PA0EHG: We hebben leuk kunnen werken, hebben regelmatig wat pauze
genomen en s ‘nachts een tijdje qrt geweest. De zondagochtend wat te
laat begonnen en daardoor waarschijnlijk wel wat gemist.
We hebben vooral voor de lol meegedaan en als we eens een leuk dx
station konden werken namen we daar de tijd voor. Al met al hebben we
met veel plezier gedraaid en zeker geen slechte score. Totaal 399 geldige
qso's en 2 dupes. Ons contestlogger waarschuwt pas als we een
verbinding enteren en dan is het eigenlijk al te laat. Voor de DX waren we
gebrand om een verbinding met Italië te maken. Vorig jaar werden we
daar wel gehoord maar doordat de PA aan Italiaanse kant niet werkte
lukte een qso toen niet. Deze keer had ons tegenstation last van QRN
maar een tweede poging zondag ochtend lukte wel.De best DX was echter
een qso met OL9W uit JN99cl een afstand van 996 km, jammer net niet
de 1000. Er was volop activiteit en ook leuke mogelijkheden. Opvallend
was de radio stilte uit OZ, SM, en LA terwijl het daar tijdens de DAC altijd
lekker druk is. Op bijgaand kaartje is te zien wat we gewerkt hebben. Vy
73 Peter PA3BIY, Hans PA0EHG

PA3CWN: Het vervangen van de coaxkabel (RG213 voor Cellflex 1/2) blijkt goed
uit te vallen. Een prima contest, alhoewel de condities niet boven normaal te
noemen waren. De Nederlanders in den vreemde waren uitzondelijk hard.
LX/PA1TK/P en F/PA2CHR/p brachten de S meter tot ver na de 9
OM3KII uit JN88 was met 961 km de ODX gevolgd door OL9W uit JN99 (944km).
Het lukte helaas niet met OM3W uit JN99 op een steenworp afstand van OL9W,
maar daar stond tegenover dat s'ochtends vroeg HA6W uit KN08fb (1168 km) in
tropo te nemen was.
Weliswaar zwak en met een rij DL stations in de wacht leverde het geen QSO op,
maar altijd mooi om te horen. Ik hoopte de 1000 km barrière te breken want
OM6A was goed te nemen, maar hij had het druk en zakte helaas weer weg.
In de vroege ochtenduren rond zonsopgang leeft de tropo altijd iets op en in CW
zijn de signalen uit HA en OM dan vaak het beste te nemen en gecombineerd
met de nodige MS is dit echt een genot om naar te luisteren. Voor mij is dan
144Mhz op zijn best en realiseer ik me waarom ik zo van de 2 meter band houd
:-) Ik kijk nu alweer uit naar de Marconi contest in november. Vy 73 Oene
PA0MIR: Dit weekend ook de nodige HF activiteit gepleegd en af en toe ook op
2 gezocht. Vy 73, Nico
PI4ZOD: Tijdens de HF velddag toch ook nog maar even op bescheiden wijze
mee gedaan aan de IARU VHF contest.
PA9RZ: Ondanks de "straatbarbeknoei" op zaterdagmiddag / avond en het
"huishouden" op zondagochtend (plus de zondagse tussen-de-middag borrel met
mijn moeder) toch weer eens wat verbindingen gemaakt in de septembercontest.
Hopelijk in oktober ook weer van de partij!....
Gd Dx, cu op 70cm / 23cm (en, als ik de transverter bedrijfsklaar heb, misschien
zelfs op 13cm)
Robert
PA6NL:
Hierbij een overzichtje van de laatste 7 jaren inclusief de voorlopige 2012 claim
PA6NL
IARU VHF
R1

Sep
2006

Sep
2007

Sept
2008

Sept
2009

Sept
2010

Sept
2011

Sept
2012

Q‘s

682

757

733

717

750

690

664

claim

246k

279k

277k

266k

296k

270k

250k

km/Q

361

369

378

371

395

391

378

PA0WMX: Dit keer had ik 4x7el DK7ZB en 1 x 8 el DK7ZB op dezelfde mast;
net geen 180 graden gedraaid en geoptimaliseerd voor OK en G. De contest
begon zaterdag maar zeer matig; wel veel geroepen maar geen afstanden
gewerkt. Zondagmorgen was het niet veel beter. In de loop van de ochtend viel
me op dat ik stations op de achterkant van de 8 el antenne sterker ontving dan
op de voorkant van de array; foute boel dus. Toen was de motivatie flink
gedaald; in de loop van zondag alleen nog wat DX gewerkt op de enkele 8 el.,
met name richting OK ging het toen opmerkelijk goed. De fout inmiddels
gelokaliseerd. Het lijkt erop dat de binnengeleider van lucht-geisoleerde (lang in
gebruik zijnde) H100 kabel in de lus onder de rotor zich langzaam uit te midden
tegen de isolatie naar de buitenmantel aanwerkt en het max. vermogen van de
kabel drastisch verlaagd (m.a.w. verbrande coaxkabel). 73, Wim

PA1T (PI4GN) Voor de september contest doen we meestal wel iets extra’s
maar dit jaar hadden we besloten de normale set-up te doen en dan maar te
kijken waar het schip strandde. Volgend jaar zal het station hier totaal overhoop
gehaald worden (niet alleen 2 meter) en alles wat we nu doen moet misschien
dan weer herzien worden. Vandaar een kleine innovatie pauze…Na het opzetten
van de 4 Tonna’s konden we starten met het tunen van de pa’s.Alles werkte in
één keer en het is ook blijven werken.
De condities waren aardig maar de beperkingen van de huidige opzet werden
toch wel weer duidelijk. Het eme systeem is te scherp en zal worden verplaatst
en vervangen door iets anders. Het eme systeem blijft wel in functie maar dan
waar het voor bedoeld is. De 4 Tonnas blijken het in de praktijk toch niet te
halen bij de 2 lange M2’s die boven in de versa-towers hangen, dus deze gaan
over de knie. Op zaterdag zat het tempo er aardig in maar op zondag werd het
sleuren. Er waren niet echt spectaculere dingen te werken al werden er nog wel
een paar mooie qso’s over wat grotere afstanden gemaakt (meer als 700km)
zoals.F5SGT in IN88, 898km. Zondag morgen vertrok Peter PA4PS om thuis nog
even een feestje te vieren en we hadden Peter PD0PZ gevraagd of hij interesse
had om een paar uur mee te doen. Peter is ook al eens te gast geweest in
Rottum bij de 70cm en hoger tak. Nog 1 contest en dan zit dit (vhf, uhf, shf
contest) jaar er ook al weer op. Iedereen die ons gewerkt heeft bedankt en in
maart 2013 zijn we weer van de partij.
De 2 meter groep van PI4GN; Support PA1M, PA0VAJ en PA1NG; Operators
PE9DX, PA4PS, PD0PZ en PA1T
Website PI4GN http://pa1t.com/pi4gn/
Website PA1T

www.pa1t.com

PA0FEI:
Net als vorig moest ik door andere verplichtingen een stuk van de contest
missen. De condities heb ik als matig ervaren, waardoor er geen grote afstanden
zijn gewerkt. Gelukkig maakte de grote activiteit, met name uit DL, veel goed.
73, Jelke
PE1EWR:
Trouwens leuke mogelijkheden deze keer.Ik doe nu al een tijdje mee (vanaf
1982) en dit is de eerste keer dat ik Polen werk op 2m in de contest. Ik geloof
dat het ook de eerste keer is dat ik Zweden heb gewerkt, maar dat weet ik niet
zo zeker als van Polen. Het leukste vond ik dit trio: 5P5T, 7S7V en SN7L! Dat
moet ik nog eens zien te evenaren. 73, Frank
PA6FUN:
Het restant aan QSL-kaarten van PA6FUN was een motivatie om nogmaals vanaf
de zelfde locatie (Schouwen Duiveland EU-146) de IARU-145MHz contest te
draaien. Met de ervaringen van verleden jaar heb ik mij daarop nu kunnen
voorbereiden. Nog steeds onder het motto: doe meer met minder. Uiteindelijk
heb ik enkel het veldmatrasje gemist. Op de kale grond ligt wel héél spartaans.
Ook ben ik vrijdag al naar de locatie gereden en begonnen met de opbouw. Met
voldoende nachtrust kon ik zaterdag dan ook redelijk uitgerust aan de contest
om 16:00 uur beginnen en dat is al een hele ruk tot zondag 16:00uur.

Vorig jaar was ik al redelijk uitgeput voordat de nog begonnen was . De
opbouwtijd van het geheel is ongeveer 4 1/2 uur, inclusief het testen van het
station Afbouw 2 uur. Op zo’n buiten locatie is het naast contesten ook genieten
van de natuur. Ganzen die aan de trek beginnen, hazen die over de over de
akker rennen, de boer die z’n aardappels rooit, de onvervalste sterrenhemel
(met uitzondering van satellieten en schroot) en het spel van de wassende maan
en de zon, maar ook de “witte” ruis uit de ontvanger. Jammerlijk verraad de
toename aan ruis ook dan de menselijke aanwezigheid = huis/boerderij. Die
aanwezigheid is enkelvoudig en niet x 1000 of meer, wanneer je je in de
bewoonde wereld begeeft. De omgeving die mijn realiteit is. Een matig dorp aan
de rand van de Veluwe.

Voor een contest heb je 3 opties:
1. Thuis: Het is wat het is met al z’n mogelijkheden en beperkingen.
2. Vast: Geen thuis QTH. De locatie en opstelling is succesvol en naar
tevredenheid. Je kunt bovendien bijna direct starten.
3. Trekker: Keuzes moeten gemaakt worden, kies je voor het centrum of de
periferie van activiteit. Ga je voor zekerheid of voor de uitdaging. Het
aantal variabelen neemt daarbij sterk toe als het gaat om het maken van
een keuze. Alles is uniek en onbekend bovendien moet alles voor vertrek
nog eens grondig getest worden. Murfey kan zomaar toeslaan. Het kost al
met al veel tijd.

Nu is optie 3 opportune omdat optie een en twee nu geen optie zijn en dan is dit
een mooie locatie.
Als TRX gebruik ik nu een semi defecte FT107M (zonder digitale uitlezing,
voeding en PA) in combi met de FTV107R en een zelfbouw lineair, nu maar
weer met een 4CX250R (400W) i.p.v. de 4X150(350W). Als antenne de
beproefde 16el. Tonna (12,9Dbd). De mast is een uitlierbare NVA(DDR) mast
van 18m. (totaal 20m hoogte in het veld) op een tandemasser van de afdeling
A3 Amersfoort. ClarkH10-30 headset met wat compressie van Boss en gaan
met de…………………………
De weerkaarten bestuderend voorgaand aan het weekend gaf mijn inziens geen
knallende inversies. Rommelen in de marge vanuit JO11VR, helaas. De marge lag
richting Normandië en wat westwaarts. Het is één weekend en in september
kunnen er soms sterke troposferische inversies zijn. Kortom je kunt het treffen of
niet. Zo zijn de inversies dit jaar veel beter een week later op 8 en 9 september.
Ook de KNMI-weerkaarten komen overeen met de praktijk want richting
Normandië en Bretagne ging het aardig. Zowaar boven verwachting ook richting
de Alpen en menig Zwitser uit JO47kwam in het log. Zaterdagavond ging het nog
met redelijke signalen richting JO60, JO68, JO69 en JO70., Zondag ging het ook
richting midden Frankrijk met marginale signalen richting JN06. Daarentegen
ging het richting midden Duitsland het hele weekend, zoals verwacht beroerd,
Voor het eerst geen DF0YY of DL0SP in het log. In Duitsland is wél veel
activiteit, ook van single operator conteststations maar er was slechts marginalenale
propagatie.

De 4CX250R lineair had het ondanks de geforceerde koeling (meteor-scatter
gebruik) toch best zwaar als het gemiddelde vermogen door gebruik van de RF
clipper op 50% ligt en de lineair nabij de 400 Watt pep SSB levert. De voeding
werkt dan op z’n grens van z’n capaciteit. Door het vele CQ geven is de in
bedrijfstijd gestegen tot 75%. Veel Lineairs overlijden bij een contest door
oververhitting waarbij de omgevingstemperatuur in de zomer ook nog een grote
rol speelt. Bij langer CQ geven dan 5 minuten reduceer ik vermogen op 300W.
Het mooie van een buis t.o.v. transistor/mosfet is dat deze zelf aan geeft “ik voel
me niet lekker, ik heb het heet” door thermisch weg te lopen. D.w.z. er moet
bijgetuned worden. Een transistor of mosfet kan het niet aangeven en overlijdt
acuut. Voor deze toepassing is de buis favoriet, het kan tegen een stootje.
Monitoring van alle stromen zorgt ervoor dat er niet overstuurd wordt en het
geheel lineair werkt. Ik kreeg regelmatig van stations te horen: “big signal” of
“loud and good audio”. Heeft dat gepruts in het algemeen toch resultaat en de
uitdaging is: kan de koeling nog verder verbetert worden..

Tijdens het weekend heb ik dit jaar geen onweer of storm gehad en ook geen
andere technische ellende. Daardoor heb ik heel ontspannend de verbindingen
kunnen maken. Om 16:00 uur kon ik de wedstrijd afsluiten met 236
verbindingen in het log en met als beste ODX: OK1KCR in JO79VS (871km.). Dit
was weliswaar een moeizaame verbinding maar met geduld van beide kanten en
doorzettingsvermogen lukt het wel. Het mooie van de Tsjechen is ook dat ze een
verbinding ook volbrengen, ook al neemt het enige tijd in beslag.
Net als vorig jaar heb ik veel last gehad van PA6NL op 39km afstand als beide
antennes uitgericht waren. Op 39 km afstand hoor ik met S4 hun zenderruisvloer
over de gehele 2 meterband! Ik neem aan dat zij niet een oude Multi 2000 als
TRX gebruiken maar degelijke transcievers werken. Ook trok het groot-signaal
gedrag van de FTV107R 2meter module het niet en had ik zowaar
kruismodulatie! Nu is het groot signaal gedrag niet geweldig met een mosfet
mixer, maar ik put even uit mijn ervaring dat we op de top van een berg
stonden in de Eifel tijdens een 2m. contest en DK0ZB 2 km. verderop de andere
bergtop activeerde: 700W pep en 4x 10el. Recht in je snufferd op 1000m.
hoogte. De gebruikte IC202s gaf geen kruismodulatie maar hun TX ruisvloer
was zeer goed hoorbaar als de antennes uitgericht stonden! Ook hier was de
antenne de 16el. Tonna. PA6NL zit geen 2km. verderop maar 39km verderop.
Resumerend: “most succesfull means most power”? Met mijn zelfbouw
transverter los ik het grootsignaalprobleem op, blijft de zenderruis. …. Hoeveel
KW’s? Ray PE1GUR
PA8KM: Ikzelf heb zeker niet te klagen. Ik werkte zelf een nieuw aantals- en
puntenrecord. Dat zegt toch wel iets. De condities waren eindelijk weer eens
goed te noemen.
Ik werkte 51 locators in 14 verschillende DXCC en een ODX van 825. En ook nog
eens vijf stations >700 km. De condities waren verder zuidwaarts nog wel wat
beter. Zo zag ik spots van G met EA en EA8. Dat pad over zee is wel eens vaker
open. Er was lekker veel activiteit. Vy 73, Harry

LX/PA1TK: Na 35 jaar actief te zijn geweest als multi-operator station in het
buitenland werd besloten om in de Septembercontest nog 1 x groots uit te
pakken, reeds maanden ervoor werden de diverse voorbereidingen getroffen en
voldoende operators geactiveerd. Maandag 27/8 reisden Frans PC5T en Theo
PA1TK met een volgeladen aanhanger en caravan naar de stek in Luxemburg. De
volgende dagen werden gebruikt om het station op te bouwen en de tijd was
hard nodig…..de grootste spelbreker was het weer; donderdag en vrijdag veel
wind en regen (vrijdag 9 beaufort op 520mtr is echt een drama….), derhalve
moest de tent met sjorbanden en zware mastpikketen extra getuid worden om te
voorkomen dat we de contest in de open lucht moesten doorbrengen.

Uiteindelijk waren vrijdagmiddag alle operators aanwezig inclusief Gerard PE1BBI
met zijn mobiele Veratower. Gerard heeft weer prima zijn best gedaan, niet
alleen als operator, maar ook als kok, jammer dat we niet meer tijd hadden om
echt van het eten te genieten, Gerard!

Bij het testen van het station natuurlijk weer de nodige problemen, waardoor we
net te laat en onvoorbereid om 16:15 uur met de contest begonnen. Tijdens de
contest ook wat kleinere problemen maar niet zodanig dat we echt stil hebben
gelegen. Het opbouwen duurde 5 dagen, het afbreken 5 uur….
Meer foto’s op:
https://picasaweb.google.com/102248308588215425673/LXPA1TKPDXpedition2012?authkey=Gv1sR
gCJXXmvfvsJWu2wE

Vy 73, Kees, PA5WT, Rob, PE1ITR, Rob, PA4GVI, Frans, PC5T, Frans PA3CQE,
Gerard PE1BBI, Ruud PE1BTV en Theo PA1TK

