DX-nieuws voor de DX-jager door Ruud Warnaar, PA3RW
17/04/2019/in Aankondiging evenementen /door Johan Jongbloed PA3JEM

Ruud Warnaar PA3RW voorziet de webredactie regelmatig
met DX-nieuws. Zo verschijnt ongeveer wekelijks een update van deze pagina. Vanaf 10 december
2018 is het mogelijk dat VERON leden zich in ClubLog aanmelden als lid van de VERON. Hierdoor
kunnen leden van de VERON maar ook als verenigingen onder elkaar de DX-competitie aangaan. Hoe
je de aanmelding moet doen staat op de VERON ClubLog-pagina. Heeft u nog DX-nieuws informatie?
Deel dit met PA3RW@veron.nl
DX-nieuws
6Y5KB 28 maart – 19 april 2019
Kasimir DL2SBY zal vanaf Jamaica IOTA NA-097 als 6Y5KB actief zijn tussen 28 maart en 10 april. Hij
zal op alle HF banden uitkomen in SSB RTTY en CW. QSL gaat via zijn homecall.
V47JA 1 – 22 april 2019
John W5JON zal van 1 – 22 april actief zijn als V47JA vanaf Saint Kitten Island. IOTA NA-104. John is
actief op alle HF banden 160 meter – 6 meter. De nadruk van de verbindingen liggen op SSB. QSL
gaat via zijn eigen homecall.
V31RF 5 – 19 april
Rich de K8NDS zal tm 19 april vanuit Belize actief zijn als V31RF. De activiteiten zijn uitsluitend op de
40 en 20 meter band in SSB. QSL gaat via zijn homecal en uitsluitend direct.
J20DX 14 – 20 april 2019
Een klein team van 3 OM’s zijn van 14 tm 20 april actief vanaf Moucha Island IOTA AF-053 en Seven
Brothers Island IOTA AF-059 als J20DX. Beide eilanden vallen onder Djibouti. Vanaf het het vasteland
zijn ze actief als J20DX op een van beide eilanden als J20DX/p en als ze onderweg zijn met de boot
van of naar het eiland als J20DX/MM. QSL gaat via M0SDV
E6AF 5 – 25 april
Janusz de SP9FIH zal als E6AF actief zijn vanaf Niue Island – IOTA OC-040. De activiteiten zijn tot en
met 25 april en zal hoofdzakelijk plaatsvinden op de 40 / 20 / 15 / 10 meter band in SSB en CW. Een
klein beetje topografie voor diegene die nog nooit van Niue Island hebben gehoord. Niue Island is
een van de kleinste landen ter wereld die waar een van de grootste koraal riffen toe behoord. Het
land is slechts 260 km2 groot en heeft een kustlijn van maar 64 km. Het eilandje is ligt in de South
Pacific ten oosten van Tonga. Ruud PA3RW denkt dat dit een hele leuke DX is om van het
wensenlijstje weg te kunnen strepen.

4Z64EURO, 4X64S, 4X64O, 4X64N, 4X64G 18 april – 18 mei
Vanwege het naderende Eurovisie Songfestival komt Israël (4X) met een reeks speciale roepletters
uit. In de periode 18 april tot en met 18 mei kan je de volgende roepletters op de banden
tegenkomen, 4Z64EURO, 4X64S, 4X64O, 4X64N en 4X64G. De 64 in de call verwijst naar de 64ste
editie van dit liedjes festijn. QSL gaat via LOTW en is er een award te verdienen. Kijk hiervoor op
QRZ.COM naar de call 4Z64EURO. Link
PA52KDA 17 – 30 april
Vanwege Koningsdag dat op 27 april gevierd wordt, zal de VERON afdeling A03 Amersfoort (PI4AMF)
tot en met 30 april in de lucht zijn als PA52KDA. De suffix KDA staat voor Koningsdag Amersfoort. De
QSL wordt automatisch bevestigd via het bureau en de log wordt ge-upload naar LOTW. Wil je je QSL
direct verzenden dan kan dat naar PA0RSM.
TO19A 27 april – 8 mei 2019
Een Kroatisch team bestaande uit 7 leden zijn van 27 april tot 8 mei op Dxpeditie op Reunion Island
IOTA AF-016. De call die ze gebruiken is TO19A. Ze zijn actief op alle HF banden met de focus op de
lage banden. ook zullen ze verschillende uitzend modi gebruiken met de nadruk op SSB en CW. QSL
info in nog onbekend.
K4R 11 mei 2019
Brad K4NHA brengt 11 mei 2019 het de speciale roepletters K4R in de lucht. Deze call is ter
gelegenheid van het feit dat Russel Cave reeds 58 jaar een nationaal monument is. Russel Cave staat
bekend als een plek waar veel prehistorische vondsten zijn gedaan tot wel 10.000 jaar vc. Het is de
beste in takt gebleven plek op dit gebied ten zuid oosten van de USA. QSL gaat via zijn homecall
K4NHA. Het station is actief tussen 15:00 en 21:00 UTC op 20 en 40 meter in SSB / CW en FT8.
HR5/F2JD 5 april – 15 mei
Gerard de F2JD zal tm 15 mei actief zijn als HR5/F2JD actief zijn vanuit Honduras. Hij zal op alle HF
banden uitkomen tussen de 160 en 10 meter band in CW / SSB en verschillende digitale modus. QSL
kan gewoon via het bureau naar zijn homecall.
OL120AB 5 april – 19 mei
Een groep Tsjechische amateurs die lid zijn van de Czech-Moravian Amateur Radio Transmitters
Association – OK5CAV – zullen tot en met 19 mei actief zijn als OL120AB. Deze special call is ter
gelegenheid van de 120e geboortedag van Pravoslav Motycka – OK1AB – Hij was de eerste
gelicentieerde amateur van Tsjechië. Dat was in 1930. QSL kan gewoon via het QSL bureau.
W7K 20 mei 2019
Op 20 mei 2019 zal het special event station W7K in de lucht zijn. Dit station wordt door de Radioclub
K7FLK in de lucht gebracht ter gelegenheid van de herdefiniëring van de Kelvin standaard. Kelvin is
DE standaard van temperatuurmeting op industrieel en laborant niveau. Dit komt omdat 0 graden
kelvin het absolute nulpunt is. Kelvin gaat uit van de Thermische Energie. Bij 0 graden Kelvin vindt er
geen moleculaire bewegingen meer plaats. QSL gaat via de homecall van de club.
WK cricket 30 mei – 14 juli 2019

Vanwege de WK cricket dat dit jaar van 30 mei t/m 14 juli in Engeland en Wales wordt gehouden
zullen er 31 special event stations in de lucht zijn. Elk station heeft zijn eigen QRZ pagina. QSL gaat
alleen via LoTW helaas geen papieren QSL kaarten. Er zal een leuk award te verdienen zijn.
Voor deelnemers is op https://cricket2019.hamlogs.net te zien welke progressie is gemaakt en welk
award u al heeft verdiend.
Verdere details zijn te vinden op https://rsgb.org/cricket
De deelnemende stations zijn:


Engeland: GB19AFG – GB19AUS – GB19BAN – GB19BG – GB19CWC – GB19EB – GB19ENG –
GB19HL – GB19IND – GB19KO – GB19LL – GB19NZ – GB19OT – GB19PAK – GB19RB –
GB19RG – GB19SA – GB19SL – GB19TB – GB19TG – GB19WI



Guernsey: GB19CG



Isle of Man: GB19CIM



Jersey: GB19CJ



Noord Ierland: GB19CGI – GB19INI



Schotland: GB19CGM – GB19SG



Wales: GB19CGW – GB19CW – GB19SG

W5T 1 – 5 juni 2019
2 en 3 juni is het museumschipweekend. Voor die gelegenheid zal van 1 tot en met 5 juni de special
call W5T in de lucht zijn. Deze call is ter herdenking van de aanval op de USS Cleburn tijdens de
tweede wereldoorlog. De call is actief in SSB en CW op de 20 en 40 meter band. QSL gaat via KC5NX.
VX4WARC 2 juni en 1 juli
Vanwege het 100 jarig bestaan van de Winnipeg Amateur Radio Club brengt de club de speciale call
VX4WARC in de lucht. De call is actief op 10, 12, 15, 17, 20 en 80 meter. QSL gaat via VE4BB
N5A 18 – 21 juli 2019
De Razorback contestclub KE5XX uit Arizona brengt Tussen 18 en 21 juli 2019 het special event
station N5A in de lucht. Aangezien het 50 jaar geleden is dat de eerste Apollo, Apollo 11, landde op
de maan. QSL gaat via de clubcall.
TM4IPA 22 – 28 juni 2019
René ON6OM, Martin ON7EG en Eddy ON6ZV zullen van 22-6 t/m 28-6 Noirmoutier Island IOTA EU064 met de special event call TM4IPA activeren. Dit eiland van 25 km lengte ligt in de golf van Biskaje
vlak voor de kust ten zuidwesten van Nantes. QSL gaat via ON6ZV
VP6R 18 oktober – 1 november 2019
Van 18 oktober tot en met 1 november 2019 is een groep van 13 operators met 8 stations 24/7 in de
lucht zijn tussen 160 en 10 meter als VP6R vanaf Pitcairn Island. IOTA – OC044. Pitcairn Island is
gelegen in de zuidelijke grote oceaan ook wel de South Pacific genoemd. En dan tussen de
werelddelen Zuid Amerika en Australië. Als je een rechte lijn zou trekken van Queensland Australië
richting Zuid Amerika. Richting de grens met Chili en Peru dan kom je het vanzelf een keer tegen. Het

duurt nog even maar het is zeker de moeite om deze data in je agenda te zetten. Een kleine
wetenswaardigheid. Pitcairn is een van de meest afgelegen plekken op aarde. Ze zijn 5300 km
verwijderd van het vasteland.
Italiaanse radiopioniers
Om een aantal Italiaanse pioniers op radiogebied te eren worden in 2019 een aantal special calls in
de lucht gebracht.


April is dit II4SLR vanwege Luigi Solari



Mei is dit II4TSB vanwege Alessandro Tosi & Ettore Bellini



Juni is dit II4ART vanwege Alessandro Artom



Juli is dit II4MJR vanwege Quirino Majorana



Augustus is dit II4BRD vanwege Cesare Bardeloni



September is dit II4GRM vanwege Gruppo Radiotechnico Milanese



Oktober is dit II4MNU vanwege Ernesto Montu



November is dit II4VAL vanwege Giancarlo Vallauri



December is dit II4TIB vanwege Ugo Tiberio

Er wordt ook een award uitgegeven kijk hiervoor op deze Link
Voor VHF en hoger
A21EME 20 tot en met 29 oktober 2019
Een internationale groep van 8 radiozendamateurs, waaronder ook 2 uit ons eigen PA landje
(PA2CHR en PA3CMC) zullen van 20 tot en met 29 oktober 2019 als EME station actief zijn met
A21EME vanuit Botswana. De groep is actief op de 23cm, 13cm,9cm, 6cm en 3cm in CW en JT65. QSL
gaat via PA3CMC
DM19LGS heel 2019
Weer iets voor de VHF/UHF liefhebbers onder ons. Het hele jaar 2019 zal de Duitse call DM19LGS in
de lucht zijn op 2 meter en 70 cm. Deze roepletters komt vanuit Frankenberg in de lucht. Dat moet
op 2 meter met een beetje leuke beam zeer goed te doen zijn. Voor 70 cm heb een wat grotere
beam nodig Ruud Warnaar, PA3RW gebruikt daar een 23 element beam voor. En daar heeft hij al
vele leuke verbindingen meegemaakt tot aan Spanje toe. DM19LGS brengt in deze periode ook een
Sonder DOK in de lucht DOK 19LGS. QSL gaat via het bureau of direct naar DG0ERS.
Distrikt und Orstverband Kennziffer
Onze Duitse mede-amateurs kennen een zogeheten DOK. Dit staat voor Distrikt und Orstverband
Kennziffer. Een beetje te vergelijken met onze afdeling nummers. Zo is Ruud lid van de VERON
afdeling A37. En gaat hij een aantal keer per jaar op bezoek in Zuid Beieren bij de DARC afdeling C3.
Dat C3 is dus een DOK. Nu kunnen de leden van de DARC een SONDERDOK aanvragen. Zeg maar een
speciale DOK vanwege een bijzondere gelegenheid binnen een afdeling. En de DARC geeft ook een
award uit om DOK’s te “verzamelen” ook daar kan sonderdok aan toegevoegd worden.
Hieronder wat sonderdok meldingen.

DR50DIG heel 2019
De Duitse DIG club (Diplom Intresse Gruppe), een club dat zich bezighoudt met het verzamelen van
awards, bestaat 50 jaar. Vanwege dit heugelijke feit brengen ze het hele jaar 2019 de call DR50DIG in
de lucht. QSL gaat via het bureau of direct via DH1PAL.
DR19RGD 13 februari – 31 juli 2019
Van 13-2-2019 tm 31-7-2019 is de speciale call DR19RGD in de lucht met sonderdok 19RG. De
speciale call is ter gelegenheid van de 19ste Ruhr Games die binnenkort in Noord Duisburg worden
georganiseerd. QSL kan gewoon naar DR19RGD via het QSL-bureau
DL70AIR 1-maart – 31 december 2019
Enrico de DL2VFR zal van 1-3-2019 tot 31-12-2019 in de lucht zijn als DL70AIR. Deze speciale call is
ter gelegenheid van Airlift Berlin. Zoals onze oosterburen het noemen, Die Rückkehr der
Rosinenbomber. De sonderdok die hieraan gekoppeld is: 70AIR. Enrico zal op vele amateurbanden
actief zijn zowel in HF, VHF als UHF. De nadruk zal echter wel liggen op 80 meter CW. QSL gaat via zijn
homecall.
DR70BAL 1-maart – 31 december 2019
Ook ter gelegenheid van Airlift Berlin is DR70BAL in de lucht. Deze call wordt in de lucht gebracht op
verschillende amateurbanden door: Jurg-DC2CW, Holger-DH1BUZ, Tom-DM4EA, Klaus-DG2BAS,
Mario-DH0BRO, Tom-DL1SWT, Helge-DL7SL en Bert-DL4ZZ. Deze groep zet de sonderdok 70BAL in de
lucht. Ook hier gaat de QSL via het QSL-bureau.
DL0OVG heel 2019
De DARC afdeling M10 ofwel Grömitz brengt vanwege het 60 jarig bestaan van hun afdeling een
speciale sonderdok in de lucht met de clubcall DL0OVG zal tot het eind van dit jaar de Sonderdok
60M10 in de lucht brengen. QSL gaat via het QSL-Bureau.
DM2025C heel 2019
De afdeling Chemnitz S54, DF0CHE, brengt geheel 2019 een sonderdok in de lucht. De special call zal
zijn DM2025C en de daarbij aangesloten sonderdok is 2025C. Deze speciale roepletters en sonderdok
zijn ter gelegenheid dat de stad Chemnitz kandidaat cultuurhoofdstad is van Europa in 2025. QSL
gaat via het QSL-bureau.
DM775FLD heel 2019
Ter gelegenheid van het 775 jarig bestaan van de stad Friedland brengen de leden van DARC afdeling
V22 de speciale call DM775FLD in de lucht. De daarbij behorende sonderdok is FLD775. QSL gaat via
het QSL-bureau.
DL300AH heel 2019
Vanwege het 300 jarig bestaan van het het Kuroord Bad Arolsen wordt de speciale call DL300AH in
de lucht gezet. De daarbij eveneens in de lucht gebrachte sonderdok is 300AH. QSL gaat via het QSLBureau.
70RLP heel 2019

Vanwege het 70 jarig bestaan van het district Rheinland – Pfalz brengen de leden van deze afdeling
een aantal speciale calls in de lucht. DF0RPJ, DK0RLP, DM0K, DA0RP, DL0RP en DQ70RLP alle calls
hebben dezelfde sonderdok, 70RLP.
DM19LGS heel 2019
Weer iets voor de VHF/UHF liefhebbers onder ons. Het hele jaar 2019 zal de Duitse call DM19LGS in
de lucht zijn op 2 meter en 70 cm. Deze roepletters komt vanuit Frankenberg in de lucht. Dat moet
op 2 meter met een beetje leuke beam zeer goed te doen zijn. Voor 70 cm heb een wat grotere
beam nodig Ruud Warnaar, PA3RW gebruikt daar een 23 element beam voor. En daar heeft hij al
vele leuke verbindingen meegemaakt tot aan Spanje toe. DM19LGS brengt in deze periode ook een
Sonder DOK in de lucht DOK 19LGS. QSL gaat via het bureau of direct naar DG0ERS.
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