
World Wide Flora Fauna 
Voordracht door ON2LVC 	



Hoe het voor mij begon	
Regelmatig viel er in de mailbox een klein mailtje van 
René (on6vi) met een aankondiging van een activatie, 
mijn nieuwsgierigheid was gewekt en we gingen wat 
opzoekingen doen en we kwamen op de website van 
WWW.ONFF.BE terecht. 
Het wegvallen van onze jaarlijkse beveiliging van de   
fietsdodentocht, droeg ertoe bij dat anderen van de 
club ook het virus te pakken kregen. 
En nu hebben we ons jaarlijks Greenfest, ter 
vervanging van de beveiliging. Met elk jaar een mooi 
award te bevestiging van de deelname hieraan. 





•  Mijn eerste activatie was samen met on5pdv, 
en dit was tijdens ons eerste greenfest en dit 
vanuit ONFF-0039 Buggenhoutbos. (zomer 2015) 

•  Tot op heden zit ik aan 77 locaties en een kleine 
19000 QSO’s. In de stand van de qso’s en 
locaties sta ik rond de 70ste plaats 



Wat is flora fauna?	
•  Het WWFF-programma wil de aandacht vestigen op 

het belang van de bescherming van de natuur, 
flora en fauna. In deze geest zetten en exploiteren 
radioamateurs hun radiostations in de aangewezen 
natuurparken en beschermde natuurgebieden - het 
genereren van aandacht voor deze gebieden 
terwijl de hamradio-gemeenschap een interessante 
contactactiviteit wordt. WWFF is een internationaal 
en niet-commercieel programma dat wordt 
beheerd door de nationale coördinatoren van een 
groot aantal nationale Flora- en 
Faunaprogramma's. 



DLFF ACTIVATIE DOOR 
ON4PRA/p	





Ontstaan	
•  De Flora en Fauna-beweging binnen hamradio 

werd in 2008 geïnitieerd door de Russian Robinson 
Club (RRC) als World Flora and Fauna (WFF) -
programma. In 2012 werd het programma opnieuw 
gelanceerd als WWFF: World Wide Flora and Fauna. 
WWFF maakt gebruik van de activiteitendatabases 
van de deelnemende leden (die activiteiten vanaf 
1995 bevatten) zoals verzameld in de WWFF 
logsearch en bouwt voort op de regels en 
referenties van het vorige programma. 



ONFF-0195 	



Ø Meer dan 20.000 natuurparken wereldwijd zijn al 
geregistreerd op de wwff site en hebben allemaal 
een unieke nummer. 



Berlarebroek: ONFF-0571	



Wie?	
ü  Iedere radioamateur kan deelnemen aan het 

wwff gebeuren. 
ü  Individueel of in team. 

ü Alle modes zijn toegelaten, dus ben je gedreven 
in morse of een digitale mode en ben je geen 
“fonie” man je kan alle kanten uit in het wwff 
programma. 

ü Alle banden geen omzetters 



Waar?	
Ø  In een erkend gebied en binnen de grenzen 

van het gebied moet je station opgesteld zijn. 



Nationale programma’s	



Enkele url’s 	

§  www.onff.be : alle Belgische referenties mooi per 
provincie op kaart. 

§  www.protectedplanet.net : Wereldwijde site met 
alle erkende natuurgebieden (alleen de grenzen en 
de benaming staan hierop geen wwff nummering) 

§  http://www.cqgma.net/mvs/index.php : mooie 
google-maps toepassing waar je kan kiezen welk 
land je wil zien, alle gebieden doch geen 
gebiedsgrenzen. Ook tof voor SOTA en GMA enz.. 



Materiaal	
•  HF- tranceiver. 
•  Linked dipole voor 20M en 40M. 
•  Dipool voor 80M. 
•  Spiderpole  van 12M. 
•  Autobatterij. 
•  Coax kabel. 
•  Logcomputer of papier. 
•  Tafel en stoel. 
•  Paraplu. 
•  Schepkar.(duvelke) 
 
 



Linked dipool	





Activatie aankondigen	
•  Om een activatie tot een goed einde te brengen 

moet je reclame maken van je referentie die je wil 
gaan activeren. Je gaat maar voor enkele uren 
erop uit, vandaar. 

•  Dit kan door een mail naar de clubleden te sturen. 
•  Of gebruik te maken van de wwff agenda die over 

de ganse wereld wordt bekeken. 









De activatie	
§  Niet elk gebied is bereikbaar met de wagen, soms 

moet er wel eens wat gewandeld worden. 
§  Eerst en vooral zie je dat je binnen het gebied zit. 
§  Station opzetten, hou het simpel!  
§  Bij eventuele problemen met eigenaars/ beheerders, 

ga niet in discussie. Leg uit wat je aan het doen bent. 
En wanneer er geen overeenkomst is breek je de 
activatie af. 



Uitzicht tijdens activatie	



•  Als je station er staat kan de fun beginnen. 
•  Hou ook rekening met welke band je op dat 

ogenblik van de dag kan gebruiken. 
•  Hou ook de gebruikelijke wwff frequenties in het 

achterhoofd, maar denk ook aan de ON3, PD en DO 
stations die niet overal mogen komen. 

•  Probeer in de clusters te geraken, vraag in het begin 
aan de stations of ze je willen spotten. 

•  Het aanroepen doe je met: CQ flora fauna on2lvc/p 
in onff-0195 CQ flora fauna. 



 ff frequenties	
•  Phone: 3.744, 7.144, 14.244, 18.144, 21.244, 

24.944, 28.444 

 
•  CW: 3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 

24.894, 28.044 



FF Jargon 	
•  Greenparty: jaarlijkse contest ingericht door de 

Roemeense radioclub SRR. (dichtste zaterdag 
tegen 9 juni). 

•  Park 2 Park: verbinding tussen 2 
natuurgebieden (P2P). 

•  Greenfest: event ingericht door een radioclub 
(bv. PRA greenfest) 

•  Activator: persoon die in het natuurgebied 
uitzendt. 

•  Hunter of chaser: persoon die het station in het 
natuurgebied wil werken. 



•  Elke verbinding wordt afgesloten met 73 & 44 
•  de betekenis van 44 is: 
    Het eerste cijfer 4 staat voor de 4 natuurelementen:     
    Aarde, water, lucht en vuur. 
    Het 2de cijfer 4 staat voor de 4 windrichtingen:  
    Noord, zuid, oost en west 
    Ook Forty Four: eerste twee letter FF (flora founa) 
        
   
          11: kasteel in de buurt en log gaat ook naar WCA. 





Log	
•  Je kan loggen met pen en papier, voordeel hiervan is je 

kan verschillende stations opschrijven en nadien 1 na 1 
afwerken en een signaal rapport geven. Nadeel is 
achteraf het ingeven in de computer, onleesbaar enz… 

•  Rechtstreeks loggen op een pc tijdens de activatie, 
voordeel is: achteraf geen werk meer aan de log. 
Nadelen kunnen zijn batterij van de pc, crash van de pc 
(log weg), instraling van de voeding op de zender. 

•  Ik combineer de 2, ik log op een simpele notebook, met 
een batterij die lang meegaat en heb pen en papier als 
back-up. 



Enkele voorbeelden van logprogramma’s “flora fauna 
ready” die snel kunnen gebruikt worden zijn: 
FLE : http://www.df3cb.com/fle/ 
OZFF: http://ozff.oz7aei.dk/ 
 
 



Log opsturen	
•  Na de activatie moet de log behandeld worden. 

Wat wil dit zeggen? De log moet omgezet worden 
naar het ADIF (Amateur Data Interchange 
Format) formaat zodat de logapproval manager 
dit kan uploaden naar de wwff server. 

•  Minimum aantal QSO’s: 44 



•  Geef volgende naam aan je adif-bestand:  
    call @ ffnr jaar maand dag  
    vb:ON2LVC@ONFF019520171110 
•  Geef ook een beetje uitleg over de activatie; 
•  Voeg enkele foto’s van het station en omgeving bij 

als bewijs. 
•  Zie eventueel ook dat de foto’s geo-tagging hebben. 
•  Anders ook een foto met gps coördinaten. 
•  Email alles naar: onfflogapproval@gmail.com 



 app: locatordroid	



Log to map (onff-0685)	
http://www.on6zq.be/w/index.php/Log2Map/HomePage 



Awards	
•  Je kan zowel als jager 

of activator awards 
verdienen, deze kan je 
aanvragen zodra de 
nodige verbindingen 
zijn geregistreerd op de 
logsearch pagina. 



•  Als je log wordt goedgekeurd komt deze op de wwff 
site waar de chasers (hunter) en activators mooi 
kunnen zien hoeveel referenties ze al gewerkt of 
geactiveerd hebben. 

•  Ook kan je verschillende awards verdienen als 
activator en chaser. 

•  En voor de activators is er ook het P2P award wat wil 
zeggen dat 2 activators met elkaar gewerkt hebben 
(Park 2 Park). 



Logsearch	



eqsl	
Er wordt ook na elke activatie een eqsl gestuurd. 

(groene gedachte J ) 
Foto bewerken:  https://www.befunky.com/ 

(foto editor) 




