingen, repeater of transponder zijn niet geldig.
Een station mag maar eenmaal worden opgevoerd per award. Voor de DAP, 5BDAP,
9BDAP, DLP en DQP geldt dat een verbinding met het jokerstation F6KVP kan in klasse
brons, zilver en goud als joker voor een gemiste arrondissement, locator of quartier
gebruikt worden. In ster klasse is dit station verplicht. Op de DIG-PA site zijn er verschillende linken naar b.v. Uitleg aanvraag, aanvraagformulieren van de awards, lijsten en
zoekmogelijkheden, welke u kunt gebruiken om te zien voor welk award uw verbinding
geldig is. De aanvraag kan op 2 manieren. U stuurt het aanvraagformulier op met de QSL
kaarten en voldoende geld om de QSL kaarten terug te sturen of u mailt het aanvraagformulier met de gescande QSL kaarten naar de awardmanager. Zodra u een bevestigingsbericht krijgt dan pas betalen voor het award. Men hoopt in de toekomst dat dit ook via
Paypal kan. De kosten per award zijn € 10. De awardmanager is: Diplômes de l'ARP,
Josko Roje, F5PIQ, 15 Rue du Général Henrys, F-75017 Paris, Frankrijk.
E-mail: f5piq@wanadoo.fr
CHALLENGE DE L'ARP DIPLOME
De stad Parijs heeft 130 zones. Die komen voort uit de 20 arrondissementen en de 80
wijken van Parijs wat totaal 10 QTH locaters zijn (zie ook DLP). Heel Parijs heeft het vak
JN18. Elke ARP zone is uit twee delen samengesteld. 1: de twee laatste letters van de
QTH locator. 2: Het cijfer van het arrondissement. 3: het cijfer van de wijk in dat arrondissement. B.V. EU-11-42. EU is van JN18EU, 11 is van het 11e arrondissement de Popincourt en 42 is van de 42e quartier (wijk) de Saint-Ambroise.
Voor het basis award heeft u 10 zones nodig. Als u verder wilt gaan met verzamelen zijn
er zegels voor elke 10 zones meer. Bij 40 zones kan u het bronzen award aanvragen. Bij
80 zilver en bij 130 het gouden. De zegels zijn verkrijgbaar tegen SASE.
DIPLÔME DES ARRONDISSEMENTS DE PARIS (DAP)
Verzamel de 20 arrondissementen van Parijs. Er zijn 4 Klassen. Brons: heeft u 10 arrondissementen nodig. Zilver: 15 arrondissementen. Goud 1: 20 arrondissementen. Ster: 20
arrondissementen + F6KVP.
Lijst van de Arrondissementen en hun namen
1e arrondissement: du Louvre, 2e arrondissement: de la Bourse, 3e arrondissement: du
Temple, 4e arrondissement: de l'Hôtel de Ville, 5e arrondissement: du Panthéon, 6e arrondissement: du Luxembourg, 7e arrondissement: du Palais Bourbon, 8e arrondissement: de
l'Elysée, 9e arrondissement: de l'Opéra, 10e arrondissement: de l'Entrepôt, 11e arrondissement: de Popincourt, 12e arrondissement: de Reuilly, 13e arrondissement: des Gobelins,
14e arrondissement: de l'Observatoire, 15e arrondissement: de Vaugirard, 16e arrondisseDIG-PA Bulletin nr. 48
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ment: de Passy, 17e arrondissement: de Batignolles-Monceaux, 18e arrondissement: de la
Butte Montmartre, 19e arrondissement: des Buttes Chaumonts, 20e arrondissement: de
Ménilmontant. Le Bois de Boulogne is gekoppeld aan het 16e arrondissement en Le Bois
de Vincennes aan het 12e arrondissement.
5BDAP
De arrondissementen van Parijs maar nu op 5 verschillende banden, 80/40/20/15/10. Per
band moet u minimaal 5 arrondissementen hebben (buiten F6KVP). Voor brons totaal 50
arrondissementen, zilver 80 arrondissementen, goud 100 arrondissementen en voor de
ster 100 arrondissementen + F6KVP.
9BDAP
De arrondissementen van Parijs maar nu op 9 verschillende banden,
160/80/40/30/20/17/15/12/10. Per band moet u minimaal 5 arrondissementen hebben.
Voor brons totaal 90 arrondissementen, zilver 150 arrondissementen, goud 180 arrondissementen en voor de ster 180 arrondissementen + F6KVP.
Diplôme des Iles de Paris DIP
Maak verbindingen met de eilanden in de Seine, bois de Boulogne en Vincennes. Voor
Klasse brons zijn 2 eilanden nodig, Klasse zilver 6, Klasse goud 12 en voor de ster alle
eilanden. Dit is een nieuw award en men is nog bezig om alle eilanden een referentie
nummer te geven. U kan de site van de Arp in de gaten houden.
Eilanden Seine: S01 Ile de la Cité, partie Notre-Dame, 75004, zone ARP EU-04-16, S02 Ile
de la Cité, partie Henri IV, 75001, zone ARP EU-01-01, S03 ile Saint-Louis, 75004, zone
ARP EU-04-16, S04 Allée des cygnes, 75015, zone ARP DU-15-59. Eilanden bois de Boulogne: B01 lac inférieur, ile au chalet, 75016, zone ARP DU-16-62, B02 lac inférieur, ile au
kiosque, 75016, zone ARP DU-16-62.
Eilanden bois de Vincennes: V01. de rest volgt.
Diplôme des Locators de Paris DLP
Voor dit award zijn de QTH locators van Parijs
nodig. Dat zijn er 10: JN18... CU, CV, DT, DU,
DV, ET, EU, EV, FT, FU.
Klasse brons: 6 locators, klasse zilver: 8 locators,
klasse goud: 10 en de sterklasse: 10 locators en
F6KVP.
Diplôme des Quartiers de Paris DQP
Hier zijn de 80 Quartiers (wijken) van Parijs nodig. Voor klasse brons: 40 quartiers, klasse
zilver: 60 quartiers, klasse goud: 80 quartiers en de sterklasse: 80 quartiers + F6KVP.
Lijst van de 80 wijken van Parijs (nummer, naam, arrondissement)
1. Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois (1), 2. Quartier des Halles (1), 3. Quartier du Palais
Royal (1), 4. Quartier de la Place Vendôme (1), 5. Quartier Gaillon (2), 6. Quartier Vivienne (2), 7. Quartier du Mail (2), 8. Quartier de Bonne-Nouvelle (2), 9. Quartier des Arts-etMétiers (3), 10. Quartier des Enfants-Rouges (3), 11. Quartier des Archives (3), 12. Quartier Sainte-Avoye (3), 13. Quartier Saint-Merri (4), 14. Quartier Saint-Gervais (4), 15.
Quartier de l'Arsenal (4), 16. Quartier Notre-Dame (4), 17. Quartier Saint-Victor (5), 18.
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Quartier du Jardin des Plantes (5), 19. Quartier du Val de Grâce (5), 20. Quartier de la
Sorbonne (5), 21. Quartier de la Monnaie (6), 22. Quartier de l'Odéon (6), 23. Quartier
Notre-Dame-des-Champs (6), 24. Quartier Saint-Germain-des-Prés (6), 25. Quartier
Saint-Thomas d'Aquin (7), 26. Quartier des Invalides (7), 27. Quartier de l'école militaire
(7), 28. Quartier du Gros Caillou (7), 29. Quartier des Champs-élysés (8), 30. Quartier du
Faubourg du Roule (8), 31. Quartier de la Madeleine (8), 32. Quartier de l'Europe (8), 33.
Quartier Saint-Georges (9), 34. Quartier de la Chaussée d'Antin (9), 35. Quartier du Faubourg Montmartre (9), 36. Quartier de Rochechouart (9), 37. Quartier Saint-Vincent-dePaul (10), 38. Quartier de la Porte Saint-Denis (10), 39. Quartier de la Porte Saint-Martin
(10), 40. Quartier de l'Hôpital Saint-Louis (10), 41 Quartier de la Folie Méricourt (11), 42.
Quartier Saint-Ambroise (11), 43. Quartier de la Roquette (11), 44. Quartier SainteMarguerite (11), 45. Quartier du Bel Air (12), 46. Quartier de Picpus (12), 47. Quartier de
Bercy (12), 48. Quartier des Quinze-Vingts (12), 49. Quartier de la Salpétrière (13), 50.
Quartier de la Gare (13), 51. Quartier de la Maison-Blanche (13), 52. Quartier de Croulebarbe (13), 53. Quartier du Montparnasse (14), 54. Quartier de Montsouris (14), 55.
Quartier du Petit-Montrouge (14), 56. Quartier de Plaisance (14), 57. Quartier SaintLambert (15), 58. Quartier Necker (15), 59. Quartier de Grenelle (15), 60. Quartier de
Javel (15), 61. Quartier d'Auteuil (16), 62. Quartier de la Muette (16), 63. Quartier de la
Porte-Dauphine (16), 64. Quartier de Chaillot (16), 65. Quartier des Ternes (17), 66.
Quartier de la Plaine de Monceaux (17), 67. Quartier des Batignolles (17), 68. Quartier
des épinettes (17), 69. Quartier des Grandes-Carrières (18), 70. Quartier de Clignancourt
(18), 71. Quartier de la Goutte-d'Or (18), 72. Quartier de La Chapelle (18), 73.Quartier
de La Villette (19), 74.Quartier du Pont de Flandre (19), 75. Quartier d'Amérique (19),
76. Quartier du Combat (19), 77. Quartier de Belleville (20), 78. Quartier Saint-Fargeau
(20), 79. Quartier du Père-Lachaise (20), 80. Quartier de Charonne (20). Bois de Boulogne valt onder de wijken 61, 62, 63 en Bois de Vincennes onder 45, 46.
DIPLOMA DELLE ABBAZIE ITALIANE D.A.I.
We gaan naar de 15e eeuw en eerder voor dit award. Religieuze objecten, zoals kerken,
kloosters, abdijen, basilieken, kathedralen
en andere heiligdommen in Italië gebouwd
voor de 15e eeuw zijn geldig voor dit award.
Zij hebben een referentienummer, b.v. DAI
AZ-0004, AZ is de provincie en dan het
nummer van het gebouw. Zo heeft elke provincie zijn eigen nummerreeks (meer info op
de DIG-PA site). Europese stations hebben
voor het award 10 referenties nodig. Hierna
zijn er nog 12 verschillende awards te verzamelen voor 250-500-750-1000-12501500-1750-2000-2250-2500-2750 en 3000
referenties. Er is nog een speciale Honneur
award. Hiervoor moet uit alle 21 provincies, 1 referentienummer behaald worden. De
awards zijn op 2 manieren te verkrijgen. Als PDF file is het gratis of op papier per post,
dan kost het € 8 of US$ 10. De aanvraag kan per mail of post gestuurd worden naar:
Sez. ARI di Busto Arsizio, Casella Postale 125, 21052 Busto Arsizio (VA), Italie. E-mail:
dai@aribusto.it
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De provincies zijn:

VE–Valle d'Aosta/Aoste, BC–Basilicata, FL–Friuli Venezia Giulia, LG–Liguria, Ml–Molise,
SC–Sicilië, TT–Trento A.P. (Trentine), AZ–Abruzzo, CP–Campania, KL–Calabrië, LZ–Lazio,
Pl–Puglia, SD–Sardegna, UM–Umbrië, BB–Bolzano/Bozen P.A. (A.Adige), EM–Emilia Romagna, LB–Lombardia, MH–Marche, PM–Piemonte, TC–Toscana, VN–Veneto.
WORKED ALL DISTRICTS OE3
Verbindingen na 1 maart 2007 zijn geldig voor dit award. Er
moeten stations uit OE3, provincie Niederösterreich gewerkt
worden. De districten in die provincie zijn: AM Amstetten,
BN Baden, BL Bruck an der Leitha, GF Gänserndorf, GD
Gmünd, HL Hollabrunn, HO Horn, KO Korneuburg, KL
Krems – Land, LF Lilienfeld, ME Melk, MI Mistelbach, MD
Mödling, NK Neunkirchen, PL St. Pölten-Land, SB Scheibbs,
TU Tulln, WB Wiener Neustadt - Land, WT Waidhofen a. d.
Thaya, WU Wien Umgebung, ZT Zwettl. Er zijn geen band
of modebeperkingen. Bij mobiele stations geldt de verbinding voor de plaats waar het op dat moment is. Voor speciale stations telt het adres waar het zich bevindt. Bij echolink
QSO’s moet het OE3 station via HF werken. Repeater verbindingen tellen alleen als het
station zich ook werkelijk in OE3 bevindt. Er zijn 3 klassen. Klasse brons: EU stations
hebben 21 verbindingen nodig waarvan minimaal 1 uit elk district. DX 10 QSO’s uit 10
verschillende districten. Klasse zilver: 25 verbindingen waarvan minimaal 1 uit elk district.
DX 10 QSO’s uit 21 waarvan minimaal 1 uit elk district. Klasse goud: 35 verbindingen
waarvan minimaal 1 uit elk district. DX 10 QSO’s uit 25 waarvan minimaal 1 uit elk district. OE3X kan als jokerstation gebruikt worden voor 5 gemiste districten.
GCR lijst en € 10 sturen naar: Landesverband NÖ des ÖVSV, WAD-OE3, Gartenstr. 11,
A-3004 Weinzierl, Oostenrijk.
ALMIRANTE GABRIEL PRIOR AWARD
De Núcleo de Radioamadores da Armada (NRA) geeft dit award uit ter nagedachtenis aan
de Portugese Admiraal Gabriel Prior, die ook zelf radioamateur was en een pionier in de
ontwikkelingen van de short wave bij de marine. Voor dit award moet u alle landen werken, waar Gabriel Prior tussen 27 september 1927 en 19 februari 1928 meer heeft gewerkt met de call XEP1MA. Dit station was aan boord van de Portugese Cruiser Adamastor. Daarnaast zijn verbindingen nodig met landen die de Portugese taal spreken. Verbindingen na 27 juli 2002 zijn geldig op de banden 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 meter
en in de modes CW, SSB, RTTY en PSK31. Stuur een GCR lijst plus kopieën QSL kaarten
met € 12 of US$ 15 naar: Núcleo de Radioamadores da Armada, P.O. Box 226, E.C. Alfeite, P-2811-501 Almada, Portugal.
De landen voor het award zijn, incl. de Portugese taal landen:

Duitsland (DL), Argentinië (LU), Australië (VK), België (ON), Brazilië (PY), USA (Californië)
(K), Tsjechië (OK), Slowakije (OM), China (BY), Engeland (G), India (VU), Italië (I), Japan
(JA), Nieuw Zeeland (ZL), Filippijnen (DU), Frankrijk (F), Tasmanië (VK7), Uruguay (CX),
Portugal (CT), Azoren Is. (CU), Madeira Is. (CT3), Angola (D2), Mozambique (C9), Kaapverdië (D4), Guinee-Bissau (J5), Macau (XX9), Sao Thome & Principe (S9), Oost-Timor
(4W), Clubstation NRA (CS5NRA).
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DATAATJES 2008 door PA3CEB
De DIG-PA rondes iedere maandag
lokale tijd: 19.30 uur 3.677 MHz,
20.30 uur 145.575 MHz.
15 maart
24 maart
30 maart
5 april
5 april
12 april
12 april

Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen.
DIG-PA contest op 2 en 80 meter, de regels vindt u in dit bulletin.
Om 02.00 uur LT gaat de zomertijd in, dit wordt een korte nacht.
ALV DIG-PA in Wegrestaurant “De Lichtmis” aan de A28 afslag Nieuwleusen.
Internationale Packet Radio Dag in Darmstad, Duitsland.
Radio Vlooienmarkt in dorpshuis “Yne Mande” in Tytsjerk Friesland.
Eerste deel DIG-QSO Party HF-CW op 10, 15 en 20 meter
12:00-17:00 uur UTC.
13 april
Tweede deel DIG-QSO-Party HF-CW 40 en 80 meter 07:00-11:00 uur UTC.
18 april
Wereld Radio Amateur Dag.
26- 4 mei VRZA Radiokampweek “Jutberg 2008” met de radiomarkt op 1 mei.
10 mei
DIG-QSO-Party VHF/UHF CW en SSB 144 MHz en 430 MHz.
8-12 mei
VERON Pinksterkamp op camping ’t Vlintenholt in Odoorn.
9-12 mei
Zuidelijk Radio Amateur treffen op camping De Kastanjes in Gemert-Bakel.
12 mei
2e Pinksterdag zijn er geen DIG-PA rondes.
31 mei
30ste Friese Radiomarkt in Beetsterzwaag van 09.00 tot 16.00 uur in en om
dorpshuis “De Buorskip”. Kom die dag ook even naar de DIG-PA stand.
Info www.frma63.org
6-9 juni
DIG-PA TREFFEN in Echten op vakantiepark “Westerbergen”.
14 juni
Radiomarkt afd. Noord Oost Veluwe op de parkeerplaats van en in ’t Poshuis
in ’t Harde.
27 t/m 29 juni HAM Radio Friedrichshafen info: www.hamradio-friedrichshafen.de
30 juni
Laatste DIG-PA rondes voor de zomerstop.
26-27 juli RSGB IOTA contest.
15 aug.
Sluitingsdatum copy voor DIG-PA Bulletin nr. 49.
16-17 aug. Internationaal Lighthouse and Lightship weekend.
28-31 aug. DNAT Duits-Nederlands Amateur-Treffen in Bad Bentheim.
1 sept.
DIG-PA rondes beginnen weer;
19.30 uur 3.677 MHz, 20.30 uur 145.575 MHz LT.
4-30 sept. VRZA Malta DX-peditie voor de 21ste keer.
22 sept.
DIG-PA contest.
18-19 okt. Jamboree On The Air (JOTA).
25 okt.
Dag van de Radio Amateur.

Info naar Dieuw Wildeboer, tel. 0527-698480
E-mail pa3ceb@hamfamily.nl

2009
25-JARIG
BESTAAN
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