
VERON VHF-UHF Commissie
laatst bijgewerkt: 4 september 2015

Uitslag velddagcontest 2015

50 MHz 
Call QTH QSO Punten Best DX DX QTH QRB
PA7TT/p JO33GB 12 3635 EB5BQC IM19OL 2327
PA3HFJ/p JO11UL 6 2095 IZ8FFA JM78TC 1755

144 MHz 
Call  QTH QSO Punten Best DX DX QTH QRB
PA7TT/p JO33GB 50 10554 OK1KHI JN69JJ 596
PI4OSS/p JO21UQ 37 7658 OK1KHI JN69JJ 562
PA3HFJ/p JO11UL 26 4310 F6HJO JN27FJ 458

PA3HFJ/p



Velddagcontest VHF en hoger

PA3HFJ deed wel mee en vertelde het volgende verhaal: “Omdat ons jaarlijkse Veron afd. Walcheren en VRZA 
afd. Zuid West Nederland kampeer-/velddagweekend op de minicamping in Lewedorp toevallig bleek samen 
te vallen met de VHF Velddagcontest besloot ik hieraan mee te doen. Wel in "holiday style", dus met beperkte 
middelen. Als set werd mijn trouwe Icom IC-706MKIIG ingezet, de antennes een 3 elements beam voor 50 MHz
op 5 meter hoogte, een meter daarboven een 6 elements beam voor 144 MHz, en bovenin een 9 elements 
beam voor 430 MHz. Voor de broodnodige voeding van het geheel werden een tweetal 38 Ah gelaccu's 
gebruikt, het uitgangsvermogen van de Icom beperkt tot zo'n 20 Watt. De shack bevond zich achter in mijn 
Landrover Discovery. 
Over de activiteiten op de 70 cm band kan ik kort zijn, want ik heb daar 0 stations in mijn log kunnen noteren. 
Op de 2 meter band ging het gelukkig een stuk beter. Ik kon daar 26 verbindingen loggen met voornamelijk 
Belgische en Franse stations. Vanuit Nederland heb ik slechts 2 clubstations waargenomen. Was er weinig 
deelname in eigen land of hoorde ik ze gewoon niet? 

De condities op 6 meter vielen helaas bar tegen, slechts een handje vol stations kon ik in mijn log toevoegen. 
Er was één uitschieter met IZ8FFA die ik wel kon werken maar daarna weer even snel in de ruis verdween als 
dat deze eruit gekomen was. Helaas bleef het voor mij daarbij. 
Al met al heb ik mij, mede gezien het uitstekende weer, prima vermaakt met de velddagactiviteiten. Volgend 
jaar ga ik zeker weer een poging wagen! 

73, Wijnand PA3HFJ.”

PA7TT : Door vakantie feestjes en ziekte moest er wat geimprofiseerd worden, maar door wat jong bloed in de 
groep is het toch gelukt om een station op te bouwen en te bemannen. Helaas is de animo om deel te nemen 
aan een contst op VHF-UHF dalende, waardoor enkele vaste deelnemers besloten om dit jaar niet deel te 
nemen.



De antennes werden doorgemeten en bleken prima, maar eenmaal in de mast had de 50MHz beam een 
slechte SWR.  De 50MHz band bleek sporadisch open voor enkele seconden, dus moest er snel het QSO 
afgewikkeld worden. Toch mooi dat er een opening richting spanje was over een  afstand van 2300 km.
Het uitwisselen van de gegevens ging wat moeizaam, maar in het spaans was het meteen raak, komt mijn 
spaanse les toch nog van pas. Ondanks dat, toch een leuk weekend gehad.
Bij de boer waar we te gast waren, tussendoor even geholpen met het plastic over de grote  grasbult te 
trekken. Mogen we tenminste in september hier weer aan velddag deelnemen. 
Voor de catering hebben we een beroep gedaan op de buurman(vrouw) gedaan, chinees gaat er altijd in, en 
geeft wat minder afwas dan een BBQ.


