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LX/PA1TK: 

Een complete film gemaakt door Kees PA5WT is te vinden op: 

http://www.youtube.com/watch?v=bx29EjK3CxQ 

 

Dit keer hebben we een getracht een echt groot station op te bouwen 

gezamelijk met Frans PC5T, Gerard PE1BBI, Rob PE1ITR, aangevuld met 

de operators uit de afdeling Kennemerland: Kees PA5WT, Ruud PE1BTV en 

Theo PA1TK. Gepland was 4 x 4 x 9 elements F9FT, 4 x BigWheels en een 

12 el. I0JXX voor het search&pound systeem (zoeken naar stations zonder 

de vaste cq-qrg te verlaten). Het opzetten van de antennes verliep 

eigenlijk probleemloos, dank zij het goed uitgedachte systeem van Frans 

met een hulpmast. (zie 

http://www.youtube.com/watch?v=NTine64s5C0 

Doordat er gebruikt werd gemaakt van verschillende rx/tx systemen 

werden er promt 2 preamps opgeblazen en vanzelfsprekend geen reserve 

AFT-53189 meegenomen, derhalve vervangendoor de oude PA0ASH 

design preamps met een BF981. Wat erger was dat na 15 minuten en 29 

qso's de stuurtrap weigerde om verder vermogen af te geven. Dat gaf 

ruim 80 minuten stilstand, waarna we verder gingen met 4 systemen. 

http://www.youtube.com/watch?v=bx29EjK3CxQ
http://www.youtube.com/watch?v=NTine64s5C0


Verder een microfoonschakelaar die na 10 jaar trouwe dienst ook stopte, 

rook uit een HF voeding, die ondanks dat het toch bleef doen; een cq 

machine die niet meer werkte en nog een aantal kleinere problemen....in 

totaal bijna 2 uur verloren in de contest. Er waren een paar leuke 

openingen richting EA en richting NO was er een hoog aanbod. Al met al 

een leuke contest met prima weer met een nieuw gemaakt record: de tot 

nu toe gemaakt hoogste score van 354 km/qso is 385 km/qso geworden. 

Het aantal qso's bleef steken op 100 minder dat het record van 974 qso's 

bruto uit 2006. 

F5SE Franck Tonna: 

Very please to see so much Tonna Aluminium, Theo!     

Sorry to read about your problems, but this is a typical effect of the well 

known "Murphy's law". In your case, the law was applied twice. First, the 

preamps burnt out, second, you had no spare transistors... This reminds 

me of some Murphy effect which also happened to me and my late father 

Marc F9FT, on our way to a hill-top, for the 1973 september contest. Upon 

crossing a small village, about half way between Reims and the operating 

site, we got two flat tyres at the same time !!! In those days, GSM was 

unknown and we had to locate a "native" having a telephone. After a  

while, we were lucky enough to find one and were able to call a Reims 

ham for help. One hour and a half later, he was on the spot with a second 

spare wheel, and we could fix the problem rapidly. While he was with us 

he told us he would like to participate in the contest, but the diode bridge 

of his PA PSU just blew up earlier in the morning, and he had no spare 

diodes. Good, we had taken with us a batch of HV diodes, just in case... 

We gave him 8 diodes, and he drove back home... You know what 

? F9FT/A won the 1973 IARU Region 1 VHF contest. And what else ? We 

were QRV just five minutes before the contest, and had no time at all to 

make any "technical" test before the "race". 

PI4GN: 

Wanneer begin je als contester aan jezelf te twijfelen ?  

Na de voor ons toch wat slecht uitgepakte score tijdens de september 

contest begin je te twijfelen aan bijna alles, maar in eerste instantie toch 

dat het aan “ de anderen “ ligt. Tijdens de wedstrijd hadden we al snel in 

de gaten dat het niet echt lekker liep wat betreft de aantallen te werken 



stations. In eerste instantie roep je dan “ bar slechte condities hier in het 

Noorden “. Daarmee is op dat moment dan even de kous af en voor jezelf 

denk je dat zal het zijn dus wij kunnen er deze keer niks aan doen. Maar 

gaandeweg tijdens de wedstrijd hoor je, je tegenstations volgnummers 

weggeven zodat je daar weer aan begint te twijfelen. Het moraal zakt dan 

al wat in……Wat je ook weet is dat je op dat moment maar één ding kunt 

doen, als operator je stinkende best doen om er toch nog wat van te 

maken. En dat deden de operators dan ook bij PI4GN ! 

  

PD1D 

Helaas hoe we ook CQ gaven met de 5 antenne systemen die ons ter 

beschikking stonden, we werden gewoon niet gehoord. En dat is niet best. 

Gingen we over in S&P mode dan viel het ons op dat 1 x roepen 

voldoende was om tegenstations tussen 750 en 900 kilometer 

probleemloos te werken. Probleempje tijdens de afgelopen jaren is ook 

dat bij alle wedstrijden, behalve de september contest, we altijd op onze 

sloffen de 1000 punten binnenslepen op 2 meter, op een bepaald moment 

sluipt er dan bij ons in ieder geval een zekere voldoening in de gang van 

zaken en wordt er iets minder werk in de efficiëntie van het station 

gestoken. We staan echt niet stil bij PI4GN maar sommige zaken zijn 

gewoon achtergebleven ten opzichte van andere zaken waar de laatste 

jaren veel werk in is gestoken. Het is wel zo dat we nu met de neus op de 

feiten zijn gedrukt en we weten waar het werk de komende tijd in dient te 

worden gestoken. Niet in het aluminium, maar onder de nok van het dak. 



 

Namens de operators / bouwers van PI4GN, tot volgend jaar.Peter PA4PS, 

Johan PE9DX Timon PA1T, Thomas PA1M (van links naar rechts op de 

foto) Roger PD1D, / Jan PA0VAJ en Nap PA1NG       

PA0FEI: 

Sterk wisselende condities, waarbij het op openingetjes aan kwam. Verder 

door andere activiteiten helaas maar erg beperkt tijd voor deze contest. 

PA3CGJ: 

Ik hier in de shack in Rheden heb me prima vermaakt. Condities heel 

redelijk. Vanwege vakanties heb ik de mei en juli contest gemist, maar mij 

in september was ik er gelukkig weer bij.. 

PE1EWR:  

Er waren goede condities, maar ik kwam nogal wat te kort om er gebruik 

van te kunnen maken. Werd geplaagd door veel en diepe QSB, richting OK 

en SM. Af en toe een paar woorden, maar geen QSO 

compleet….Daarintegen geen QSB naar JN14, terwijl daar de ODX lag. 

PI4AMF: 

Enkele dagen voor de contest werd het plan opgevat om de afdeling 

Amersfoort na zeer lange tijd weer eens acte de presence te laten geven 



in de September VHF contest. Hiertoe werd een enkele 18 el M2 in de 

mast geplaatst op zo’n 24 mtrs boven straatniveau en de nodige 

interfacing geknutseld om de set en eindtrap “ge-sequenced” aan te 

kunnen sturen.  Deze setup heeft zich kranig gehouden en we konden 

leuke DX werken. Op zaterdag waren de condx goed, maar we bleken erg 

veel last van breedband storing te hebben, bij het invallen van duisternis 

gingen er blijkbaar wat lampen oid aan, waardoor er s9 troep over de hele 

band was. De noiseblanker probeerde er nog wat van te maken, maar het 

was toch niet echt lekker luisteren… qso-tempo stortte hierdoor vrij 

dramatisch in, gelukkig was het zondagochtend weer “rustig” en de condx 

bleven goed, waardoor er nog de nodige OK’s en backpackers G’s konden 

worden gelogd. Al met al een geslaagde contest en bovendien wat een 

verademing: 4 uur einde contest en om kwart voor vijf met de benen op 

tafel weer thuis…..we worden oud …Namens de crew van pi4amf, Carel 

pc5m.       

PA8KM: 

ik heb maar weer eens meegedaan en ben niet ontevreden . 

PA600MIR: 

Dit weekend ons 40-jarig huwelijksfeest gevierd, daarom niet erg actief 

meegedaan maar toch een paar leuke verbindingen in het log. Het mooie 

weer verlokte me om de antenne onder handen te nemen want die stond 

na de vakantie nog steeds in de ruststand maar toen bleek dat er wat 

kabels beschadigd zijn in de loop van de tijd dus van de paar uur die ik 

had -terwijl de xyl boodschappen deed, hi- ging nog een behoorlijk deel 

verloren aan reparaties. Enfin dat hoort erbij zullen we maar denken en 

we hadden een prachtig feest op zondagmiddag dus toch allemaal weer 

blij. In ieder geval ook weer LX in het log, dat is dan wel weer aardig. Wat 

hadden jullie een stevig signaal hier zeg! 

PA0EMO: 

De condities vielen wat tegen gezien het hogedrukgebied, maar waren 

volgens mij zo slecht nog niet doordat er mooie openingen waren. Het 

leek mij dat er wat minder deelnemers waren. Ik miste veel oude 

bekenden met name uit DL-land. Ik heb helaas geen Scandinaviërs 

gehoord of gewerkt zelfs SK7MW niet hoewel hij er wel was volgens 

PA0FEI. Ook veel F, OK en G deze keer. Eén SP te weten SN7L. Ook twee 



OE waarbij OE5T in JN67UT met 827 km best DX. Totaal 125 verbindingen 

met 54022 punten. Maar gezien de diepe QSB zitten er ongetwijfeld wat 

fouten tussen, waaronder OL3Z met 707 km. Ik ben benieuwd wat de 

concurrentie heeft gedaan hoewel mijn positie in de competitie op plek 

drie te ver weg is van PE1RLF/P en PA2CV/P om daar boven uit te komen. 

Dat maakt overigens de pret om mee te doen alleen maar groter. Het zou 

echter fijn zijn als we wat meer deelnemers in cat. C zouden zien. Vy 73, 

Jan PA0EMO 

PA6NL: 

Mbt 'waar het gebeurt' op 144 MHz-gebied tijdens de IARU-contest vallen 

wij als Nederlanders buiten het putje. Je moet wat centraler in Europa 

zitten om meer verbindingen te maken, maar dan zal je gemiddelde 

afstand ook lager zijn. In relatie tot wat het aanbod NU is, zitten we als 

PA6NL in hetzelfde schuitje als waar PI4GN zich in waant/waande. Onze 

strategie is wel om gewoon door te blijven gaan en het station te blijven 

verbeteren (even afgezien van de buizeneindtrappen etc). Wat ik me wel 

afvraag is hoe we nu met onze setups in b.v. het zuidoosten van Duitsland 

zouden scoren of iets als OK6NL :-) Zie voor een beeldimpressie: 

http://remco.org/pa6nl/sept2010  

PI4HGV:  

Hierbij de logsheet van de VHF contest van september.  Het was weer een 

gezellig weekend met de crew van PI4HGVHet weer werkte ook prima 

mee en met de verbindingen ging het ook goed. groeten van Marcel 

PE1JNW 

  

 

http://remco.org/pa6nl/sept2010

