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   Dutch Activity Contest (DAC)  2015 WEDSTRIJD REGLEMENT 

 
De bedoeling van deze wedstrijden is om zoveel mogelijk 

wedstrijdverbindingen te maken in telefonie of telegrafie en daarbij zo 

groot mogelijke afstanden te overbruggen waarbij iedere gewerkte nieuwe 
QTH-locator een multiplier oplevert (zie puntenberekening)  

Op dezelfde avonden als de DAC is tevens NAC in de Scandinavische 
landen, de RSGB UKAC, de DARC Aktivität Contest en de VRZA NLC, 

derhalve is activiteit gegarandeerd. 
 

De contesten vinden plaats op: 
-   144 MHz, op de 1e dinsdag van iedere maand 

-   432 MHz, op de 2e dinsdag van iedere maand 
-     50 MHz, op de 2e donderdag van iedere maand 

- 1296 MHz, op de 3e dinsdag van iedere maand 
-     70 MHz, op de 3e donderdag van iedere maand 

- Microwave, op de 4e dinsdag van iedere maand  
 

1900-23:00 uur Nederlandse tijd 

 
Er kan worden meegedaan in de volgende secties: 

 
1) Open Class     50 MHz 

2) Digital Modes Class    50 MHz 
3) Open Class     70 MHz 

4) Digital Modes Class    70 MHz 
3) Open Class   144 MHz 

4) Open Class   432 MHz 
5) Open Class    1,3 GHz 

6) Open Class Microwave (>2,3 GHz multi band - 1 log per band)  
  

Er zijn 2 secties per band; Single en multi operator. Gelieve dit aan 

te geven op het log 

 

Elke  gemaakte verbinding  telt 1 keer mee en ieder gewerkt station is 
geldig. 

Het totaal van de overbrugde afstand tussen de diverse gewerkte stations 
vormt de waarde van de totale claim. 

Doublures moeten niet worden verwijderd uit het log, maar worden als 
een normal qso aangemerkt met nul (0) punten.  

Het IARU Region 1 bandplan is geldig en verbindingen via actieve 
repeaters of EME is niet toegestaan. 
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Deelname: 

 
Aan de VERON-wedstrijden kunnen deelnemen:  

•  Houders van een Nederlandse zendamateurregistratie.            
Conform de machtigingsvoorwaarden is het niet meer nodig dat een station de 
toevoegingen /A en /P gebruikt. Tijdens contesten is het gebruik van de 
toevoegingen /A en /P wel toegestaan. 

• In Nederland verblijvende houders van een buitenlandse 

zendamateur-registratie uit de landen die de CEPT-aanbevelingen 
T/R 61-01 van toepassing hebben verklaard.  

Deelnemers die tenminste 8 x een log inzenden dingen mee in de 

einduitslag. 

 
Plaats: 

Een deelnemend station mag tijdens  een wedstrijd niet van plaats 
veranderen. 

   

Gegevensuitwisseling: 

Uitgewisseld dient te worden: 

RS(T) en Locator, bijvoorbeeld 549 JO22IJ. Er is geen qso nummer 
noodzakelijk; dit mag echter wel gegeven worden indien de operator dat 

wenst 
  

Verbindingen: 

Een verbinding is geldig als tijdens de verbinding met het tegenstation 

onderstaande gegevens zijn uitgewisseld:  
  

- call 
- rapport 

- eventueel volgnummer 
- QTH-locator van de plaats waar het station is opgesteld.  

  

Het is niet toegestaan deze gegevens op een andere manier uit te 
wisselen dan via de wedstrijdverbinding.  

  
Niet geldig zijn:  

- Meerdere verbindingen met hetzelfde tegenstation op dezelfde   
  band. Wordt een station voor de tweede keer gewerkt, maar het station  

  bevindt zich inmiddels in een andere locator dan geldt die verbinding  
  waarbij de grootste afstand is overbrugd. 

- Verbindingen via actieve relaisstations (satellieten, repeaters, etc).  
- Verbindingen via maanreflectie.  

  
Verbindingen gemaakt met modes zoals WJST of andere digitale modes 

die niet in standaard ssb/cw met het oor te detecteren zijn mogen alleen 
gebruikt worden in sectie 2 Digital Modes Class 50 MHz. 
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Gebruik van internet: 

Wissel geen informatie uit via ON4KST of andere bronnen zoals internet, 
telefoon, sms,  etc, waardoor je het tegenstation directe informatie geeft 

over rapporten, volgnummers etc. 
Indien wordt vastgesteld dat de verbinding is gemaakt met behulp van 

uitwisseling van gegevens welke niet vallen onder “fairplay”, zulks ter 
beoordeling van de VHF contestmanager, dan wordt de verbinding 

geschrapt. 
 

Puntenberekening: 

Voor de 50, 144, 432 en 1296 MHz band: 

1 punt/km + 500 bonus punten per gewerkte QTH-locator per band 
 

Voor de microgolf banden: 
1 punt/km * band multiplier + 500 bonus points per gewerkte WWL per 

band. De afstand wordt berekend via de grootcirkelhoek tussen het 

midden van de beide locatorvakken in graden, maal 111.2 km per graad 
 

Band multipliers: 
- 2,3 GHz * 2 

- 3,4 GHz * 3 
- 5,7 GHz * 4 

- 10  GHz * 5 
- 24  GHz * 6 etc. 

 
Awards: 

Deelnemers die tenminste  8x per jaar een log inzenden komen in 
aanmerking voor een deelname certificaat. 

De drie hoogst scorende deelnemers uit iedere sectie ontvangen een 
VERON Contest Award. 

De winnaar van iedere sectie ontvangt een beker. 

 
Logs: 

De logs moeten uiterlijk 14 dagen na de wedstrijd door de VHF 
contestmanager zijn ontvangen. Het log moet bij voorkeur via e-mail in 

EDI formaat of eventueel als ASCII ("platte tekst") naar de VHF 
contestmanager opgestuurd worden  . 

 

Uitslag: 

Voor elke band en voor elke sectie wordt een afzonderlijke uitslag 
opgemaakt. De uitslagen worden in gedeeltelijk in Electron en volledig op 

internet gepubliceerd. Op internet is dat de site van de VERON VHF-
contestmanager. 

 
Voor de einduitslag gelden de resultaten van de beste 8 wedstrijden. 

 

Uitsluitingen: 

Uitgesloten worden deelnemers die zich niet houden aan de 

wedstrijdregels. In gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist de VHF 
commissie. 

 


