PA6NL:
Henk PA0C en ondergetekende hadden vrij veel tijd en moeite in de
voorbereiding van deze contest gestoken. We waren vastbesloten om deze
keer de 300k puntengrens weer eens te breken, niet al te slechte condities
vooropgesteld natuurlijk.
Zo hadden we ditmaal een stand-alone “search & pound” systeem en een
nieuwe HPA met GS23B.
Helaas werkten beide systemen nog niet helemaal perfekt. Er waren nog
problemen met de “lock-out” feature van het S&P system en ook met het
coaxrelais van de nieuwe HPA.
Een nieuw “error log” werd natuurlijk gemaakt om ervan zeker te zijn dat
deze problemen in ieder geval voor September 2010 opgelost zijn. De
antennes bleven ongewijzigd : twee groepen van drie korte yagi’s en een
groep van twee.
Er werd deze keer een nieuw logprogramma gebruikt wat iedereen goed
beviel , zie : http://www.win-test.com/
Alhoewel dit programma primair voor HF contesten is geschreven, is er op
2m goed mee te werken.
De sceptici binnen het NL team waren gezien de betrouwbaarheid wat
huiverig voor de vele innovaties, daarom werd besloten al op vrijdag op te
bouwen en te testen.
Achteraf gezien was dit een goede beslissing.
De contest zelf verliep redelijk, alhoewel de condities niet bijzonder waren.
Op het kaartje hieronder is onder andere de ditmaal beperkte propagatie
langs de kust en richting zuid te zien.
Hier kunnen wij nogmaal gesproken van profiteren, maar ditmaal helaas
niet.
Nu gaan we onze aandacht richten op de slotfase van het seizoen 2009. To
werkens in Oktober ! Ron, DL3BPC

PA0WMX:
Was een leuke contest, vooral op zondag met de opening naar
GI/GM. Nogal wat stations uit de omgeving van Berlijn en München. Naast
D & PA, ook best veel G gewerkt (46x), 19 x F, 12 x OK, 5 x HB9, 3 x OE;
verder nog een enkele verdwaalde GI, GM, EI, SM, SP & OZ.
Meermaals tegenstations gehad, die na een korte pauze vroegen: Is your
call PA0WMX?; m.a.w. de flarden die ze ontvangen hebben van mijn
signaal 'matchste' met hun computerbestand. Ik maak (nog) geen realtime gebruik van dit soort hulpmiddelen; ook het ontvangen van een QTH
locator van een 'bekend' station is voor mij iedere keer weer een

uitdaging. Hoop voor de Octobercontest weer een parabool in de mast te
hebben en ook op 23&13 weer QRV te zijn. 73, Wim PA0WMX
PA0ME:
De nieuwe eindtrap heeft fantastisch gewerkt. Ik kon alles werken wat ik
hoorde. Ik heb alleen maar selectief gekeken wat er was en dat gewerkt.
Alleen de eerste QSO’s waren dichtbij maar die waren ook bedoeld om het
programma uit te testen. Vy 73, Wim PA0ME
9A/PA2CHR:
Leuke contest gedraaid vanuit 9A op 1330 m. asl. in JN75CG. Niet
helemaal op de top van de berg, daar kun je niet met een auto komen en
iets lager is een militair complex; het leek me beter daar niet op de stoep
te gaan staan….. “Mijn parkeerplaats” was enigszins afgeschermd door de
berg in zuidelijke richting en het noordoosten. Gelukkig had ik een 2kVA
aggregaat bij me want aangezien ik niet op de bergtop stond was er ook
geen spanning te krijgen uit het souvenirwinkeltje zoals vooraf geregeld.
Wel veel QRM van de locale big-guns zoals verwacht, maar toch nog 188
QSO’s gemaakt in zo’n 10 uur tijd met een 10el. op 6m. mast, de FT847
en BEKO op een laag pitje, zo’n 300 Watt.
Resultaat verder: 42 Wwloc. / 14 DXCC’s / 50836 punten / 270 km.
per QSO. Beste DX: LX7I in JN29XV : 804 km…….! Ik heb regelmatig
Theo PA1TK gehoord, maar rond zijn qrg was te veel locale QRM. De
gewerkte stations: 34 x 9A / 14 x DL / 1 x F / 6 x E7 / 1 x HA / 3 x
HB9 / 81 x I / 1 x LX / 3 x OE / 5 x OK / 1 x OM / 29 x S5 / 1 x
YO / 8 x YU.
Eigelijk had ik meer verwacht van DL, OK en het oosten zoals HG, YO enz.
Wel mooi weer en na de contest nog een weekje met XYL Monique
vakantie gehouden in Opatija. Vervolgens via Hongarije (HA1YA) en
Weinheim weer terug. Best 73’s, Chris, PA2CHR
PA0FEI:
Wisselende condities, waarbij ik dit keer heel aardig heb kunnen profiteren
van de diverse openingen. De activiteit was goed, met name, zoals altijd
uit DL. Al met al ben ik niet ontevreden met het resultaat, 73 Jelke.
PA9RZ:
Zaterdag had ik geen tijd, een verjaardag binnen de familie, maar
zondag weer wat meegedraaid. De condities waren goed genoeg om met
de IC202s op blote voetjes zelfs een keer boven de 400km te komen! Ik
hoop in de oktober en de novembercontest weer actief te zijn. 73, Robert

PA0MIR:
Toch nog een paar QSO's gemaakt; condities vielen niet mee en veel
bijzonders was er helaas niet te horen. In september heb ik wel eens veel
betere condities meegemaakt. Enfin, het seizoen zit er weer op. In oktober
zit ik waarschijnlijk in VE7 dus dat gaat niiet lukken, hi. 73 Nico
PA0EMO:
Ondanks de niet zo geweldige condities waren er mooie openingen die zich
qua richting verplaatsen. Dan weer UK dan weer F of OK. Zelfs een SP
gewerkt. Best DX was weer OE5MKO in JN67UT met 827 km. Op zaterdag
was het ouwerwets zoeken naar mooie DX want CQ roepen heeft geen zin
met mijn 90 watjes tussen al die power kanonnen. Zondag ’s middags
heeft dat wel zin omdat menigeen nog wat punten uitdeelt. Dat heb ik nu
eens gedaan tegen mijn gewoonte in en dat leverde toch in twee en een
half uur 40 verbindingen op. Nadeel is dat je mooie gemiddelde van ruim
boven de 400 km per QSO naar de knoppen gaat want de gemiddelde
afstand van die verbindingen is niet meer dan een paar honderd km.
Tevreden met mijn top score claim van zo 60000 punten.
Ook tevreden over mijn apparatuur: kreeg menig compliment voor mijn
signaal.
Kijk uit naar de oktober wedstrijd.
Groetjes, JAN PA0EMO
PE1EWR:
Ik hoorde nog stations die over de 1000 QSO’s waren gekomen, dus slecht
is het niet geweest.
Gerard PA0GHB was naar België als OP7V, maar het bleek geen goede
stek. Met 300+ verbindingen viel het hem tegen. Ik had de indruk dat de
DX stations in het Oosten werden afgeschermd door de vele
tussenliggende DL stations, maar het kan ook zijn dat er meer Noord-Zuid
werd gewerkt dan Oost-West. Dat is voor mij niet zo gunstig. Wel grappig
dat ik OL4A en EI3GE op dezelfde frequentie na elkaar werkte. Ze hebben
elkaar dacht ik ook gewerkt. Verder geen uitschieters. 73, Frank PE1EWR.
PI9CM:
Een week voor de contest begon de operators van PI9CM de koorts op te
komen. Gelukkig niet de alom gevreesde Tortilla-koorts maar de
contestkoorts. Chris had zich voorgenomen om naar Kroatië te gaan dus
daar konden we niet terecht. Dan Peter en xyl Bep maar lief aankijken en
ja hoor, ze waren uiteraard wel weer te porren voor een experiment. We
zouden deze keer met één 18 elem. M2 gaan werken en daar boven 4
gestackte bigwheels.

De bigwheels werkten perfect. Afstanden tot zo'n 600km werden deze keer
moeiteloos overbrugd. Helaas stond de beam wat lager op de mast en
keek net wel/niet boven de bomen uit. Door de grote vertikale
openingshoek verdween veel signaal in de bomen en hebben we daardoor
w.s. wat achterstand opgelopen in vergelijking met de conculega's. Kijk,
en dat is nou het leuke van de E van VERON: het experimenteren. Wij zijn
in elk geval weer wat wijzer geworden.
Al met al een leuke contest met matige condities. Helaas lukte het niet om
het qso met Charlie EI5FK (bijna 1000km) rond te krijgen. Hij kwam voor
ons terug op ons cq en verdween daarna voor eeuwig (in elk geval de
resterende tijd van de contest) in de ruis. Toch jammer. Maar zoals altijd
is onze trouwe best-dx partner OK2D in JN99 wel gewerkt.
De JOKER die we deze keer hebben ingezet is zeker de volgende keer weer
welkom. Ruud PA3ECU, goed gedaan kerel!!!
Wellicht tot in de oktobercontest...... je WEET het niet. Namens PI9CM,
Peter PA0PVW urgen PE1LWT
Ruud PA3ECU
Johan PA3FPQ
PA0PFW:
Ooit zei Johan Cruijf de "gedenkwaardige"woorden: "Elk voordeel heeft zijn
nadeel ! "Bij de September contest was er behoorlijk wat activiteit, maar
werd er ook nogal eens geklaagd over QRM,splatter ,brede signalen
enz....Daardoor had menig ver station wat problemen met mijn
signaal terwijl ze toch een goed signaal bij mij binnen brachten Voorbeeld
waren dat Franse station in het vak IN, een station uit Wales en dat Poolse
station in JO70. Mijn ODX was OK1KJB in JN79IO met 738 km.Verder heb
ik mij een 14-tal uren kostelijk vermaakt met de volgende resultaten:
11x PA 7xON 11x G 12xF 6x HB 7x OK 2x LX 1x OE 1xSM en
59 x DL. Gemiddelde afstand overbrugd:327 km. Totaal aantal qso's
:117 Totaal punten: 38268.
Tot in de cw-contest in November. 73 PAUL PA0PFW
PE1RLF/p:
We hebben een leuke contest gehad, en moesten natuurlijk de set delen.
Daarom hebben we ook meegedaan in het IARU reg1 fieldday contest op
HF.
Dat betekende wel dat er op de zaterdag nog wat met draad geknoopt
moest worden, en dat lukte net tussen de buien door. Ook hebben we
zaterdagavond de BBQ aangestoken, en met een wijntje genoten van het
mooie buitengebeuren.

Daarna moest er toch nog wat verbindingen worden gemaakt.
Op de zondag morgen na een tip van PA4VHF dat er wat opening naar
Engeland waren en de antenne daarheen gedraaid.
Dit gaf een goed resultaat met het terugkomen van EI3GE en GM4AFF en
een paar GW stations. Ook gaf dit veel gewerkte vakken (56#) en landen
(15 DXCC), zowaar bovengemiddeld.
In oktober zijn we er weer, en hopen dan ook 23 cm weer te activeren.
vy' 73, Eric, PE1RLF.
LX/PA1TK/p:
Na de HB9 ramp van verleden jaar moest het nog maar weer eens een
keer geprobeerd worden: een goed resultaat in de IARU Region 1
september contest.
De voorbereiding begon al in het voorjaar: een nieuwe antenneswitcher
met preamps welke de 4 gebruikte antennesystemen naar de ontvanger
konden schakelen, of een groep of alle groepen. Maken van nieuwe
coaxkabels, 220 volt kabels etc, etc. Ook werd contact opgenomen met
Philippe LX7I en de grondeigenaar dat ik weer in september qrv zou zijn.
Dinsdagmiddag werd afgereisd naar LX en dezelfde avond stond het baken
LX/PA1TK/p op 144.315 Mhz, 50 watt in 4 x bigwheels op 506 meter asl.
De dagen erna werden rapporten ontvangen uit geheel Europa, over een
afstand van meer dan 700 kilometer.
Tijdens het opzetten van de antennes was er zeer harde wind, daardoor
moest de tent wel extra voor getuid worden en met sjorbanden worden
vastgezet
Donderdag stonden alle systemen 5 x 2 x 9 elements en 4 x bigwheel. En
kon worden beginnen met het aansluiten van de apparatuur.
Direct na de start van de contest hevige qrm uit het zuid westen: bleek
LX7I ook mee te doen……, dat resulteerde vanzelfsprekend in hevige qrm
en ruis. Daarom de rondstralers en de westyagi’s niet kunnen gebruiken
en verder gewerkt met 4 yagisystemen.
De condities waren zaterdag uiterst matig, met zondag een mooie opening
richt noord-west. Terwijl het signaal van Chris 9A/PA3CHR net niet te
nemen was door de qrm.
Totaal gewerkt: 97 x F, 82 x PA!!!, 52 x G, 40 x OK, 28 x ON, 27 x I, 21
x HB, 11 x OE, 3 x GM,. 3 X GW, 3 x LX, 3 x OZ, 2 x SP, 1 x GI, 1 x OM, 1
x SM, 1 XS5, 1 X TK, rest DL
1 uur voor het eind van de contest stopte de stuurtrap, zodat het laatste
uur over de band werd gedraaid en de krenten uit de pap werden gehaald.
Met dank aan alle PA’s die het station gewerkt hebben ! 73, Theo PA1TK

