
VHF-UHF-SHF rubriek januari 2005 
 
Beste VHF-UHF-SHF vrienden, 
 
In een eerste rubriek van een nieuw jaar is het een goede gewoonte om iedereen het allerbeste toe te wensen en 
ook ik zou dat bij dezen willen doen; veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar! Toch doe ik dat dit jaar met 
gemengde gevoelens…terwijl ik deze rubriek schrijf hoor en zie  ik op de achtergrond de meest verschrikkelijke 
verhalen na de vloedgolf op 2e kerstdag in Azië. Zoveel leed en ellende plaatst alles in een bepaald perspectief. 
Hoe zou het met onze radiovrienden daar zijn? Berichtjes komen binnen dat een bepaalde amateur ” safe and in 
good health” is.  De communicatiesystemen van de diverse overheden zijn ernstig ontregeld en de communicatie 
wordt verzorgd door lokale radioamateurs. In de vorige CQ-PA stond een stukje over DARES en de rol die 
radioamateurs kunnen spelen bij grootschalige rampen. Toeval? Ongetwijfeld, maar het geeft maar weer eens 
aan welke bijdrage wij als radioamateur kunnen leveren aan de maatschappij. Ik heb begrepen dat de stichting 
DARES apparatuur heeft gedoneerd en meerdere Nederlandse toeristen heeft getraceerd.  Aanmelden bij de 
stichting DARES kan tot 1 februari as. Ik weet dat vele van mijn VHF-UHF-SHF vrienden in staat zijn een 
portabel station op te bouwen en in contesten  of tijdens velddagen hier fantastische resultaten mee te boeken 
dus..wat houd jullie tegen? 
 
TROPO 
  
In december lagen de mogelijkheden om verbindingen te maken via tropo vooral aan het begin van de maand. 
Op 5 en 6 december opende de band zich in zuidelijke richtingen  en kon gewerkt worden met OK en OE.  9 
december was het raak richting oost en kon SP gewerkt worden. Een dag later, 10 december, verplaatste de 
opening zich richting het noorden en kon SM gewerkt worden. Een enkeling slaagde erin een inversielaag boven 
de Oostzee te bereiken en kon een verbinding maken met OH. Dit werd er zoal gewerkt: 
 
144 MHz: 
PAoPVW 6/12 OK1SAT (JO70); PAoC 6/12 OE5MPL (JN78), OE3FVU (JT65,JN78); PA1LA 6/12 OK2YT 
(JN88), OK1TEH (JO70), 10/12 SMoKAK (JO89); PA2CHR 10/12 SMoKAK (JO89); PA2DW 7/12 OE1SOW 
(JN88), 8/12 SP6IWQ (JO80), 9/12 SP2BDR (JO83), SM7GEP (JO77), 10/12 SMoKAK (JO89), 11/12 
SMoKAK (JO89), OH1NOR (KP00); PA3BYI 6/12 OK2YT (JN88); 8/12 SP6IWQ (JO80); 9/12 SO5AS 
(KO02),  11/12 OH1NOR (KP00); PA3COB 11/12 SMoKAK (JO89); PA3FPQ 6/12 OE5MPL (JN78), 10/12 
SMoKAK (JO89); PA5DD 6/12 F6DRO (JN03); 10/12 SMoKAK (JO89); PA5WT 9/12 SM7GEP (JO77); 
PA60SHB  (special event, opr. PE1AHX) 5/12 GW8IZR (IO73); 6/12 OE5MPL (JN78); PDoRFU 6/12 
OK2YT (JN88) OK1TEH (JO70); 10/12 SMoKAK (JO89); PE1AHX 6/12 F9OE (IN78), OE5MPL (JN78); 
8/12 EI5FK (IO51). 
 
432 MHz: 
PA2CHR 9/12 SP2MKO (JO93); PA3FXB 9/12 SP3VSC (JO92); PA5DD 9/12 SP3VSC (JO92); PDoEBF 
9/12 SP2MKO (JO93); PH7A 9/12 SP3VSC (JO92), SP6ASD (JO81). 
 
1296 MHz: 
 OE5VRL meldde de ontvangst van het baken PI7QHN op 7/12 met 549; G8GXP (IO93) de ontvangst op 10/12 
met 529.  PAoEHG 8/12 F6FHP (IN94); PAoJUS 8/12 F6FHP (IN94); PA3AWJ 9/12 GW8ASD (IO83),  
10/12 SM7LCB (JO86). 
 
5760 MHz; 
PAoBAT 10/12 G4PBP (IO82). 
 
 10 GHz: 
PA5DD 9/12 OZ1CTZ (JO46). 
 
Tijdens de regiocontest op 14/12 waren er veel clubstations te werken en de hele maand waren er een aantal 
special event staions QRV; PA60SHB (QSL via PE1AHX), PA6EU, PB6EU,  PC6EU (QSL via PA7DA), 
PG6EU, PG7EU, PC100H (QSL via PA1HR). De ##6EU stations werden in de lucht gebracht i.v.m. het 
afsluiten van het voorzitterschap van Nederland van de Europeese Unie. 
 
 
 
 



 
Meteoorscatter 
 
In december vallen de maxima van een tweetal meteoorzwermen; 13-14 december de Geminiden en 22-23 
december de Geminiden.. In de rapporten is echter geen spectaculaire toename van verbindingen te zien rond de 
maxima; wellicht dat het fenomeen WSJT hier de oorzaak van is. Het is immer met WSJT mogelijk om elke dag 
via meteoren verbindingen te maken dus waarom een echtscheiding riskeren en fulltime QRV zijn rond de 
maxima? De volgende verbindingen werden gelogd: 
 
 
50 MHz: 
PA2V 7/12 IW5ACZ  (JN53), 11/12 IW2LC (JN45), 12/12 IK5YJY (JN53), OE5UAL (JN68), 25/12 IW3SNU 
(JN65); PE1CZG 13/12 IW2LC (JN45). 
 
 144 MHz 
PAoJMV 1/12 7XoAD (JM16), 11/12 UA1CCK (KO49), OH9SCL (KP26), 12/12 OH9O (KO19), YT7WA 
(KN05), 13/12 LZ9W (KN12), UT8AL (KO61), RA3LE (KO64), 14/12 OH1AK (KP01); PA60SHB 4/12 
YU7AA (JN95) , 12/12 IC8CQF (JN70), 17/12 SP6MLK (JO80); PA1GYS 4/12 LZ1ZP (KN22); PA2CHR 
16/12 S51AT (JN75); PA2DW 13/12 RA1WL (LO66), 22/12 IWoFFK (JN61),  30/12 S52FO (JN76); PA3FPQ 
12/12 TK5JJ (JN41); PA3FSA 23/12 HA5LV (JN97); PA5DD 12/12 S53VV (JN65); PA5KM 4/12 OKoBZY, 
5/12 OH6PA (KP02), S51AT (JN75), 7/12 9A3JH (JN75), 14/12 IWoFFK (JN61); PE1AHX 14/12 UU1DX 
(KN74), 23/12 SP6MLK (JO80); PE2SVN 4/12 S51AT (JN75); PE9GG 5/12 RX1AS (KO59); PI9CM 12/12 
RA3WDK (KO81) OH3KLJ (KP21). 
Deze maand heb ik een tweetal tabelletjes bijgevoegd waar de belangrijkste meteoorzwermen op staan en de 
elevatie om er optimaal gebruik van te maken (Bron: AMS bulletin no. 203). 
 
 

 
 
 
 
ES 
 
Op 29 december stond op de DX-cluster “High MUF”; PA2V werkte op 50 MHz  met IZ5EKV (JN53), 
IWoGPN (JN62). PE1CZG werkte met IZ5EKV (JN53). 
 
EME 
 
Traditioneel ga ik in de eerste week van het jaar met mijn vrouw en kinderen de Ardennen of Eifel in. Bijna 
altijd ligt er dan sneeuw en hebben we volop pret. Dit jaar was de sneeuw van de kerstweek al weggesmolten en 
daarom zijn we al “tourend” met de auto naar de Eifel gereden. EME blijft een vreemd virus en ik kon het niet 
nalaten om via het Duitse Nörvenich te rijden. Nörvenich ligt in de buurt van Kerpen (Autobahn Kreuz Kerpen) 
en is het QTH van Dithmar, DF7KF. De koffie was goed, de Kuchen (gebak) groot en de antenne nog groter; 16 



x 18 el M2 yagi’s. Op de site van Dithmar (www.df7kf.de), staan wat foto’s maar mijn eigen foto vond ik 
duidelijker en die heb ik dan ook afgebeeld. Bovendien vond mijn echtgenote mijn plannen voor het antennepark 
groot…sinds vanmiddag is zij genezen van dit denkbeeld.   Wat werd er zoal gewerkt? 
 

 
 
144 MHz: 
PAoBAT 4/12 K7XQ (CM97);  PAoC 4/12 RU1AA (KP40); PAoV 4/12 RN6BN (KN95), 19/12 S52LM 
(JN65); PAoJMV 1/12 RA3AQ (KO85), SM5TSP (JP90), 4/12 K2AXX (FN12), W8LON (EN73), IK1UWL 
(JN44), S53J (JN75), XE2AT (DL81), EA3DXU (JN11), EB8ANY (IL18), 5/12 N5KDA (EM41), ZS6WAB 
(KG46), K9KNW (EL95), K7XQ (CM97), EA6VQ (JM19), IW2NOR (JN45) , 16/12 UA9SL (LO71), 19/12 
RK3FG (KO86), 21/12 5B8AD (KM64), 26/12 JF4TGO/8 (QN02), 28/12 W7EME (CN85), VK7MO (QE37), 
PA3FPQ (JO22), 29/12 VK7MO (QE37), 30/12 JE1KFX (QM06); 31/12 KL7X (BP51), VK7MO (QE37), 
JH2COZ (PM94); PA1GYS 4/12 K7XQ (CM97); PA2CHR 4/14 SM5CUI (JO89), EA6VQ (JM19),  5/12 
F9HS (JN03), RA3IS (KO76), 29/12 VK2KU (QF55); PA3BGM 14/12 RN6BN (KN95) ; PA3CWI 5/12 
RN6BN (KN95), I3DLI (JN55), LZ2US (KN13), K9MRC (????), WoHP (EN43), K6PF (DM13), WA6PY 
(DM13), G3ZIG (JO02); PA3DZL 20/12 EA3DXU (JN11), 22/12 I2RV (JN45); 23/12 F9HS (JN03), UA9SL 
(LO71), RA3AQ (KO85);  PA3FPQ  4/12 RN6BN (KN95), RU1AA (KP40); PA3FSA 14/12 RN6BN (KN95), 
20/12 RK3FG (KO86), SP2OFW (JO93); PA5DD 5/12 RN6BN (KN95), UA4AQL (LO20); PA5KM 5/12 
RN6BN (KN95). 
 
432 MHz: 
PAoPLY 4/12 DL9KR (JO40); PA3CSG 4/12 ON7UN (JO21); PA3DZL 23/12 N9AB (EN52), KJ7F (DN13); 
PE1ITR 5/12 HB9Q (JN47), N9AB (EN52), K2UYH (FN20), EA3DXU (NC, JN11). 
 
1296 MHz: 
PA3DZL 20/12 K9SLQ (EN61). 
 
Om EME QSO’s te maken is het handig om van te voren te weten wanneer er een “common window” is. Omdat 
de meeste programma’s real-time zijn heeft Goran, YU1CF, een freeware EME-planner gemaakt. Dit 
programma werkt onafhankelijk van de systeemklok. Je geeft simpelweg de locators in en de gewenste datum en 
de gemeenschappelijke moon-window wordt gegeven. Het is binnen 1 graad nauwkeurig en dat is voldoende. Je 
kunt dit stukje software downloaden vanaf: www.dual.co.yu/yu1cf/index/htm. 
2005 belooft een expeditiejaar te worden voor EME. Volgens de berichten kunnen wij verwachten SV9, J3, PJ2, 
HH en een gecombineerde expeditie naar PJ7/FS en P4. Nu maar hopen dat er genoeg fondsen en operators zijn. 

http://www.df7kf.de/
http://www.dual.co.yu/yu1cf/index/htm


 
 
Deze maand is het aantal rapporten beperkt. Dit geeft mij ruimte om wat andere zaken te behandelen. In het 
begin van het jaar is het handig om eens na te gaan wanneer bepaalde vormen van propagatie zich nu eigenlijk 
voordoen en een soort `DXers jaarplanner` te maken. Je zult zien dat er zich een `natuurlijk` moment aandient 
om je installatie eens onder handen te nemen. Dit valt in de regel tijdens de jaarlijks paasvakantie. 
 

 
Ook in 2005 worden er weer lijsten gemaakt met de meest gezochte locatorvakken en DXCC-landen in Europa. 
Er zijn een aantal mensen die dit doen. De  meest gezochte DXCC-landen op VHF en hoger kun je sturen naar 
Chris, PA2CHR, pa2chr@planet.nl. De meest gezochte vakken op 50 Mhz kun je doorgeven aan Alex, 
IWoGPN,  iw0gpn@tiscali.it; de meest gezochte op 144 MHz aan Guy, DL8EBW, guy@dl8ebw.de. 
Binnen Europa staat ZC4 met stip bovenaan. Dit is de Britse militaire basis op Cyprus. De kans dat voor deze 
DXCC een licentie wordt afgegeven is nihil. Een recente poging van Alex, 5B8AD, is op niets uitgelopen. 
De top 10 van de meest gewilde locatorvakken van 2004 is als volgt: 
#1 KN38, KO42, KO67; #4 KO41; #5 KO40, KO43; #7 KO31; #8 KO44; #9 KN20, KO79. 
Natuurlijk zijn er vakken die nog nooit door iemand zijn gewerkt maar niet voldoen aan de criteria die er zijn. 
Deze criteria leggen aan de afstand van het DXCC of vak een maximum op en wel: 50 MHz Tropo 500 km, 144 
MHz Tropo 800 km, locatorvak zonder vaste land 50 MHz max. 500 km, locatorvak zonder vaste land 144 MHz 
max. 800 km, MS/ES 50 MHz max. 3500 km, MS/ES 144 MHz max. 2000 km, DXCC op 50 MHz max. 3500 
km en DXCC op 144 MHz max. 2500 km. Zelf vind ik deze criteria niet geheel logisch maar de initiatiefnemers 
zullen ongetwijfeld daar hun redenen voor hebben. 
 
Nu het een beetje bekend begint te worden dat ik deze rubriek schrijf, wordt ik van diverse kanten benaderd om 
uitleg te geven waarom sommige OM’s succes hebben en andere weer niet. In deze aflevering zal ik hier niet 
verder op ingaan maar laten we afspreken dat we dat wel gaan doen. Ik stel  voor om het de volgende keer eens 
over “Crocodile ham’s” en “Elephant ham’s” te hebben. Wanneer je goed nadenkt begrijp je wat ik hier mee 
bedoel en ik daag lezers uit om hun gedachten hierover aan mij door te mailen via het bovengenoemde E-mail 
adres.  Bovendien is kennis van de verschillende propagatievormen essentieel voor succes en hierover zal ik in 
de toekomst uitleg geven. Binnenkort beginnen we met troposferische propagatie. 
 
De “avonturen van PA4EME” gaan een volgend stadium in. Na rijp beraad en geholpen door een juridisch 
getinte brief waarin door uw rubricist  aangegeven werd dat de weigering van de welstandscommissie in strijd 
was met artikel 10 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens en daarom in strijd met artikel 94 
Grondwet, is deze zelfde welstandscommissie accoord met de voorgenomen plaatsing van een 18 meter hoge 
driedelige Versatower. Met de hulp van een aantal OM’s heb ik inmiddels een lijvig boekwerk met de statische 
berekeningen van deze BP60SX mast. Deze heb ik tweede hands gekocht en deze berekeningen ontbraken. Nu 
worden nieuwe Versatowers bij mijn weten praktisch niet meer verkocht in verband met de moeizame levering 
van de fabrikant. Statische berekeningen zijn te krijgen tegen betaling en worden vergoed bij aankoop van een 
nieuwe mast. Ik ben begonnen met berekeningen uit 1973 maar deze voldoen niet aan het huidige bouwbesluit 
uit 1990 (TBG 1990) en dienen door een erkend bureau omgerekend te worden. Dit zou ik zelf ook kunnen ware 
het niet dat de gemeente dit niet zou accepteren en deze op mijn kosten zou gaan laten narekenen. Gelukkig heeft 
een OM met relaties met Versatower tegen een faire vergoeding statische berekeningen ter beschikking gesteld 
en kan de strijd om de constructieve veiligheid met de gemeente worden aangegaan. De verdere procedure is 
voor mij kosteloos omdat de gemeente heeft toegegeven dat de voorafgaande afwijzingen ten onrechte hebben 
plaatsgevonden en de verschuldigde leges verrekend worden. Nu maar hopen dat het juridische steekspel niet 
verder wordt gespeeld en de mast in het komende voorjaar kan worden geplaatst. Voor nu wens ik iedereen veel 
DX-plezier!! 
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Rubriek februari 2005. 
 
Beste radiovrienden, 
 
Traditioneel is januari een maand met matige mogelijkheden via tropo en een mogelijke kans op aurora. En zo 
was het ook. Op een enkele opening naar West Frankrijk na werd er nagenoeg niets via Tropo gewerkt. Gelukkig 
viel het maximum van de Quadrantiden in het begin van januari en zorgde een aantal solarflares, afkomstig van 
zonnevlek #720 aan het einde van de maand voor een aantal aurora-openingen en konden de DX-ers onder ons 
toch nog hun hart ophalen. Ook de EME-ers lieten zich niet onbetuigd en de firstlijst kon op 144 MHz worden 
uitgebreid met de komst van ST2RS aan het JT65 front. Maar wat ontvangst van de logs betreft viel het tegen en 
dan is het natuurlijk moeilijk een goed overzicht te geven van de afgelopen maand. 
 
Tropo 
 
Deze maand zijn er nagenoeg geen QSO’s de moeite waard om te vermelden, laat staan dat ik er logs van heb 
ontvangen. 4 januari meldden Franse stations in IN78 ontvangst van het baken PI7CIS op 144 MHz met 
redelijke signalen. Er was echter geen activiteit waar te nemen.  De rest van de maand ging voorbij zonder enige 
opening van betekenis. De enige uitschieter was een QSO van PE1AXM (JO11) met F4BWJ (IN93) over een 
afstand van ca. 960 km. Nu maar hopen dat het snel beter gaat. 
 
Aurora 
 
Op 11 januari ontstond er op de zon een actief gebied; #720. Het begon heel bescheiden met 5 vlekjes in de buurt 
van de oostelijke rand van de zon op het noordelijk halfrond. Een dag later waren het al 10 en werd het duidelijk 
dat het gebied zich snel zou ontwikkelen. 13 januari telde het gebied al zo’n 20 vlekken en was al 5 keer zo groot 
als de aarde. In de nacht van 14 op 15 januari vindt om 01.22 GMT een eerste grote uitbarsting plaats (klasse 
X1,2) en is het gebied 7 keer zo groot als de aarde. De eerste burst van zonneruis was op 15 januari vanaf 09.00 
GMT te horen. Om 06.54 GMT vindt een massale uitstoot van röntgenstraling en materie plaats en het gebied is 
duidelijk zichtbaar met het blote oog. Op het nieuws meldden de weermannen en weervrouwen dat er kans is op 
zichtbaar noorderlicht in Nederland. Zij waren echter vergeten dat het twee dagen duurt voordat deze materie de 
aarde heeft bereikt en velen zullen buiten tevergeefs hebben staan kijken. Om 23.25 GMT wederom een massale 
uitstoot (klasse X2,6) en de instrumenten van ACE en SOHO raken erdoor gestoord. In de ochtend van 17 
januari is er weer een burst van zonneruis te horen. De oorzaak lag in een massa uitstoot welke om 07.59 plaats 
vond (klasse X3,8) en de schokgolven van de eerdere uitstoot bereikt de aarde en veroorzaken een Kp-index van 
7 rond het middaguur. 18 januari lag de Kp-index rond de 6. 19 januari is de vlek nog wel met het blote oog te 
zien en ligt al bij de westelijke rand van de zon. Er vindt nog wel een uitstoot plaats (klasse X1,5) maar deze is 
niet naar de aarde gericht. Het aardmagnetische veld wordt verstoord door de aankomst van de uitstoot van de 
dag ervoor. 20 januari wederom een uitstoot (klasse X7,1) en deze is wel in de richting van de aarde. De vlek ligt 
op het moment van schrijven van deze rubriek (31 januari) aan de achterzijde van de zon en is zich weer aan het 
ontwikkelen. Wellicht kan ik in de volgende rubriek weer een aurora-opening melden.  Van #720 is een 
prachtige foto beschikbaar vooral omdat op het moment dat de foto werd gemaakt een vliegtuig langs kwam. 
 

 
Sunspot #720 
 
 
Wat werd er zoal gewerkt? 
 



PA1GYS 21/1 G7RAU (IO90), GW8IZR (IO73); PA5DD 17/1 OZ2M (JO65), GM4PPT (IO75), OH1NOR 
(KP00) hrd, OH5LK (KP30) hrd; 21/1 OZ5UKF (JO75), DL1SUN (JO53), DL1SUZ (JO53) hrd, OK1FFD 
(JO60) hrd, F6FHP (IN94), G7RAU (IO90); PE1AHX 17/1 OZoJD (JO47) hrd, DB3BW (JO42) hrd. 
 
Meer rapporten heb ik momenteel niet en daaruit moet worden opgemaakt dat het reflectiegebied buiten het 
bereik van de Nederlandse stations is gebleven. 
 
Meteoorscatter 
 
Tussen 1 en 5 januari valt het maximum van de Quadrantiden meteorenzwerm. Deze meteorenzwerm is 
afkomstig van de resten van een mini planeet, 2003 EH1. Dit is overigens nog niet zo lang bekend. Er werd 
onderzoek gedaan naar asteroïden welke een mogelijke bedreiging zouden kunnen zijn voor de aarde. Op 6 
maart 2003 werd 2003 EH1 ontdekt (http://ephemeris.sjaa.net/0401/e.html) en de baanparameters komen 
overeen met die van de Quadrantiden. Deze zijn trouwens wisselend omdat de baan van stofdeeltjes continue 
door Jupiter wordt beïnvloed. Momenteel kunnen wij tijdens het maximum tot 120 zichtbare meteroren 
verwachten. Naar schatting over 500 jaar is de baan van de zwerm dusdanig veranderd dat de aarde deze niet 
meer doorkruist.  
Enkele Nederlandse stations slaagden erin om een verbinding te maken met UA6JR/3. Deze expeditie in KO66 
werd uitgevoerd door Alex, RW3AZ, en Serge, UA6JR. Ze beschikten over een FT-736R, 300 Watt uit een 
GI7b, 0.6dB preamplifier en een 11 el M2 op 7 meter hoogte. 
 
   Stations gewerkt door UA6JR/3 

16.05 16.15 PA2CHR JO22XA R27 38 1844 C 

19.36 20.00 PA0BAT JO31FX R27 27 1816 C 

20.07   PE1AHX JO21OS 28 R27 1903 NC 

20.51 21.03 PA0JMV JO21PM R27 27 1911 C 

23.16 23.32 PA2KW   R27 27   C 

00.36 00.50 PE1RLF JO32CG R26 27 1816 C 
 
 
 
 

 

http://ephemeris.sjaa.net/0401/e.html


 
 
Overige rapporten: 
 
PAoBAT 1/1 IK4PMB (JN54),  2/1 IW5ACZ (JN53); PAoJMV 3/1 OH7RJ (KP32), RA3LE (KO64); PAoV 
YO5TP (KN16) nc; PA3BGM 1/1 SM3RWZ (JP82); PA3DRL IW5ACZ (JN53); PA3FPQ 3/1 IK0BZY 
(JN61); PE1AHX 23/1 OH6PA (KP02); PE1GNP 3/1 F4DSD (JN23); PE1GUR  3/1 OH6PA (KP02), RX1AS 
(KO59). 
 

 
 



 
 

 
 
 
EME 
 
In januari dook er plotseling een nieuw station op: ST2RS (KK65)  in Khartoum, Sudan. Joop, PAoJMV, maakte 
de first  op 20 januari om 18.58 in JT65. ST2RS, Bob,  is een Nieuw-Zeelander (ZL1RS) welke tijdelijk in 
Khartoum werkzaam is. Hij gebruikt 4x8 element yagi’s en 140 Watt uit een transistor PA. Vooral zijn shack is 
de moeite van het bekijken waard. Voor Joop is ST2RS DXCC#107 en vak #840 en maar liefst de 21e first die 
hij maakt. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Voor Joop kon de maand al niet meer stuk nadat hij door een verbinding te maken met ZL3TY zijn eigen ODX 
verbeterde en op 18548 km bracht. Bovendien deed hij dat niet met zijn EME-systeem maar met zijn 12 
elements yagi die hij voor tropo gebruikt. De reden daarvoor was dat de maan tijdens het QSO zo laag stond dat 
hij deze met zijn EME-systeem niet kon zien. 
 
Andere verbindingen die werden gemeld: 
 
PAoJMV 2/1 W3SZ (FN20), 14/1 RN6BN (KN95), 14/1 ZS6WAB, 15/1 ZL3TY (RE57), KG6DX (QK23), 
RN6BN (KN95) SSB!, NJoU (EN71), OK1DFC (JN79), VK2AWD (QF56), OH4HXK (KP21), UX3LV 
(KO80), UA3MBJ (KO88), 19/1 ZS5Y (KF59), 22/1 RA0FU (QN16), 23/1 K1JT (FN20), 24/1 HF75PZK 
((JO80), OK1YK (JN78), 26/1 RN6BN (KN95) 20 Watt (!), 26-1 IW4BLG (JN55); PA3DZL 7/1 OE5MPL 
(JN78), 14/1 DK3WG (JO72),  15/1 EA6VQ (JM19); PE1GNP 23/1 I2FAK (JN45). 
 
De call HF75PZK is een speciale call welke gebruikt wordt ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de 
Poolse radioclub. Meer details zijn te vinden op: www.qrz.com/detail/HF75PZK. 
 

http://www.qrz.com/detail/HF75PZK


 
 
In de vorige rubriek heb ik lezers uitgedaagd om eens na te denken wat ik bedoelde met “Crocodile hams” en 
“Elephant hams”. Hier heb ik eerlijk gezegd geen reacties ontvangen en hieruit moet ik opmaken dat er óf geen 
lezers zijn van de rubriek óf dat niemand begreep wat ik hier mee bedoelde. We zullen het maar op het laatste 
houden. De uitspraak werd mij ontlokt op de vraag hoe het toch kwam dat er bepaalde amateurs zijn die erg 
succesvol zijn en anderen die, ondanks verwoede pogingen, het ene na het andere QSO zien mislukken en 
vervolgens gefrustreerd opgeven. 
Het antwoord is eigen heel eenvoudig en de genoemde termen zijn eigenlijk niets anders als metaforen. Een 
“Crocodile ham” wordt vergeleken met een krokodil: “Big mouth, no ears”. De “Elephant ham” met een olifant: 
“Big ears, no mouth”. In het eerste geval heeft de amateur (1) in kwestie om DX-verbindingen te maken een 
flinke lineair aangeschaft en is vergeten om de rest van zijn station daarop aan te passen. In het tweede geval 
heeft de amateur (2) flink geïnvesteerd in de receiving performance van zijn station maar heeft weinig aandacht 
gegeven aan de vermogenskant en werkt met QRP(P) vermogen. In beide gevallen gaat het mis. Amateur (1) 
wordt door iedereen gehoord maar kan zijn tegenstation amper uit de ruis halen. Hij geeft 5-1 rapporten en krijgt 
> 5-5 terug. Amateur (2) hoort iedereen en kan alleen tijdens goede condities uit de voeten. 
Moraal van het verhaal is dat je om succesvol te zijn alle facetten van het station op elkaar dient aan te passen en 
dat doe je niet door zomaar in het wilde weg apparatuur aan te schaffen en aan elkaar te knopen. Een echt 
succesvol station bestaat uit zorgvuldig op elkaar afgestemde eenheden en je moet vanaf het allereerste moment 
aandacht geven aan het design. Bovendien kun je het niet permitteren om ergens dB’s te laten liggen en een 
preamplifier met een hoge gain kan zelfs de boel verslechteren. Voor de meeste vormen van propagatie is een 
station met ca. 12 dB antennegain, een ruisgetal van 1.0 dB en ca. 100 – 150 Watt voldoende. Voor ionoscatter 
en EME dien je over meer antennegain, een lager ruisgetal en meer vermogen te beschikken. Houdt in gedachten 
dat antennegain goedkoper is dan Watts uit een lineair. 
Bovendien dien je te beschikken over goede kennis van de propoagatiemogelijkheid waar je gebruik van wil 
maken. Wil je bijvoorbeeld een verbinding gaan maken via meteoorscatter, dan is het goed om te weten dat het 
direct op elkaar uitrichten van de antenne niet optimaal is, maar dat er een offset is van een paar graden en dat 
deze afhankelijk is van de afstand tussen de twee stations. De ervaren DX-ers vertel ik natuurlijk niets nieuws 
maar anderen moeten nu eenmaal ergens beginnen. In de volgende rubriek zal ik de ontvangstzijde van mijn 
station eens toelichten zoals deze in de komende maanden zal worden opgebouwd en kunnen we aan de hand 
van de praktijk eens kijken wat er gebeurt wanneer we de door mij gebruikte ½ inch  Cellflex gaan vervangen 
door 7/8  inch Cellflex. Ook kunnen we zien wat er gebeurt wanneer ik mijn oude preamplifier  met een 
MGF1302 (0.35 dB NF)of de nieuwe ATF-54123 (0.22 dB NF) gebruik. Je zal zien dat alles te herleiden is tot 
eenvoudige rekenkundige op- en aftelsommen. 
 
Voor de gebruikers van WSJT is er goed nieuws. Sedert een tweetal weken is er een nieuwe versie beschikbaar 
van het programma; versie 4.92. Joe, K1JT, is er wederom is geslaagd om het niveau waarop het programma is 
staat is om signalen te decoderen in de mode JT65, een aantal dB’s omlaag te brengen. Het programma is 
momenteel in staat om signalen de decoderen tot -28dB t.o.v. het ruisniveau.  In ieder geval kun je bij wijze van 
spreken je antennepark halveren. We zijn benieuwd welke resultaten er de komende maand gemeld zullen 
worden. Nog even een tip voor mensen die moderne computers gebruiken zonder com-poorten. Deze com-poort 
wordt door veel communicatieprogramma’s, en dus ook WSJT, gebruikt om om te schakelen van ontvangst naar 
zenden. De hypermoderne computer heeft vaak alleen nog een USB-poort. Sergey, UA6LGO, kwam de tip om 
een stukje software te downloaden (www.rudius.net/oz2m/software/ptt32.zip), PTT32. Deze zorgt ervoor dat je 
de LPT-poort kunt gebruiken in plaats van een com-poort. 
 
Als laatste deze keer iets over de “avonturen van PA4EME”: geduld is een schone zaak. De aanvraag voor de 
antennemast is nu vier weken onderweg en heeft overal in de gemeentelijke aankondigen gestaan. Vrij klein en 
toch goed gelezen! Een bewoner van de straat stak mij een hart onder de riem met de opmerking dat hij het maar 
vreemd vond dat ik voor mijn antenne een vergunning moest aanvragen en alle andere zomaar schotelantennes 
mochten plaatsten. De eerlijkheid gebood mij op te biechten dat mijn antenne toch iets groter zou worden: nu 
maar hopen dat hij geen bezwaarschrift gaat indienen.  
 
Veel DX-plezier!! 
 
 
 
 
 
 

http://www.rudius.net/oz2m/software/ptt32.zip
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PA5KM 19/2 IKoBZY (JN61), 26/2
HA4XG (JN96); PE1AHX 5/2 SP6MLK
(JO80), 18/2 UY5UG (KO50), 27/2
EI5FK (IO51).
De eerstvolgende meteorenzwerm zullen
de Lyriden zijn. Deze zwerm duurt van
16-25 april en kent een tweetal maxima
welke op dezelfde dag vallen: 22 april
06.30 GMT en 12.23 GMT.

EME
Wanneer men de DX-clusters bekijkt is
het een drukte van belang in de digitale
EME.
144 MHz:
PAoJMV 13/2 KoAWU (EN37), S57EA
(JN76), 14/2 VK3HZ (QF22), 5B8AD
(KM64), OZ1LPR (JO44), 15/2 KC4PX
(EL98), 17/2 VE7DXG (CN88), KoAWU
(EN37), 18/2 JK1KTY (QM05), GW3XYW
(IO71), 19/2 HB9Q (JN47),  K8MA (EN
82); PAoV 25/2 5B8AD (KM64); PA3
DZL 16/2 OK1DFC (JN79), ZS6WAB
(KG46), 17/2 KB8RQ (EM79), 18/2 N9
XG (EN60), W4SW (FM18), S52LM
(JN65), 21/2 S52LM (JN65), 22/2 JM1
GSH (QM06), ZS5LEE (KG50), EA3
DXU (JN11), 24/2 5B8AD (KM64), 25/2
S57TW, AA9MY (EN50).
432 MHz:
PA3DZL 17/2 HB9Q (JN47).
Van Alex, 5B8AD kreeg ik via E-mail een
foto van zijn antenne en hij vroeg mij zijn
beste 73 over te brengen aan alle PA hams,
dus bij deze! Ook had ik nog foto’s van de
enorme antenne van Sam, RN6BN. Sam is
recentelijk gewerkt door iemand met een
4 el yagi en 200 Watt in JT65 en Joop,
PAoJMV heeft Sam in het log staan met
20 Watt en ook in SSB. Gezien zijn anten-
ne zal dit niemand verbazen. Meer foto’s
en een video van zijn antenne in beweging
zijn te zien op www.73.ru.
En dat brengt ons aan het einde van de

Beste radiovrienden,

In februari was er op de hogere banden
nagenoeg niets te beleven. Het ene lage-
drukgebied was nog niet gepasseerd of de
volgende lag al weer klaar. Het nadeel van
zulke matige propagatie is dat er dan wei-
nig verbindingen worden gemaakt en wei-
nig verbindingen leiden tot weinig rappor-
ten. Weinig rapporten betekenen geen in-
put voor de rubriek en dus ook geen ru-
briek?
Aan de andere kant geeft het mij de mo-
gelijkheid ook eens wat anders te brengen
dan opsommingen van gemaakte verbin-
dingen. De vorige rubriek heb ik jullie be-
loofd om in te gaan op de ontvangstper-
formance van een amateurstation. Dit om-
dat mensen mij vroegen hoe het toch
kwam dat sommige amateurs alles werken
en andere niet.
Maar laten we eerst eens kijken naar de
beperkte mogelijkheden die februari ons
bood.

Tropo
Zoals gezegd waren de mogelijkheden via
tropo erg beperkt. Op 1 februari werkte
PA4PS met OE5MPL (JN78) en PE1EWR
met GW8ASD (IO83). Voor stations ten
oosten van ons waren er wel mogelijkhe-
den in noord-zuid richtingen en werden
verbindingen gemeld van ca. 600 – 800
km. Op 8 februari was er landelijk leuke
activiteit tijdens de regio contest en vol-
gens zeggen was het zelfs de beste in de
25-jarige historie. In elk geval waren er
een flink aantal clubstations te werken.
Geen grote afstanden maar wel leuk en
gezellig. De uitslag zal ongetwijfeld in
CQ-PA worden gepubliceerd en staat ook
op de VRZA website.
Tijdens de NAC (Nordic Activity Contest)
op de 15e waren een aantal Zweedse en
Deense stations te horen op 1296 MHz:
SM6AEN, SM7ECM (JO65), SM6AFV
(JO67), OZ1FF (JO45)  en OZ1DLD
(JO45).
En daar hebben we het dan mee moeten
doen.

Aurora
Sunspot #720 die ons in januari een aantal
aurora-openingen bracht heeft ons land in
februari in de steek gelaten. Openingen
werden gemeld op 7, 8, 10, 16, 18, 20 en
22 februari. De reflectiegebieden lagen
echter totaal buiten het bereik van de Ne-
derlandse stations en voor zover mij be-
kend is er niemand in geslaagd een QSO
te maken. Het auroraseizoen aan het begin
van het jaar duurt tot en met maart en la-
ten we hopen op nog een leuke opening.

Meteoorscatter
In februari zijn er geen meteorenzwermen
van betekenis. Dit betekent dat de activi-
teit traditioneel laag is. De volgende sta-
tions werden gelogd:
PAoJMV OH6A/9 (KP27, 2100 km),

rapporten, zoals gezegd geen vetpot.
Rond het verschijnen van deze aflevering
is Andy, GoKZG/MM, weer actief op de
Noordzee vanaf het onderzoeksschip
CEFAS ENDAVOUR. Deze trip stond
eerder in het jaar gepland maar Andy
kreeg een ander werkschema. Van 9-23 fe-
bruari zou hij QRV zijn maar is hij niet ge-
rapporteerd. Van 8-21 maart zou hij actief
zijn ten zuiden van Engeland, Ierland en
de Ierse Zee; ’s morgens heel vroeg en ’s
avonds in FSK441. Misschien dat hij jul-
lie kan helpen aan wat watervakjes.
Gabriel, EA6VQ, houdt ieder jaar een
soort toplist bij van verbindingen via Spo-
radische E en Tropo, die hij analyseert uit
de DX-clusters en heeft dat ook gedaan
voor 2004.
De top 3 voor Sporadische E luidt: 1:
EA8BPX (IL18) – DHoGDE (JN37) 2985
km, 2: G4FUF (JO01) – EA8EE (IL27)
2957 km, 3: IW2NOR (JN45) – EB8AYA
(IL18).
Voor Tropo: 1: EA1AK/7 (IM66) –
D44TD (HK68) 2844 km, 2: G3LTF
(IO91) – EA8BPX (IL18), 3: GW8ASA
(IO81) – EA8BPX (IL18) 2779 km.

Laten we nu eens gaan kijken hoe wij
door het uitvoeren van een aantal bereke-
ningen kunnen uitrekenen waar de gren-
zen van een amateurstation liggen en
waarom een verbinding soms wel en soms
niet gemaakt kan worden.
In de vorige aflevering van deze rubriek
heb ik jullie verteld dat het geheim van
een goed amateurstation zit in het zorg-
vuldig op elkaar afstemmen van alle on-
derdelen waar het station uit bestaat. Laten
we aan de hand van mijn eigen station eens
kijken wat er gebeurt wanneer we gaan
spelen met de verschillende onderdelen
van het station. Het toeval wil dat Johan in
zijn artikel over Radiofrequente straling
deel 2 al wat gerekend heeft met zendver-
mogens en wanneer men zijn eigen situa-
tie daarmee heeft doorgerekend, heb je al
een stukje klaar.
Als antenne gaan we uit van 2 x 13 el. Ho-
memade yagi’s (DJ9BV design), een 0,22
dB preamplifier met 20 dB gain, 20 meter
half inch Cellflex, 400 Watt en een ont-
vanger met een eigen ruisgetal van 2,2 dB.
De verliezen van de connectoren en even-
tuele coaxrelais laten we gemakshalve
even buiten beschouwing maar ik kan jul-
lie verzekeren dat het de moeite loont om
goede relais en connectoren te gebruiken.
Zendmatig wordt de performance van het
station uitgedrukt in ERP (effective radia-
ted power) en deze is eenvoudig te bere-
kenen. Om dit te doen rekenen wij aller-
eerst ons zendvermogen (Ptx) om in dBW.
400 Watt komt overeen met: 10 log(10)
400 = 26 dBW.

Vhf-uhf-shf
Inzendingen naar: Frank Veldhuijsen, PA4EME, Westlandstraat 9, 6137 KE Sittard.
E-mail: pa4eme@vrza.nl, tel. 046-4584019
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Vervolgens berekenen wij de antennegain.
Uit metingen is gebleken dat een enkele
13 el. DJ9BV yagi een gain heeft van
13,25 dB. Door twee antennes te koppelen
verdienen we theoretisch 3 dB maar trek-
ken 0,1 dB af voor koppelverliezen. Wan-
neer berekeningen te maken hebben met
trajektdemping gaat men uit van rondstra-
lende antennes (isotroop) en spreken we
van EIRP. Voor de berekening van EIRP
gaan wij bovendien uit van de antennegain
boven een isotroop en dienen 2,15 dB bij
de antennegain op te tellen. In dit geval
bedraagt de totale antennegain dus 13,25
dB + 2,9 dB + 2,15 dB = 18,3 dBi.
De kabelverliezen bedragen circa 0,6 dB,
uitgaande van het feit dat 100 m half inch
Cellflex een demping heeft van ca. 3 dB.
Om de EIRP te berekenen maken wij een
eenvoudige rekensom: EIRP = Ptx – ka-
belverliezen + antennegain. Hieruit volgt
EIRP = 26 – 0,6 + 18,3 = 43,7 dBW (ca.
23500 Watt).

Ontvangstmatig is de berekening wat
moeilijker. Laten we daarom eenvoudig
beginnen en onze preamplifier eens ver-
geten. Door dit te doen wordt in een later
stadium duidelijk welke verbetering op-
treedt door een preamplifier in de mast te
hangen. We hebben dus een ontvanger
met een ruisgetal van 2,2 dB en 0,6 dB ka-
belverlies. Het totale ruisgetal bedraagt nu
2,8 dB. Nu zullen er mensen zijn die zich
zullen afvragen of dit wel klopt. Dat dit zo
is kunnen we laten zien door niet met dB’s
te rekenen maar met ruistemperaturen. De
formule om ruisgetallen (NF) in dB’s  om
te zetten in ruistemperatuur (T) is:
T = 290 x [(antilog(NF/10))-1]
Het getal 290 is in dit geval de tempera-
tuur in graden Kelvin en komt overeen
met zo’n 17 graden Celsius.
De ruistemperatuur van de ontvanger be-
draagt dus: 290 x [(antilog(2.2/10))-1] =
191,3°. De ruistemperatuur van de kabel
berekenen ligt wat moeilijker. Wanneer je
voor de gemakkelijkste (maar ook foutie-
ve) manier kiest laat je de voorgaande for-
mule los op de 0,6 dB die wij als kabel-
verlies hadden genoteerd. Wanneer je dit
doet kom je uit op een ruistemperatuur
van 42,9°. De totale ruistemperatuur zou
dus: 191,3 + 42,9 = 234,2° bedragen.
Wanneer wij de formule om ruisgetallen
om te zetten in ruistemperatuur omzetten
naar de formule om ruistemperaturen naar
ruisgetallen krijgen we de volgende for-
mule: NF = 10log(10) x (1 + (T/290). We
zouden dus een ruisgetal krijgen van:
10log(10) x (1 + (234,2/290) = 2,57 dB…
dat komt niet overeen met de reeds eerder
uitgerekende 2,8 dB. Dit heeft te maken
met het feit dat kabelverliezen op een an-
dere manier bijdragen aan de ruistempera-
tuur van een geheel systeem. De kabel be-
zit namelijk niet alleen een eigen demping
maar produceert ook een eigen ruisbijdra-
ge. De formule om de bijdrage van ruis-
temperatuur van kabels of andere verlies
gevende componenten te berekenen in een
systeem is: T = (Tv x L) + ((L-1) x 290)).
Tv staan voor de totale ruistemperatuur
van het systeem dat achter de verliesge-
vende trap zit en Tf is de fysieke tempera-
tuur van het component. L staat voor de
verliesfactor van het component en 0,6 dB

komt overeen met een verliesfactor van
1.15. Bij de berekening van ruistempera-
turen wordt uitgegaan van de reeds eerder
genoemde kamertemperatuur van 17° Cel-
sius ofwel 290° Kelvin. Als we de ruis-
temperatuur van de ontvanger zien als de
volgende trap dan bedraagt Tv dus 191,3°.
Eens kijken wat er nu gebeurt: de ruis-
temperatuur van het systeem  = (191,3 x
1.15) + ((1.15-1) x 290)) = 220 + 43,5 =
263,5°. Wanneer we deze ruistemperatuur
omrekenen naar een ruisgetal krijgen we:
10log(10) x (1 + (263,5/290) = 2,8 dB.
Deze uitkomst hadden we al berekend. Nu
heeft niet iedereen Cellflex aan zijn anten-
ne hangen maar vaak bijv. RG213 kabel.
RG213 heeft bij 20 meter kabellengte een
verlies van 1,64 dB. Wanneer we alle voor-
gaande formules en berekeningen hierop
los laten komen wij aan een ruisgetal van
(2,2 dB + 1,64 dB) 3,84 dB hetgeen over-
eenkomt met een ruistemperatuur van
(290 x [(antilog(3,85/10))-1] ) 413,7°. Wat
de consequenties van een dergelijke toe-
name zijn zullen we later zien wanneer
zichtbaar wordt welke trajectdemping
door ons ontvangststation kan worden
overbrugd. Wanneer we dat gaan doen
gaan we ook rekening houden met de ruis-
temperatuur van onze antenne. Voorlopig
laten we deze voor wat hij is.

een lager ruisniveau heerst.
Zou je deze berekeningen loslaten op de
situatie waarin de RG213 kabel is toege-
past, dan krijg je een systeemtemperatuur
van van 19,2° ofwel 0,278 dB. Dat is ruim
3 dB verschil en dit betekent dat het kan
voorkomen dat je een SSB-station zonder
preamplifier überhaupt niet hoort en met
preamplifier wel en je hem nog kunt ver-
staan ook.
Met deze kennis op zak kunnen we gaan
uitrekenen wat nu eigenlijk de performan-
ce van ons systeem is.
Onze systeemtemperatuur (met preampli-
fier en Cellflex) bedraagt 17,7°. Laten we
uitgaan van een ruistemperatuur van de
antenne van 200°. Bij elkaar opgeteld
hebben we dus 217,7° ruis. Om uit te kun-
nen rekenen hoe sterk een signaal dient te
zijn om boven deze ruis uit te komen ge-
bruiken we een formule die de relatie
geeft tussen ruisvermogen (Pn Watt), ruis-
temperatuur (T) en bandbreedte (Hz): Pn
= k x T x B. k is in dit geval een omreke-
ningsconstante, Bolzmann’s constante ge-
naamd. Deze constante is 1,38 x 10(-23)
J/K. Als bandbreedte nemen we 2,5 kHz
ofwel SSB.
Pn = 1,38 x 10(-23) x 217,7 x 2500 = 7,5
x 10(-18) Watt. Omgerekend naar dBW is
dat 10log(10) x (7,5 x 10(-18)) = - 171,24
dBW ofwel – 141,24 dBm.
De tegenhanger van ERP is ERS; effecti-
ve receiver sensivity. Deze combineert de
ruisdrempel van de ontvanger met de an-
tennegain. Omdat we in de berekeningen
uit dienen te gaan van de antennegain
t.o.v. een rondstraler spreken we van
EIRP. De antennegain in dBi wordt afge-
trokken van deze ruisdrempel. We hebben
een ruisdrempel van – 171,24 dBW en een
antennegain van 18,3 dBi dus de EIRP be-
draagt in dit geval  –189,54 dBW.

Met de gegevens die we nu berekend heb-
ben kunnen we uitrekenen of een verbin-
ding mogelijk is of niet. De trajektdem-
ping (path loss capability) die wij kunnen
overbruggen tijdens een verbinding be-
draagt: EIRP (dBW) – EIRS (dBW). Dit
kunnen de uitkomsten zijn van je eigen
station maar ook een combinatie van bei-
de. Voor mijn station bedraagt de path loss
capability dus 43,7 dBW – -189,54 =
233.24 dB. Wanneer ik dus een verbinding
zou willen maken met een vergelijkbaar
station, dan zou de maximale trajektdem-
ping 214,95 dB mogen bedragen. Zou ik
met een vergelijkbaar station een verbin-
ding in SSB via de maan willen maken
(trajectdemping van zo’n 251 dB), dan
zouden de signalen aan beide kanten
214,95 – 251 = 17,76 dB onder de ruis-
drempel liggen. De verbinding is dus niet
mogelijk. Overschakelen naar CW met
een bandbreedte van 100 Hz levert een
verbetering van 14 dB op ((10log(10)
(2500/100) = +14dB). In dit geval is de
verbinding nog steeds niet mogelijk, ware
het niet dat er tijdens maansopkomst en
–ondergang momenten zijn dat er 6 dB
groundgain optreedt.  De 3,76 dB die we
tekort hebben worden op dat moment op-
geheven en de signalen zullen 2,24 dB bo-
ven de ruisdrempel liggen en waarneem-
baar zijn. Nu kun je ook begrijpen waar-
om een gemiddeld station tegenwoordig

Nu hadden wij nog een preamplifier lig-
gen en gaan die in de mast monteren. Om
het ruisgetal van het systeem nu te bere-
kenen moeten wij overstappen naar ruis-
temperaturen. Wanneer we te maken heb-
ben met een component met versterking
kunnen wij het ruisgetal niet meer zomaar
optellen om aan het ruisgetal te komen.
De gain van het component zorgt er na-
melijk voor dat de volgende componenten
steeds minder bijdragen aan het ruisgetal
van het hele systeem.
De standaardformule voor de berekening
van de systeemtemperatuur (Tsys) is:
Tsys = T1 + T2/G1 + T3/(G1xG2) +
T4/(G1xG2xG3) enzovoorts. T1 is in ons
geval de ruistemperatuur van de preampli-
fier: 0,22 dB ruisgetal komt overeen met
15,06°. T2 is de ruistemperatuur die wij
zojuist hebben uitgerekend voor onze ka-
bel en ontvanger samen; 263,5°. T3 en de
volgende trappen zijn even niet van toe-
passing. G1 is de gain van onze preampli-
fier: 20 dB. In deze formule hebben wij
niet de dB-waarde nodig met het werkelij-
ke getal dat overeenkomt met een gain van
20 dB; 100. 20 dB = 100x.
De rekensom wordt dus: 15,06 + (263,5/
100) =  17,7°. Het ruisgetal van het sys-
teem bedraagt dus 0,257 dB. Reken je zelf
nog niet rijk want de antenne dient nog
aangesloten te worden en gemiddeld komt
er tussen de 200 en 400 graden ruistempe-
ratuur bij die de antenne uit de omgeving
opneemt. Alleen wanneer je een antenne
eleveert zijn er plekken in het heelal waar
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instaat is om via JT65 EME verbindingen
te maken; JT65 kan in de laatste versie
(4.92) signalen decoderen welke 28 dB
onder het ruisniveau liggen.

Ik had in de vorige rubriek gezegd dat al-
les te herleiden was tot eenvoudige som-
men en wanneer je jezelf (al dan niet met
pen, papier en rekenmachine) door deze
formulebrei hebt geworsteld kun je dit
niet zomaar onderschrijven. Gelukkig zijn
er allerlei calculators te vinden welke de
systeemtemperaturen, ruisgetallen e.d.
voor ons uitrekenen en dan gaat het plot-
seling een heel stuk vlugger. Sommige
EME-trackers hebben een calculator inge-
bouwd. Maar ook op internet zijn er na
wat “gegoogel” een aantal te vinden. Zelf
vind ik een calculator van Satcom online
prettig in gebruik; je kunt hem vinden op
de URL: http://www.satcom.co.uk/Calcu
lator/. Wanneer je minder ervaring hebt
met het rekenen met ruis en ruistempera-
turen raad ik je aan om je toch door de for-
mules heen te spitten en vervolgens deze
los te laten op je eigen station. Na deze
berekend te hebben kun je deze in de cal-
culator invoeren om te kijken of je het
goed hebt gedaan. Geef niet op voordat je
eigen berekening en de calculator dezelf-
de uitkomsten geven.

teem ruistemperatuur en ruisgetal zijn in
dit geval inclusief antenne!
De verschillen lijken niet zo groot, maxi-
maal 5,84 dB tussen de hoogste en laagste
waarde. Vergeet echter niet dat dit over-
eenkomt met een verviervoudiging van
het antennepark. Om in het slechtste geval
dezelfde resultaten te krijgen als in het
beste geval zou men het antennepark van
2 naar 8 antennes moeten uitbreiden. De
verschillen tussen de toegepaste preampli-
fiers zijn erg klein en de winst daar is al-
leen bij EME te gebruiken wanneer men
de antenne naar koude plaatsen (lees
plaatsen met een lage ruistemperatuur)
kan richten. Deze keuze is vooral gemaakt
door het IP2 en IP3 gedrag (het groot sig-
naal gedrag) van de toegepaste transistor.

Na dit stukje rekenkunde is het tijd om
jullie weer mee te nemen naar de “avontu-
ren van PA4EME”. 
Na maanden van geduld is eindelijk de
definitieve goedkeuring van de bouwver-
gunning door de gemeente Sittard afge-
geven. 
Op het moment van het verschijnen van
deze CQ-PA zijn er van de 6 weken waar-
in bezwaar kan worden aangetekend er 4
verstreken. Tot nu toe zijn er, voor zover
mij bekend, nog geen bezwaarschriften in-

Kabeldemping Antennegain

RG 213 8,2 dB/100m 1,64 dB/20m 18,3 dBi
1/2 " 3,0 dB/100m 0,6   dB/20m 18,3 dBi
7/8 1,5 dB/100m 0,3   dB/20m 18,3 dBi

De effecten van de verschillende soorten coaxkabel op de EIRP zijn als volgt (waarbij
Ptx = 26 dBw, antennegain = 18,3 dBi):

RG 213 42,66 dBW 18500 Watt
1\2 inch 43,70 dBW 23500 Watt
7\8 inch 44,00 dBW 35000 Watt

Aan de ontvangstkant bekijken we de situ-
atie met of zonder preamplifier en de drie
verschillende soorten coax. Ook kijken
we nog even naar de wisseling van pream-
plifier; van 0,35 dB ruisgetal naar 0.22 dB
ruisgetal. We gaan uit van de genoemde
antennegain van 18,3 dBi en een ruisgetal
van de ontvanger van 2,2 dB en een an-
tennetemperatuur van 200°. We gaan uit
van een bandbreedte van 2,5 kHz. De sys-

Preamp Coax Tsys NFsys EIRS Path Loss capability

RG213 612 4,93 -185,0 227,66
1\2 " 463 4,14 -186,2 229,90
7\8 " 426 3,92 -186,6 230,60

0.35 RG213 228 2,52 -189,3 231,96
0.35 1\2 " 227 2,51 -189,4 233,10
0.35 7\8 " 227 2,50 -189,4 233,40

0.22 RG213 219 2,45 -189,5 232,16
0.22 1\2 " 218 2,43 -189,5 233,20
0.22 7\8 " 217 2,43 -189,5 233,50

gediend en kunnen we spoedig aan de
slag. Officieel kun je direct na ontvangst
van de goedkeuring direct aan de slag
maar dan valt het des te meer op dat je aan
die antennemast bent begonnen en is de
kans op een bezwaar groter. 
Bovendien bouw je tijdens de bezwaarpe-
riode voor eigen risico.  
Dat was het voor deze keer…. veel reken-
plezier en vooral veel DX toegewenst!

Contesttijd
Let op de extra punten welke PI4DIG
waard is.
80 meter: 18.30 tot 20.30 uur 

(Nederlandse tijd); 
16.30 tot 18.30 uur UTC

2 meter: 20.45 tot 22.45 uur 
(Nederlandse tijd); 
18.45 tot 20.45 uur UTC

Klassen
Klasse A: 3,500 – 3,800 MHz, 

All mode
Let op: alleen de contestseg-
menten (Phone 3,600 – 3,650
MHz en 3,700 – 3,775 MHz)

Klasse B: 144,000 – 146,000 MHz, 
All mode

Klasse C: 144,000 – 146,000 MHz, 
All mode (luisteramateurs)

Klasse D: 144,000 – 146,000 MHz, 
Alle PD-stations

Klasse E: 3,500 – 3,800 MHz, 
All mode (luisteramateurs)

Punten
Een gewerkt/gehoord station met DIG-
nummer: 10 pnt.
Een gewerkt/gehoord station zonder DIG-
nummer: 1 pnt.
PI4DIG mag tijdens de contest in het eer-
ste uur en opnieuw in het tweede uur wor-
den gewerkt. PI4DIG is 10 punten waard
per keer.

Logs
Vermeld moeten worden: Call, Tijd, RST-
ontv., RST-verz., eventueel DIG-nummer,
Frequentie, Mode, Regionummer, Punten.
De volgorde in het log dient in volgorde
van de gewerkte/gehoorde tijd te zijn. 
U dient op de logs uw volledige NAAM
en ADRES te vermelden. 
Opsturen binnen 14 dagen na contest da-
tum.

SWL’s
Alleen contestverbindingen tellen.
Tegenstation in het log vermelden en hier-
bij mag een verbinding maar eenmaal ge-
bruikt worden dus niet ook nog eens om-
keren en dan het tegenstation gebruiken.

Puntentelling
A Tel de behaalde punten op.   
B Tel de verschillende REGIO’s (voor

80m ook de DOK’s) en de verschillen-
de landen (ook PA telt als een land). 

Let op: PI4DIG telt iedere gewerkte keer
voor een extra multiplier. Vermeld dit dui-
delijk in uw log.
Het totaal behaalde aantal punten bestaat
uit: A x B.

Contestmanager
Jon Bergsma, PA1JON 
T.E. Teunissenweg 47 
9104 ER Damwoude 

Let op: PI4DIG telt altijd voor regio 14,
ook wanneer een operator buiten regio 14
deze call gebruikt.

DIG-PA CONTEST
maandag 28 maart

Beantwoord ook eens een QSL-kaart
met een QSL-kaart!
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op 18073 CW 12.15. QSL via DL5SE.
YI1HXH  Irak geh. op 14204 SSB 10.00 en 

14.00.
YI9QWO  Irak geh. op 21295 SSB 12.15. QSL 

via K5QWO.
YK1AM  Syrie geh. op 14252 SSB 08.30 in het 

Arabian dx-net.
YK1BC  Syrie geh. op 10106 CW 17.00-18.15.
YN4SU  Nicaragua geh. op 21019 CW 13.30.
YS1ECB  Salvador geh. op 21256 SSB 15.20. 

QSL via EA7BO.
Z22JE  Zimbabwe geh. op 21286 SSB 14.00 en 

op 28507 SSB 10.15. QSL via K3PD.
ZC4LI  Brit. Sov. Base off Cyprus geh. op 

10122 CW 13.45 en op 18085 CW 12.40
t/m 14.00.

ZD7MY  St.Helena geh. op 24950 SSB 12.20 
en op 28500 SSB 15.00.

ZD8AD  Ascencion Island dx-peditie door 
GoJLX gepland van 24 febr. t/m 21 maart
op de HF-banden en op 6 mtr.

ZF2AH  Kaaiman Eil. geh. op 18072 CW 19.30.
ZF2NT  Kaaiman Eil. geh. op 14016 CW 18.00. 

QSL via G3SWH.
ZK1SDE  North Cook de geplande dx-peditie 

van 17 t/m 24 febr. is afgelast, daarvoor in
de plaats waren de operators nog tot 3
maart QRV vanaf South Cook.

ZK2HA  Niue dx-peditie door VE7HA van 
7 febr. t/m 7 april en reeds geh. op 14219
SSB 06.50.

ZK3HC  Tokelau geh. 14025 CW 07.30 via 
DL9HCU.

3B8/G4BVY  Mauritius geh. op 21022 CW 
10.45 en op 21072 PSK 15.20.

3B9FR  Rodriguez Isl. geh. op 28020 CW 11.50 
op 24900 CW 13.30, 24950 SSB 14.50 en
op 21081 RTTY 15.30.

3V8SF  Tunesie geh. op 24950 SSB 12.00.
3W9HRN  Vietnam geh. op 24908 CW 11.40 en 

op 14195 SSB 13.50. QSL via DL1HRN.
3YoX  Peter 1 Island is uitgesteld tot 2006.
4S7CF  Sri Lanka geh. op 7006 CW 22.45 en 

op 18071 CW 10.00.
5R8FL  Madagaskar geh. op 21070 PSK 16.00.
5R8GZ  Madagaskar geh. op 14025 CW 16.40, 

op 10108 CW 17.30 en ook op 21071 PSK
14.15. QSL via G3SWH.

5V7BR  Togo geh. op 21225 SSB 11.15.
5Z4FM  Kenia geh. op 14018 CW 18.00. QSL 

direct via Jim Stewart, P.O. Box 63363,
Muthaiga 00619, Nairobi, Kenia.

9G1AA  Ghana geh. op 21285 SSB 10.30. QSL 
via PAoERA.

9G5OO  Ghana geh. op 14206 SSB 08.00 en op 
24950 SSB 10.45. QSL via DL4WK.

9J2CA  Zambia geh. op 10103 CW 16.40 en op 
18072 CW 13.30.

9J2SZ  Zambia geh. op 7003 CW 05.00.
9N7JO  Nepal geh. op 7002 CW 00.50 en op 

14028 14.00. QSL via LA7JO.
9L1BTB Sierra Leone geh op 10108 CW 

01.15. QSL via SP7CDG.
9Q/F5LTB  Kongo (ex-Zaire) geh. op 14115 

SSB 17.00.
PA-1555  Henk ontving de afgelopen maanden 

QSL’s via het Bureau van de volgende sta-
tions: A25/G3HCT Botswana op 10-18 en
24 CW; DP1POL Antarctica 24 CW; ES2U
1.8 CW; EJ/DF5WA Ierland 14 CW;
MJ/F5LGQ 10 CW; HI7/OE1DIA 7+18
CW; NH7FY Hawaii 17 SSB; HU1M/3 El
Salvador 18 CW; MU5X 21 CW; JL1KFR/
JD1 Ogasawara 18 CW; OJ-Market Reef
OJ1N-OJ1X-OJ2Z-OJ3A-OJ3T-OJ3X-
OJ4A-OJ4N-OJ5A-OJ5W-OJ5Z-OJ6X-
OJ6Y-OJ7C-OJ7S-OJ7X-OJ8E-OJ8K en
OJ8W alle op14 MHz CW-SSB; OQ6AA
10 + 24 CW; PH7A 7 SSB; PS8HF 
24 SSB; PI9RRS 7 SSB; SØ5X Western
Sahara 1.8-3.5-10-24 CW; VK2GWK 18
SSB; VP2MKS 10 CW; 3A5ØARM 7
SSB; 4K7DWZ 28 SSB; 4KØCW 10 CW;
7AØA Indonesie 21 SSB; 8P5A 7 SSB en
28 CW; 9M2TO 10 CW.

Dat is het dan weer voor deze maand
73 es gd dx de PAoSNG Geert

How’s dx
Samenstelling: G. Mulder PAoSNG, Gelderlandstraat 180, 7543 WS Enschede. 
E-mail: pa0sng@vrza.nl
Bijdragen dienen 17 dagen voor verschijning in het bezit van de samensteller te zijn.

Alle tijden in GMT
A22/JA4ATV  Botswana geh. op 7002 CW 19.00.
A25CM  Botswana dx-peditie door DL7CM en

DM2AYO gepland van 6 t/m 20 april. Het is
ook mogelijk dat ze werken met A25/Home-
call. Ze zijn QRV op 6 t/m 160 mtr. met CW-
SSB-RTTY en PSK met 2 stations.

A71BX Qatar geh. op 3516 CW 22.20 op 
14003 CW 08.45 en op 21005 CW 12.30.

A92GR  Bahrein geh. op 14263 SSB 07.45 op 
21250 SSB 08.30 en op 7048 SSB 20.45.

BA4RF  China geh. op 18102 PSK 10.00.
BG7TD  China geh. op 7060 SSB 20.15.
BV4CT  Taiwan geh. op 1815 CW 22.30 en ook 

op 7005 CW 23.00. QSL via NOoC.
BW2/Homec.  Taiwan dx-peditie door JA9BV en 

JA3DUY gepland van 18 t/m 23 maart met
CW en SSB op 15-20-40 en 80 mtr.

BX2AK  Taiwan geh. op 7002 CW 17.15.
C56FS  Gambia geh. 24892/24902 CW 09.50-

11.30.
C6ALK  Bahamas geh. op 21029 CW 13.00 op 

10105 CW 21.20 en ook op 18073 CW
13.00.

C6AKQ  Bahamas geh. op 21022 CW 13.45 en 
op 7023 CW 22.15.

C6AWF  Bahamas door G4WFQ gepland van 15
t/m 29 april op 10-80 mtr. met CW en RTTY.

D2DX  Angola geh. op 28400 SSB 20.45.
D4B  Cape Verdi geh. op 14204 SSB 16.50.
EM1HO Antarctica geh. op 10107 CW 23.40. 

QSL via I2PJA.
FG/F6FXS  Guadeloupe gepland van 4 t/m 22 

maart op 10 t/m 40 mtr. alleen met CW.
FR1GZ  Reunion Island geh. op 21017 CW 

14.00.
FR5BT  Reunion Island geh. op 21007 CW 

14.40.
FR5ZL  Reunion Island geh. op 7008 CW 16.40.
FS/K9EL St. Martin geh. op 18080 CW 17.45.
FT5WK  Crozet Isl. er is een dx-peditie gepland 

FT5WJ 12 febr.-31 maart met als operators 
F5BU en F4EGX. Voorkeurfrequentie is
14278 SSB. FT5WJ geh. op 14278 SSB
16.30-17.00.

FT/X  Kerguelen er is een dx-peditie gepland van
15 mrt. t/m 2 april door een intern. team.

HS1OVH  Thailand geh. op 28020 CW 09.45-
09.45.

HSoZBS  Thailand geh. op 21070 PSK 13.00. 
QSL via HB9AMZ.

HSoZFI  Thailand geh. op 14009 CW 14.00. 
QSL via SM5GMZ.

HZ1EX  Saudi Arabie geh. op 7005 CW 14.00.
HZ1IK  Saudi Arabie geh. op 7034 PSK 22.45,

op 7062 SSB 19.45, 7075 SSB 22.15, 24940
SSB 12.00 en op 21071 PSK 13.50. QSL via
DK7YY.

J6/WB5ZAM  St. Lucia gepland van 20 maart-
2 april.

J88DR  St. Vincent geh. 7011 CW 00.20 en ook 
op 18076 CW 19.30. QSL via G3TBK.

JWoHS  Spitsbergen geh. op 18078 CW 09.10.
JW/F8DVD  Spitsbergen gepland van 4 t/m 10 

april op alle HF banden in hoofdzaak met
SSB.

AL5A/NH2  Guam dx-peditie door JMoMGJ 
gepland van 18 t/m 20 maart.

KH8SI  Am. Samoa was een dx-peditie met 9 
operators en was gepland van 2 t/m 6 maart.

KHoAC  Mariannen geh. op 14180 SSB 06.50. 
QSL via K7ZA.

P4oMH  Aruba geh. op 14150 SSB 20.20 en ook 
op 21016 CW 14.45. QSL via OH2BAD.

PJ2MI  Curaçau geh. op 21070 PSK 13.15 op 
18101 PSK 12.30 en op 18078 CW 12.00.
QSL via W2CQ.

PJ2/PAoVDV  Curaçau gepland van 26 febr. t/m 

23 maart.
PJ4/DF7ZS  Bonaire gepland van 14 t/m 24 

maart op 20 en 40 mtr. met SSB en RTTY.
PJ4/DK9VZ  Bonaire gepland van 17 t/m 24 

maart met CW in hoofdzaak op de warc
banden.

PJ6/PAoVDV  Saba geh. op 10120 CW 23.30 en 
ook op 18080 CW van 13.45-15.00.

PJ7LT  St. Maarten geh. op 14163 SSB 18.30. 
Ook was er een dx-peditie gepland van 14
febr. t/m 20 maart door W8DVC en W8EB
op 10 t/m 160 mtr. in CW, SSB en PSK.

PZ5RA  Suriname geh. op 7007 CW van 01.15-
02.00.

ST2T  Soedan geh. op 18130 SSB 14.45. De 
operator blijft hier ca. 3 maanden. QSL via
S57DX.

SU9FL  Egypte geh. op 18078 CW 10.30 en ook 
op 21338 SSTV 14.20. QSL via WD9DZU.

TT8KLJ  Rep. Chad dx-peditie door ON4IA 
gepland van 8 t/m 20 maart geh. op 7010
CW 22.10.

TO7C  Frans Guyana dx-peditie door F6KOP 
was gepland van 7 t/m 17 maart.

TY5ZR  Benin geh. op 24935 SSB 10.00 en op 
242950 SSB 11.50.

V25BO  Antigua geh. op 7087 SSB 21.50. QSL 
via HB9FBO.

V25OP  door W9OP en V25OWY door W4OWY
gepland van 14 t/m 20 maart op 10-160 mtr.
met CW en SSB.

V31LZ  Belize geh. op 21025 CW 13.20, 7003 
CW 22.50 en op 21293 SSB 13.40. QSL via
LZ3RZ.

V31YN  Belize geh. op 1830/1834 CW  06.15-
06.45. QSL via DJ4KW.

V51AS  Namibie geh. op 7013 CW 05.00 en op 
21208 SSB 09.50.

V51BG  Namibie geh. op 24900 CW 12.15 via 
DL8AL.

V51KC  Namibie geh. op 28510 SSB 10.20. 
QSL via IZ8EDJ.

V51XG  Namibie geh. op 10104 CW 20.40 en 
ook op 24900 CW 13.15, op 21003 CW
16.45 en op 28011 CW 08.30. QSL via
DL8AL.

V73VE  Marshall Island geh. op 14201 SSB 
07.30.

V73HE-JY  Marshall Isl. er is een dx-peditie ge-
pland door een team uit Japan van 18-28
maart met als calls V73HE-JY-KJ en OP. Ze
werken op 10 t/m 160 mtr. met CW en SSB.

V85SS  Brunei geh. op 7009 CW 18.40 ook geh. 
op 7005 CW 16.50.

VKoMT Macquarie dx-peditie gepland van 
4 jan. tot 31 maart op alle HF-banden
hoofdzaak van 10-11.00 uur, geh. op 14245
SSB 11.30.

VP2MDY  Montserrat geh. op 18084 CW 11.30 
en op 21276 SSB 12.20.

VP5VAC  Turks & Caicos Isl. geh. op 7042 SSB 
22.50 en VP5/W2YC geh.op 18098 CW
12.40.

VP8KF  Falklands geh. op 7012 CW 02.00 en 
07.30.

VQ9LA  Chagos geh. op 21012 CW 16.00 en 
ook op 24952 SSB 14.15-15.40.

VQ9JK  Chagos geh. op 14178 SSB 15.20.
VR2BG  Hongkong geh. op 7009 CW 23.10.
VR2XMT  Hongkong geh. op 18130 SSB 11.15-

12.00.
XU7ABN  Cambodja geh. op 14085 RTTY 

13.40.
XW1FAN  Laos geh. op 14180 SSB 15.30.
XW3DT  Laos geh. op 14191 SSB 13.15-14.00, 

op 10108 CW 15.00 en op 21018 CW
11.45. QSL via RK3DT.

YA5Y  Afghanistan geh. op 14003 CW 13.45 en 



           
Beste radiovrienden, 
 
Maart roert zijn staart en velen onder ons 
hebben de sneeuwschep kunnen hanteren. 
De condities waren dan ook niet fantas-
tisch. Toch is deze rubriek behoorlijk 
gevuld. In het eerste weekeinde van maart 
wordt traditioneel de maartcontest 
gehouden en sommigen hebben de 
sneeuw getrotseerd en zijn /P actief ge-
weest. De resultaten hiervan vinden jullie 
elders in de rubriek. Joop, PAoJMV, 
slaagde erin om via EME met Derek, 
V5/ZS5Y, in Namibië te werken.  Hij 
maakte daarmee zijn 22e first en V5 is zijn 
#108 DXCC. Van Joop en Derek kreeg ik 
beide een stukje van het QSO-verhaal en 
een aantal mooie foto’s. Iedereen is 
natuurlijk druk aan het rekenen geweest 
van zijn eigen EIRS is. De oplettende 
lezer had natuurlijk al door dat de 
tegenhanger van EIRP, EIRS moest zijn. 
Genoeg te melden dus. 
 
Tropo 
 
144 MHz: 
SKoUX (JO99) werkte tijdens de tropo-
opening van 10-12-2004  met de volgende 
Nederlandse stations: PE1BTV (JO32), 
PAoJUS (JO22),  PDoRKC (JO33), 
PA4GT (JO32), PA2DB (JO22), PD3UX 
(JO22), PA5WT (JO22), PAoC (JO22), 
PE2AEX (JO22), PD2HAB (JO22), 
PA3BIY (JO22), PA2DW (JO22), 
PE2RMI (JO23), PA3FSA (JO23), 
PA5KM (JO11), PE1LWT (JO22) (tnx 
info Hans) 
PA5DD  1/3 OZ9HBO (JO46), OZ1BEF 
(JO46), SK7CY (JO65), OZ1ALS (JO45), 
OZ2TF (JO46), OZ9KY( JO45), OZ9ZZ 
(JO46), SK7MW (JO65), OZ4VW 
(JO45), OZ2PBS (JO55), OZ6TY (JO55), 
OZ1MG (JO65); PDoHCV 11/3 HB9GT 
(JN47); PDoORT 1/3 SK7MW (JO65), 
OZ2PBS (JO65),  OZ1IEP (JO55),  
OZ1ALS (JO45),  SK7CY (JO65); 
PE1AHX 20/3 OE5MPL (JN78). 
Aan het eind van maart ging de band open 
richting zuid-west. Diverse stations die in 
MS bezig waren, werden via tropo 

gehoord. Afstanden van ca. 800 km 
werden gemeld. Wellicht dat er in de 
volgende rubriek logs van worden 
ontvangen. 
 
432 MHz: 
PA5DD 8/3 OZ6HY (JO45), SK7MW 
(JO65), OZ1DLD/P (JO45), MoGHZ 
(IO81). 
 
1296 MHz: 
PA5DD 15/3 OZ2LD (JO54), SK7MW 
(JO65), OZ1FF (JO45), OZ2OE (JO45), 
SM7ECM (JO65). 
 
Aurora 
 
G7RAU (IO90) werkte via Au: 21/01 
PA1GYS (JO22), PA4PS (JO33), PA7RP 
(JO22), PE1GUR (JO22). 
PA5DD 07/01 LA5KO (JO59), LA8NK 
(JO48), LA4YGA (JO48), LAoBY 
(JO59), 17/01 GM4PPT (IO75), SM4AIQ 
(JO79), YL3AG (KO62), MM5AJW 
(IO88), MMoCEZ (IO75), SM6OPX 
(JO58), OH1NOR (KP00), SMoKAK 
(JO89), SK4BX (JO79), EW6FS (KO35), 
OZ8ZS/P (JO55), OZ5UKF (JO75), 
OZ5BD (JO65), YL2HA (KO26), 21/01 
OZ5UKF (JO75), OZoTE (JO55), 
DL1EJA (JO31), SM6CEN (JO57), 
SM6OPX (JO58), LA4YGA (JO48), 
GoCUH (IO70), LA8NK (JO48), 
GoEWN (IO93), G4LOH (IO70), G4HGI 
(IO83), DF7KF (JO30), DL1SUN (JO53), 
G4CKH (JO02), GW8IZR (IO73), 
G3UTS (IO94), G3XAP (JO02), G3WSN 
(IO80), OK1YA (JO70), OK1TEH 
(JO70), DL5FDP (JN49), DL3LST 
(JO61), DL2FCN (JN49), F6FHP (IN94), 
LY2BJ (KO25), OZ1FDH (JO65), 
SK6HD (JO68), LA7VH (JO59), 
SM6AEN (JO57), GM4ZNC (IO75), 
LA6BB (JO59). 
 
Meteoorscatter 
 
PA1GYS 13/3 GoZKG/MM (IO50), 14/3 
GoZKG/MM (IO61), 26/3 SM2CEW 
(KP15); PA1LA 13/3 LA8G (JP53); 
PA2DW 16/3 HA5LV (JN97); PA3DRL 
07/01 YU7EW (KN54); PA3FSA 14/3 

S52LM (JN65);  PA5KM 03/01 
IW4ARD (JN64), 20/3 S52FO (????), 
28/3 SP7OGP (KO01) ; PE1GNP 03/01 
IW4ARD (JN64); PE1AHX 03/01 
IW4ARD (JN64), 09/01 IW4ARD 
(JN64), EB1EBO (IN73), 10/3 
GoKZG/MM (IO60), 17/3 IZ2DJP/P 
(JN65),  
 
EME 
 
Joop, PAoJMV, schreef wederom 
geschiedenis door op 144 MHz de first te 
maken met Namibië.  Hij werkte op 10 
maart met Derek ZS5Y die op zakenreis 
was in Rosh Pinah, zuid-west Namibie 
(JG82ja). Het lig in een grote canyon 
omgeven door bergen aan alle kanten. 
Derek omschrijft het als een “vally of a 
million dB’s”; of hij nu diamanten 
bedoeld? Om er te komen moest hij 2000 
km rijden vanuit Scottburg (KF59jr) en 
dat gaat echt niet zoals op de Route du 
Soleil. Gewapend met een 12 elements 
M2 en een 150 Watt transistor PA is hij 
een aantal dagen QRV geweest. Er 
werden in het totaal 11 stations gewerkt, 
ondanks de magere condities: RN6BN, 
F6FHP, SM7BAE, ON4IQ, S52LM, 
W5UN, KB8RQ, K1CA, RA3AQ, 
DF2ZC en PAoJMV. Het bewijst maar 
weer dat “EME vanuit de koffer” 
mogelijk wordt dankzij de digitale 
techniek. Maar ook kennis en 
doorzettingsvermogen is nodig. Ik heb 
van Joop begrepen dat hij tijdens het QSO 
de nodige zweetdruppels heeft gelaten. 
Hij had net de nieuwe versie (4.92) van 
WSJT geïnstalleerd en heeft proef-
ondervindelijk vastgesteld dat zowel de 
oude als de nieuwe versie moeite hadden 
met de /V5 in de prefix. Dat liep dus 
allemaal niet zo lekker en het QSO moest 
wel lukken omdat Derek de volgende dag 
weer naar huis zou gaan. Murphy deed 
ook mee en deze zorgde voor een birdie 
op de afgesproken skedfrequentie. Derek 
had geen HF of internet dus Joop heeft 
moeten bewijzen dat hij alle trucs van 
JT65b kende. Er werd druk 
gefilterd,“gefreezed” en gezweet.   Geluk-
kig voor Joop waren alle WAV-files 
bewaard. Aangenomen dat het QSO 
compleet was heeft Joop de volgende dag 
alles weer geïnstalleerd en gedecodeerd 
en toen de screenshots gemaakt. Gezien 
de beperkte ruimte kunnen deze niet 
worden afgedrukt maar je kunt ze vinden 
op de homepage van Joop: 
www.planet.nl/~pa0jmv. Zowel van Joop 

http://www.planet.nl/~pa0jmv


als Derek ontving ik foto’s en die vinden 
jullie ergens op deze pagina. Weer een 
first en DXCC en vakje erbij, congrats 
Joop! 
Maar Joop werkte in maart nog meer: 
13/3 N3FZ (EN90), RK3FG (KO86), 
K2BLA (EL99), ZS6WAB (KG46), 16/3 
S57MSL (JN65), UA9SL (LO71), 18/3 
OH1JCS (KP10),  KU7Z (DN41), 19/3 
RAoFCA (QN16), SV8CS (KM07),  
RA3AQ (KO48), 20/3  RN6BN (KN95),  
SV3KH (KM07),  JH5FOQ (PM63),  
F6GRB (JN25), WA8RJF  (EN91). 21 
maart was er een QSO tussen LLUNATIC 
en JONY FLEUR 88. ??? zal men 
denken. Nee, dit was een QSO tussen 
EA3DXU en PAoJMV. Josep wilde wel 
eens weten hoe het komt dat Joop zoveel 
kleine EME-stations kan werken en stelde 
een test voor.  Met 100 Watt in 2 yagi’s 
zond Josep in JT65b een onbekend woord 
uit met de bedoeling dat Joop deze zou 
decoderen. Nou, dat is aan Joop wel 
besteed…in 5 decodes stond er 
…LLUNATIC… en dat was inderdaad 
het juiste woord. Joop is toch echt iemand 
met grote oren (figuurlijk dan…). 
Maar er is nog meer nieuws te melden. 
Lins, PA3CMC, uit Meijel, behaalde op 
144 MHz een 2e plaats in de categorie B 
van de 11e Italian ARI EME contest. Hij 
gebruikt één enkele 2M8WL. 
Andere gemelde QSO’s: PA1BVM 26/3 
EA6VQ (JM19); PA1GYS 15/3 5B8AD 
(KM64), SV3KH (KM07); PA3DZL 16/2 
OK1DFC (JN79); PA3FPQ 14/3 RK3FG 
(KO86), 22/3 S52LM (JN65); PA3FSA 
14/3 S52LM (JN65); PE1LWT 21/2 
EA3DXU (JN11).  Harm, PA2DW, 
vertelde mij dat hij zijn 11 meter lange X-
pol yagi in de komende periode weer zou 
neerzetten; we zijn benieuwd naar de 
resultaten daarvan. 
Het weekeinde van 19 en 20 maart vond 
de DUBUS contest op UHF en SHF 
plaats. Jac, PA3DZL, deed deze keer niet 
mee. Rob, PE1ITR, werkte op 432 MHz 
op 19/3 met DL9KR (JO40) en KL6M 
(BP51). Op 20/3 met S53RM (JN76),  
KE2N (FW18), G4ERG (IO93),  
OZ4MM (JO55),  W7AMI (DN13),  
KE7NR (DM33),  DL7UAE (JO62). Rob 
gebruikte een 2x28 elements setup, 0,35 
dB preamplifier en ca. 400 Watt. 
Op 1296 MHz waren de volgende stations 
aktief: K9SLQ (EN70), IK2MMB (JN45), 
JH1KRC (QM06), JA6AHB (PM53), 
IW2FZR (JN46), VE6TA (DO33), N2UO 
(FN20), K5JL (EM15), WB5AFY 
(EM04), NA4N (FM18), G4CCH (IO93), 

VA7MM (CN89), F2TU (JN38), LU6DW 
(GF05), GW3XYW (IO71),  DF4PV 
(JN49),  ON7UN (JO21),  IW2FZR 
(JN46),  9H1ES (JM75),. 
Op 10 GHz waren aktief: G4NNS (IO91), 
IQ4DF (JN54), W5LUA (EM13), F5JWF 
(?), GW4DGU (IO71),  
Geert, PA3CSG, is aktief geweest op 432 
MHz en 1296 MHz.  
 
TEP  
                                               
In DUBUS no 1 2005 staat een artikeltje 
over TEP. Daar staat ook in dat het 
gerucht gaat dat iemand in PAo in de 
periode rond 1979/1980 op 144 MHz 
signalen heeft ontvangen uit V51 
Namibië.  Mocht iemand weten wie dat 
geweest kan zijn, laat mij dit eens weten. 
Het zou van belang kunnen zijn om deze 
rapportage te kunnen toevoegen aan het 
onderzoek naar deze vorm van propagatie. 
 
Bakennieuws  
 
Dithmar, DF7KF, heeft een 144 MHz 
baken gebouwd en verscheept naar 
Mauritanië. Dit baken, 5T5SN/B,  zendt 
uit op 144.306 MHz met 60 Watt in een 7 
elements yagi. Het baken is vooral 
bedoeld om dubbelhop sporadische E 
openingen vanuit Mauritanië te 
onderzoeken.  Ontvangstrapporten naar 
info@dubus.de. 
 
Maartcontest 
 
De condities tijdens de maartcontest 
waren niet zo goed. Dit is ook te zien aan 
de gewerkte afstanden. Het slechte weer 
is hier debet aan geweest. De crew van 
PI9A (ex PA6C) trotseerde de sneeuw en 
bouwde een flink antennepark op. 
Hiermee eindigden zij na PI4GN op de 
tweede plaats. Het leverde leuke plaatjes 
op zoals jullie op de foto’s kunnen zien.  
Het gaat te ver om alle commentaren van 
de deelnemers in de rubriek op te nemen 
maar op de VERON website is in de 
rubriek van PAoNZH (VHF) hier aardig 
wat over te lezen. De uitslagen staan 
verderop. 
De meicontest zal plaatsvinden in het 
weekeinde van 7 en 8 mei. 
 
Most wanted squares: 
Ieder jaar wordt er een lijstje gemaakt van 
de meest gewilde locatorvakken. Het 
lijstje van 2005 is als volgt:  

1.KO41 (70) 2.K042 (67) 3.KO40, KO43 
(65) 4.KO44 (64) 5.KO58 (63) 6.KN58, 
KO31 (63) 
 
Most wanted DXCC’s (PA2CHR): 
Chris, PA2CHR, stelt ieder jaar een lijst 
op van de meest gewilde DXCC’s. 
Hierover heb ik in een vorige rubriek al 
eens een oproep gedaan om jouw keuze 
aan hem kenbaar te maken. Deze lijst kan 
gebruikt worden voor het organiseren van 
DX-pedities. De lijst van 2005 vinden 
jullie ergens in deze rubriek. 
 
Wat mijn eigen avonturen betreft, kan ik 
jullie melden dat het gehele 
paasweekeinde is besteed aan het 
uitgraven van het fundament van de te 
plaatsen mast. Er zijn geen bezwaren 
ingediend en het project is dus eindelijk 
van start. Op het moment van het 
verschijnen van deze rubriek, zal ik 
ongetwijfeld bezig zijn met het plaatsen 
van de kantelbok van de Versatower. Het 
beton heeft dan twee weken de 
gelegenheid gehad om te harden en dat 
zou voldoende moeten zijn om ook de 
mastdelen te kunnen plaatsen. Met 
uitschuiven zal ik dan nog twee weken 
moeten wachten omdat beton pas na 28 
dagen zijn definitieve constructiesterkte 
heeft bereikt. Er zit 6 m3 onder dus hij zal 
wel niet omvallen. Dan de antenne’s uit 
het vet halen en snel een enkele yagi 
monteren (met elevatie), dan kunnen we 
alvast wat doen. Daarna op het gemak de 
volledige azimuth en elevatie monteren en 
de antenne’s (2 voorlopig) erop. Dan kan 
de buurt vast wennen. Even wat speciale 
antennemest (ooit gekregen van Anton, 
ON6NL) en het begint te leven en te 
groeien… 
Wellicht kan ik jullie in de volgende 
rubriek een foto laten zien. Ik heb een 
leuk plaatje van een kuil van 2.5 x 2.5 x 
1.8 meter maar of  je daar nu wat aan 
vindt? 
Wordt vervolgd! 
 
Neem nog even kennis van de 
voorgenomen DX-pedities en dan kan ik 
jullie alleen nog maar veel DX-lezier 
toewensen. 
 
Frank, PA4EME 
 
 
 
 
 

mailto:info@dubus.de


 
 
DX-expedities 
 
DXoK  Spratly 
 
Tijdens het schrijven van deze rubriek 
zijn een aantal amateurs onderweg naar 
een van de Spratly’s en zullen QRV zijn 
van eind maart tot ? april, afhankelijk van 
de vlucht terug. QRV op 50 MHz en 144 
MHz in JT65b. 
 
PC7CW/MM 
Theo, PC7CW zal QRV zijn in juni en 
juli op 50 MHz en 144 MHz vanuit de 
Baltische en Middellandse Zee.   
 
OH5NY/MM 
Gerhart, DL2SB, zal QRV zijn als 
OH5NYI/MM tijdens de bootreis van DL 
naar OH op 26 juni en 22 juli. 
Frequenties: 144.288 en 144.300. 
 
IP80 Foula (Shetland eilanden) EU-014 
G4ODA en G1GSN zullen actief zijn 
vanaf het meest westelijke eiland van de 
Shetlands, Foula. Vanaf dit afgelegen 
eiland (30 inwoners) zullen zij van 5 t/m 
17 juni QRV zijn op 50 Mhz, 70 Mhz en 
144 MHz. FSK-MS frequentie 1uentie 
144.360. 
 
CY9SS St. Paul Island 
VY2SS, VE1PZ, W1AIM en diverse 
andere operators zullen QRV zijn vanaf 

dit eiland ten noorden van Nova Scotia in 
Noord-Canada. QRV van 7 juni t/m 7 juli 
op 50 MHz en 144 MHz. Locator FN97. 
Zij zullen een serieuze poging doen om 
een transatlantisch QSO te maken. QSL 
direct via VY2SS. www.cy9ss.com
 
5T/6W Mauretanië / Senegal 
DL8YHR zal proberen QRV te zijn vanuit 
5T en 6W in de zomer op 50 Mhz en 144 
MHz. Geplande activiteit is nog niet 
zeker. 
 
J3 Granada 
ON4IQ, K5AND en W7XU proberen J3 
Granda te activeren van 24 juni tot 3 juli 
op 50 MHz en 144 MHz. FSK en JT65b 
met 17 el. en 3CX800A7 op 144 MHz en 
QRO op 50 MHz. 
 
IWoUEI/MM 
IWoUEI zal tijdens de Peseiden 3 dagen 
QRV zijn vanuit JN31xa en 3 dagen 
vanuit JN30xn. In de laatste dagen van 
augustus een aantal dagen vanuit JM39xa 
en JM38xx. 144 MHz FSK, 100 Watt, 7 
elements yagi. 
 
OH8K  KP27 
Het OH8K/OH9O team zal KP27ks 
activeren van 4 t/m 12 juni (Aritiden) en 
van 8 t/m 13 augustus (Perseiden). Naar 
het schijnt zullen zij in de loop van het 
jaar nog naar KP08, KP09, KP39 en 
KP49 gaan. Meer info op www.oh8k.org 
 
Helgoland 

16  april zal DFoCB QRV zijn vanaf 
Helgoland (JO34, EU-127). Frequentie 
144.270. 
 
GoKZG/MM 
Andy, inmiddels wel bekend, zal tussen 
17 juni en 8 juli vanaf het onderzoeks-
schip Cefas Endeavour op 50 MHz en 144 
MHz aktief zijn. De tocht gaat vooral 
langs de kuststroken van zuid – zuid/west 
Engeland. 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 





Resultaten Maartcontest. 

144 MHz  
PI4GN   B   JO33II  688 231272   F4CVK/p JN16NM   802  
PI9A    B   JO33FB  665 216162   F4CKV/p JN16NM   766  
PI9CM   B   JO22VA  484 139049   OK2KJI  JN89TI   884  
PA4PS   A   JO33GH  242  66088   DL5MAE  JN58VF   675  
PI4FRG  B   JO23MH  193  56013   F4CKV/P JN16NM   767  
PA0GSM  C   JO21VU  214  52057   OK1KCR  JN79VS   738  
PA0EMO  C   JO23TE  131  40258   OL3Z    JN79FX   706  
PE1OPK  B   JO22RM  146  35994   F4CKV/P JN16NM   689  
PA5WT   A   JO22HG  108  28380   OK1KRQ  JN69UN   704  
PD5LO   C   JO32HR   87  23392   OK1KCR  JN79VS   717  
PE1EWR  C   JO11SL   80  20275   EI3GE   IO63XD   677  
PE0F    C   JO21UU   76  19648   OE5D    JN68PC   684  
PE2SVN  A   JO21WR   55  15819   OK1KHI  JN79IX   650  
PA3GVC  C   JO22MU   50  14395   OL8R    JN69JJ   664  
PA0MIR  C   JO22LL   50  12144   DK4WW   JO60RP   621  
PA3CGJ  C   JO32AA   57  10814   OL3Z    JN79FX   631  
PA5P    C   JO32BF   41   8029   DJ1SR   JN48WF   519  
PI4VHW  B   JO21FR   37   6825   DG3FK   JN59OP   529  
PA0LGJ  C   JO22OQ   24   5838   HB9GT   JN47MH   658  
PD0TKS  C   JO22KA   19   4125   DG3FK   JN59OP   518  
PE5ENJ  C   JO21IO   21   3867   DG3FK   JN59OP   505  
PE1DGM  C   JO31AE   26   3341   DG3FK   JN59OP   405  
PA9RZ   C   JO22GF    7   1330   G5B     IO92WS   322  
PE1RLF  C   JO32CG    9   1208   DK0CWC  JO60LT   494  
PG2D        Checklog  
PA3HCD      Checklog  
PA0WYS      Checklog  

432 MHz  
PI9A    B   JO33FB  180  53754   OK1VFA  JO80DG   745  
PI4GN   B   JO33II  175  50367   OE5D    JN68PC   745  
PI4Z    B   JO11WM  150  45872   OK1TEH  JO70FD   759  
PI9CM   B   JO22VA  143  37646   OK1UGP  JN89DX   769  
PA3EXV  A   JO32KQ  139  36712   OE5D    JN68PC   683  
PE1RLF  C   JO32CG   43   8431   OK1TEH  JO70FD   621  
PE1OPK  B   JO22RM   37   7523   DL6NCO  JN59MI   527  
PE1EWR  C   JO11SL   29   7186   DL8NCR  JN59IE   569  
PD5LO   C   JO32HR   22   4370   SK7MW   JO65MJ   513  
PA0MIR  C   JO22LL    5    381   PI4Z    JO11WM   130  
PA9RZ   C   JO22GF    1     40   PA6NL   JO21BX    40  

1,3 GHz  
PI4GN   B   JO33II   77  21421   OE5MKM  JN67UT   789  
PI9A    B   JO33FB   68  17487   OL3Z    JN79FX   651  
PI4Z    B   JO11WM   50  11132   DB6NT   JO50TI   559  
PA0EZ   D   JO22OF   42   9949   SK7MW   JO65MJ   623  
PA0WMX  D   JO21XI   41   6037   G0RRJ   IO91FE   522  
PA0S    D   JO21FW   26   5828   DK0CWC  JO60LT   603  
PF2D    D   JO21WX   44   5676   DJ7LH/P JN58RI   566  
PA3EXV  D   JO32KQ   29   5076   G4KIY   IO92WN   473  
PE1MMP  B   JO21VT   34   4451   G4KIY   IO92WN   412  
PA3AWJ  D   JO21GW   19   4339   DH9NFM  JO50RF   519  
PA0T    D   JO33JC   22   3912   DF9IC   JN48IW   482  
PE1RLF  C   JO32CG   26   3554   DK0SF/P JN49SB   428  
PE1OPK  B   JO22RM   15   1702   OO5D    JO30AM   227  
PE1EWR  D   JO11SL    9   1632   PI4GN   JO33II   300  
PI9CM   B   JO22VA   12   1152   DL3YEE  JO42GE   189  
PA9RZ   C   JO22GF    1     40   PA6NL   JO21BX    40  



2,3 GHz  
PI9A    B   JO33FB   28   6394   DL4MEA  JN58RI   631  
PI4GN   B   JO33II   24   6013   DH1NFL  JO50VF   493  
PA0EZ   D   JO22OF   19   3349   G0RRJ   IO91FE   479  
PI4Z    B   JO11WM   17   3062   G0RRJ   IO91FE   378  
PA0T    D   JO33JC   16   2564   ON4SHF  JO20KW   274  
PA0WMX  D   JO21XI   20   2244   DL3IAS  JN49EJ   277  
PA3AWJ  D   JO21GW   10   1805   DL3YEE  JO42GE   275  
PF2D    D   JO21WX   18   1701   OO5D    JO30AM   163  
PA0S    D   JO21FW   10   1504   DL3YEE  JO42GE   281  
PA3EXV  D   JO32KQ   10   1144   PA6NL   JO21BX   203  
PE1RLF  C   JO32CG   10   1089   ON4SHF  JO20KW   175  
PE1EWR  D   JO11SL    2     93   PA6NL   JO21BX    69  

3,4 GHz  
PI9A    B   JO33FB    9   1539   DJ6TA   JO30MS   258  
PI4Z    B   JO11WM    7   1488   G0RRJ   IO91FE   378  
PA0EZ   D   JO22OF    8   1390   DL3IAS  JN49EJ   386  
PA3AWJ  D   JO21GW    6   1136   DL3YEE  JO42GE   275  

5,7 GHz  
PA3AWJ  D   JO21GW    5    921   DL3YEE  JO42GE   275  
PI9A    B   JO33FB    5    712   PA6NL   JO21BX   199  
PI4Z    B   JO11WM    5    709   DK2MN   JO32PC   244  
PA0EZ   D   JO22OF    3    404   DL3YEE  JO42GE   227  

10 GHz  
PA0EZ   D   JO22OF   19   2681   G3XDY   JO02OB   274  
PI9A    B   JO33FB   16   2560   ON4SHF  JO20KW   260  
PI4Z    B   JO11WM   12   1836   DJ5BV   JO30KI   248  
PI4GN   B   JO33II    8   1223   PA6NL   JO21BX   232  
PA0WMX  D   JO21XI    9   1115   PI4GN   JO33II   228  
PE1MMP  B   JO21VT   10    930   DG1KJG  JO30NT   145  
PA3AWJ  D   JO21GW    5    847   DG1KJG  JO30NT   219  
PA0S    D   JO21FW    5    406   PI9A    JO33FB   184  
PA0T    D   JO33JC    4    367   PA3AWJ  JO21GW   200  

24 GHz  
PI9A    B   JO33FB    3    237   DF9QX   JO42HD   178  
PI4Z    B   JO11WM    2    150   ON4SHF  JO20KW    96  
PI4GN   B   JO33II    2     64   PI9A    JO33FB    36  
PA0T    D   JO33JC    2     51   PI4GN   JO33II    28  

Sektie A: éénmansstations 144 MHz en 432 MHz 

Sektie B: meermansstations 

Sektie C: éénmansstations 144 MHz en 432 MHz; maximaal 100 Watt 

Sektie D: éénmansstations 1296 MHz en hoger     



 

Most Wanted DXCCs on VHF 2005 
compiled by Chris, PA2CHR  

 
             Prefix   DXCC    Votes   % of votes             Prefix  DXCC    Votes   %  of votes  

 
1 SV/A Mount Athos 52 70 27 4X Israel 17 23 
2 1A Order of Malta 51 69   JX Jan Mayen 17 23 
3 3A Monaco 39 53   OY Faroer Islands 17 23 
4 5A Libya 38 51 30 JW Svalbard 15 20 
5 HV Vatican City 33 46   OX Greenland 15 20 
6 7X Algeria 30 41 32 5B Cyprus 14 19 
7 SU Egypt 28 38 33 ER Moldavia 13 18 
8 ZB2 Gibraltar 27 38 34 EA8 Canary Islands 11 15 
9 SV5 Dodecanese 24 32   GJ Jersey 11 15 
  YK Syria 24 32 36 TA Turkey 10 14 
  ZC4 UK Base Cyprus 24 32   ZA Albania 10 14 

12 4L Georgia 23 31 38 EA9 Ceuta&Melilla 9 12 
  C3 Andorra 23 31   HBØ Liechtenstein 9 12 
  OD Libanon 23 31   T7 San Marino 9 12 

15 CN Marocco 22 30 41 OHØ Åland Islands 8 11 
  CU Azores 22 30   YL Latvia 8 11 
  JY Jordan 22 30   Z3 Macedonia 8 11 

18 4U1 Geneva ITU 21 28 44 IS Sardinia 7 9 
19 CT3 Madeira 20 27 45 EU Belarus 6 8 
  OJØ Market Reef 20 27 46 GD Isle of Man 5 7 

21 3V Tunesia 19 26   OM Slovak Republic 5 7 
  GU Guernsey 19 26   T9 Bosnia 5 7 
  R1M Malyj Vysotskij 19 26 49 CT Portugal 4 5 

24 E4 Palestine 18 24   LX Luxemburg 4 5 
  SV9 Crete 18 24           
  TF Iceland 18 24           

 

 

 
73s de Chris, PA2CHR (T98CHR, J45M, 3A/PA2CHR, EA6/PA2CHR, F/PA2CHR) 
Member of : International Amateurradio DX-Group - Foundation 
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2320 MHz
PA5DD 19/04 G3XDY (JO02), G4BRK
(IO91).

Meteoorscatter
PAoJMV 04/04 OH1JCS (KP10), 21/4
EI7IX/P (IO43), SM3JBO (JP93), RA3
WDK (KO91), UYoUP (KO50), 24/4 ES2
CM (KO29), OH8HTG (KP34), YU1EV
(KN04), UA3ARC (KO85), UT6UG (KO
50), RZ1AP (KO49); PA5DD 18/04 OH3
BYZ (KP21), OH5HCJ (KP41), 23/4
SM3JBO (JP93), OH6PA (KP02), OH6
MW (KP20), YL2HA (JN97), 24/4 YU1
EV (KN04), OH8HTG (KP34), OK2PM
(JN99),  RZ1AP (KO49), RK3WWF (KO
72QI), 25/5 OH6GDX (KP02); PA5KM
09/04 IW4EQQ (JN64), 10/04 F5ODA
(JN12), 17/04 SP9TTG (JO90); PA3FPQ
14/04 S54T (JN75); PA3FSA 14/04 IK5
YJY (JN53); PE1AHX 11/04 IWoFFK
(JN63), 13/04 S54T (JN75), 14/04 IK5
YJY (JN53), 19/04 HA5CBA (JN97);
PE2SVN 19/04 F9HS (JN23).

EME
PAoJMV 03/04 KC4/W1MRQ (RB32),
10/04 S54T (JN75), DG3GAG (JN47),
RN6BN (KN95) SSB, 11/04 SV8CS
(KM07), 16/04 SK4AO (JP70), ZS5LEE
(KG50), 17/04 VK2KU (QF55), OK1
TEH (JO70) 1700W ERP, 18/04 K8EB
(EN73), ZS6WAB (KG46); PA1LA 24/4
RN6BN (KN95) met 50 Watt in een 9 ele-
ments yagi; PA4EME 24/4 RN6BN
(KN95); PA5DD 17/4 RU1AA (KO48);
PE1ITR 24/4 RN6BN (KN95).

In het weekeinde van 16 en 17 april was
de call PA60DSB te horen. Met deze spe-
ciale call werd uitgezonden vanuit de gro-
te kerk van Doesberg, alwaar onder lei-

Beste Radiovrienden,

Zoals jullie gemerkt hebben was de vorige
rubriek flink gevuld. Dat schept uiteraard
verwachtingen voor eventuele volgende
rubrieken. Nu is er ook een gezegde die
luidt: “Maart roert zijn staart en april doet
wat hij wil”. April bracht ons helaas wei-
nig goede condities en ondanks wat acti-
viteit van de zon waren er op onze breed-
tegraad geen mogelijkheden via aurora.
Mijn collega die de rubriek in Electron
verzorgd “snakte naar condities”. Geluk-
kig hebben wij nog onze maan als trouwe
buur en toeverlaat in tijden van vermin-
derde condities. EME heeft relatief weinig
last van de nukken van de aardatmosfeer
en daarom valt er op EME-gebied wel een
en ander te melden. Dit was in het verle-
den voor mij een van de belangrijkste re-
denen om via EME actief te worden; door
mijn werk miste ik veel tropo en sporadi-
sche-E openingen en dan ga je van zelf
proberen je eigen condities te creëren.
Met gepaste trots kunnen wij melding ma-
ken van een aantal firsts, weliswaar elk
met een verschillend karakter. Eene,
PA3CEG, maakte op 24 GHz in tropo de
first met OZ(????); Joop, PAoJMV, werk-
te op 144 MHz via EME met Antarctica,
KC4/W1MRQ en Sergei, RW3BP maakte
de eerste first-ever EME-verbindingen op
47 GHz. Dit zijn toch wel goede vervan-
gers voor verminderde condities, of niet?
Alvorens verslag te doen van deze gebeur-
tenissen, gaan we eerst eens kijken wat er
zoal gewerkt werd in de afgelopen perio-
de. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen
dat de gegevens zijn bijgewerkt t/m 25
april. In verband met drukte bij zowel mij-
zelf, de hoofdredacteur én de drukkerij
waren wij genoodzaakt de kopij eerder in
te leveren. Maar dat maken we in een vol-
gende aflevering wel weer goed.

TROPO
144 MHz
PA4PS 04/05 DF9IS (JN48); PA5DD
05/04 OZ1IEP (JO55), SK7CY (JO65),
OZ9HBO (JO46), OZ1DLD/P (JO45),
OZ2LD (JO54), OZ2TF (JO46), OZ4VW
(JO45), OZ1BEF (JO46), OZ3LX (JO55),
OZ9KY (JO45), SK7MW (JO65), OZ9
TY (JO55), OZ3TT (JO66), SM7UYS
(JO65), OZ1ALS (JO45), OZ3ZW (JO
54), 17/04 OK1KVK (JO60), OK1FAQ
(JO70); PE1AHX 05/04 GW8ASD (IO
83).
432 MHz
PA5DD 12/04 SK7MW (JO65), OZ6HY
(JO45), OZ2LD (JO54), OZ1FF (JO45),
OZ9ZZ (JO46), OZ9KY (JO45), OZ1
DLD/P (JO45), MoGHZ (IO81).
1296 MHz
PA5DD 19/04 OZ2LD (JO54), OZ1DLD
(JO45), SK7MW (JO65), OZ1FF (JO45),
SM7ECM (JO65), OZ1CTZ (JO46), G4
BRK (IO91), MoGHZ (IO81), G3XDY
(JO02), 24/4 MoGHZ (IO81). 

ding van PAoMPV een zendstation was
ingericht. Hiermee werd herdacht dat 60
jaar geleden de toren van deze kerk werd
opgeblazen. Een speciale QSL-kaart is be-
schikbaar.
12 april was de VRZA regiocontest. Deze
contest vindt elke 2e dinsdag van de
maand plaats van 20.00 tot 23.00 uur lo-
kale tijd. De reglementen van de regio-
contest kan men vinden op de eigen web-
site van de VRZA onder de link “wedstrij-
den”. Deze 25ste editie mag zich dit jaar
verheugen op een grote belangstelling,
zoals wij in het vorige nummer van CQ-
PA mochten vernemen.
Maar er zijn veel meer avonden waarop
speciale contesten worden gehouden. Ze
zijn nagenoeg allemaal op dinsdagavond,
dat is dus makkelijk te onthouden. Zie on-
derstaande lijst:

Ten tijde van het schrijven van deze co-
lumn is het baken PI7CIS op 432.816
even uit de lucht. Wanneer jullie CQ-PA in
de bus krijgen is PI7CIS te vinden op
432.416.

First PA – OZ op 24 GHz
Eene, PA3CEG, slaagde op 3 april erin de
first op 24 GHz te maken tussen Neder-
land en Denemarken. Om 06.58 GMT
werkte hij Palle, OZ8AFC. Een paar mi-
nuten later met Brian, OZ1CTZ. Deze
beide heren waren in het holst van de och-
tend naar het eiland Rømø gereisd om
daar vanaf het strand gebruik te kunnen
maken van de condities in de ochtend. Het
QSO was de beloning van een periode van
voorbereiding. Enige jaren geleden had
Eene al plannen gesmeed om samen met
Adriaan, PE1CQQ, Denemarken te acti-
veren op 24 GHz. Gezien de ervaring van
PE1CQQ met het /P activeren van zeer
hoge frequenties zou dat goed mogelijk
moeten zijn. Maar er waren meer kapers
op de kust in de vorm van PI4GN, welke
een ideaal zeetraject richting Denemarken
heeft, en John, PA1JB, welke steeds actie-
ver werd op 24 GHz. In Denemarken pro-
beerde Kjeld, OZ1FF, de boel op 24 GHz

Vhf-uhf-shf
Inzendingen naar: Frank Veldhuijsen, PA4EME, Westlandstraat 9, 6137 KE Sittard.
E-mail: pa4eme@vrza.nl, tel. 046-4584019

1e dinsdag 19.00-23.00 LT 144 MHz Nordic Activity Contest
(LA/OH/OZ/SM/LY)
Italian Activity Contest
SP Activity Contest

1e dinsdag 21.00-23.30 LT 144 MHz UK Activity Contest (G/GM/EI)

2e dinsdag 19.00-23.00 LT 432 MHz Nordic Activity Contest
Italian Activity Contest
SP Activity Contest

2e dinsdag 20.00-23.00 LT 50 MHz & up VRZA Regio Contest

2e dinsdag 21.00-23.30 LT 432 MHz UK Activity Contest

2e donderdag 19.00-23.00 LT 50 MHz Nordic Activity Contest
Italian Activity Contest
SP Activity Contest

3e dinsdag 19.00-23.00 LT 1296 MHz Nordic Activity Contest
Italian Activity Contest
SP Activity Contest

3e dinsdag 21.00-23.30 LT 1296 MHz & up UK Activity Contest

3e donderdag 19.00-23.00 LT 70 MHz Nordic Activity contest

4e dinsdag 19.00-23.00 LT 2,3 GHz & up Nordic Activity Contest
Italian Activity Contest
SP Activity Contest

4e dinsdag 21.00-23.30 LT 50 MHz UK Activity contest
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sula op Ross Island, het zui-
delijkst gelegen stuk land
dat bereikbaar is per schip.
Dit onderzoeksstation werd
gebouwd in 1956 en ont-
wikkelde zich van een verre
uitpost tot een soort dorp
met meer dat 100 gebou-
wen, waaronder een haven,
een vliegveld met landings-
baan op ijs en een helikop-
terplatform. 
Ernie zal tot augustus 2005
in het Mc Murdo station
werkzaam zijn. Het QSO is
het resultaat van een project
dat “Pinguïn 2005” ge-
noemd wordt en dit project
begon al langere tijd gele-

aan de gang te krijgen, echter zonder re-
sultaat. Eene heeft daarop contact gelegd
met Brian, OZ1CTZ, en naarmate de tijd
vorderde werd het E-mail contact steeds
intenser. Het was op een gegeven moment
alleen nog maar wachten op het goede
moment. Tijdens de maart-contest stond
het spul bij PI9A maar de alom aanwezige
sneeuw zorgde voor verminderde condi-
ties. Ze werkten daar overigens toch nog
met DF9QX over een afstand van 178 km
(52 in SSB). Het Paasweekeinde ging
voorbij zonder de gewenste condities. Aan
het einde van de week kwam echter het
hogedrukgebied in beeld waarop gehoopt
werd. Het baken DBoGHZ zou een indi-
catie geven van het tijdstip waarop de ver-
binding zou kunnen plaatsvinden. Dat
werd dus de vroege ochtend van 3 april en

na een reis van twee uur op het eiland
Rømø aan te komen (zie kaart). Het sta-
tion werd op het strand opgebouwd en op
432 MHz werd een verbinding opgezet
welke als talk-back zou dienen. Met be-
hulp van een signaal op 10 GHz werden
de schotels uitgericht en na een half uur
waren de eerste signalen op 24 GHz waar
te nemen. Na nog wat correcties werden
met redelijke signalen rapporten en loca-
tors uitgewisseld. 
06.58 GMT: 24192100.0 MHz
PA3CEG JO33FB – OZ8AFC JO45GC
first OZ/PA 265 km
07.05 GMT: 24192100.0 MHz
PA3CEG JO33FB – OZ1CTC JO45GC
Het station van Eene bestaat uit een 600
mW Milli Wave PA, een home made pre-
amplifier met een NF van ca. 2,1 dB, een
90 cm prime focus RTX box met scalar
ring feed en het totale ruisgetal van het
systeem bedraagt ongeveer 2,3 dB. Brian
en Palle beschikten over een 3 W MM-
Tech PA (W2PED met waveguide in/out),
een DB6NT preamplifier met een NF van
1,5 dB, een 40 cm Andrews surplus dish
met standaard “Hook WR42 feed” en het
totale ruisgetal van het systeem bedraagt
ca. 3,1 dB. Van Eene ontving ik een aantal
foto’s welke ik helaas niet allemaal kan
plaatsen. Maar een overzicht van de op-
stelling op het strand wil ik jullie niet ont-
houden. Voor de goede orde: links staat
Palle, OZ1CTC, en rechts Brian, OZ8
AFC.
Dit resultaat vraagt natuurlijk om meer. In

eerste instantie wil Eene proberen een
grotere afstand te overbruggen door te tes-
ten met Kjeld, OZ1FF, welke noordelijker
woont (blokje -3- op het kaartje). Ook een
first met SM lijkt niet onmogelijk. Moge-
lijke stations zijn het bekende clubstation
SK7MW (QRB 500 km) en SM7ECM
(QRB 521 km). Wordt vervolgd?

First PA – KC4
In de vorige rubriek is met behulp van Jo-
han, PA3AIN, en Connie Bremer van de
drukkerij, na de sluiting van de deadline
nog een stukje tekst toegevoegd waarin
melding werd gemaakt van de first die
Joop, PAoJMV, op 144 MHz maakte met
Antarctica. Hij deed dit door op 3 april te
werken met Ernie, KC4/W1MRQ, welke
werkzaam is op het McMurdo station. De
locator hiervan is RB32hd. McMurdo sta-
tion is de grootste nederzetting welke op
Antarctica is te vinden en is gebouwd op
vulkanisch gesteente van Hut Point Penin-

den met hulp van de K1WHS contest
groep en wat andere vrienden. Het extre-
me weer op Antartica laat geen grote an-
tennesystemen toe en gekozen werd voor
een groep van 4 x 5 element DMP144-5
yagis. De antennes staat extreem laag en
bovendien wordt een groot gedeelte afge-
schermd door een 870 voet hoge heuvel,
“Observation Hill” genaamd. Het eerste
QSO (in JT65) werd eind maart gemaakt
met Larry, K1CA.

Kort daarna werd hij gewerkt door DF2
ZC en… gehoord door Joop, PAoJMV.
Deze zat natuurlijk op het puntje van zijn
stoel maar durfde niet meteen na het ein-
de van het QSO met DF2ZC aan te roepen
omdat zijn antenne wel heel dicht in de
buurt van het huis van de buren stond.
Dus maar een uurtje of wat gewacht en
meteen werden de signalen van Ernie ge-
decodeerd. In eerste instantie klopte de
tijdsynchronisatie niet en Joop paste zijn
tijd aan. Hij kon dit doen omdat hij abso-
luut zeker was dat hij geen troposignaal
van Ernie ontving (logisch toch?).  Dit re-
sulteerde in nog betere decodaties en al
snel stonden de RO’s en R’s op het
scherm. Ernie gebruikt een FT847 en 120
Watt. Aangezien de gebruikte antennes
een grote openingshoek hebben heeft ele-
vatie weinig nut en Joop heeft het systeem
eens doorgerekend. De hoofdlob ligt op
13 graden en het systeem heeft een gain
van zo’n 15,1 dBi (exclusief ice-gain).
Wederom een succes voor Joop: DXCC #
109, Square # 858. In een mailtje vertelde
Joop dat firsts verslavend werken….nu
maar hopen dat we er snel weer een mo-
gen verwachten.
Wanneer je zelf met Ernie zou willen wer-
ken dan dien je ervaring te hebben met het
werken van stations welke beschikken
over lage ERP’s en zelf te beschikken over
een hoger EIRS (lees vorige rubrieken).
Ernie werkt volgens zijn eigen zeggen 54
uur, 6 dagen per week en is QRV in een
periode van 10 dagen rondom volle maan
tot het einde van augustus. Hij kan alleen
QRV zijn tussen 0630Z en 0930Z, alle
zondagen en de eerste zaterdag van de
maand. Wanneer we dit zo lezen zullen de
mogelijkheden beperkt zijn.

Overzicht zeetraject Nederland – Denemarken. 1 = QTH
PA3CEG; 2 = QTH OZ1CTC/OZ8AFC; 3 = QTH OZ1FF.

Palle, OZ1CTC, en Brian, OZ8AFC, bij hun 24
GHz station.

Ernie, KC4/W1MRQ bij de 4 x 5 element an-
tenne.

Screenshot PAoJMV van het QSO met KC4/
W1MRQ.

47 GHz
Van diverse kanten werd ik geattendeerd
op het feit dat Sergei Joutiaev RW3BP, en
een groep Amerikaanse en Canadese ama-
teurs erin geslaagd zijn complete EME-
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QSO te maken op 47 GHz. Sergei was al
een hele poos bezig om op 47 GHz via
EME QRV te zijn. Hij hoorde op 24-07-
2004 zijn eigen echo’s en werd in deze
zelfde maand ook waargenomen door
AD6FP, W5LUA en VE4MA. Het grote
probleem zat hem in het feit dat de andere
stations minder vermogen ter beschikking
hadden dan Sergei. Van Sergei ontving ik
zelf een mailtje waarin hij de historie van
het QSO beknopt weergeeft en stuurde
foto’s mee van zijn 2.4 meter dish en de
gebruikte feed.  Het maken van QSO’s op
47 GHz is extreem moeilijk, mede door de
enorme dopplershift welke kan oplopen
tot ongeveer 100 kHz (!) en het dus erg
moeilijk is om het te ontvangen signaal
binnen de passband van de ontvanger te
houden. Buiten de genoemde dish heeft
Sergei de beschikking over een achterzet-
ontvanger (CHA2157 chip) met een NF
van 3,5 dB, een TWT PA met circa 100
Watt output en speciale DSP software
(“Millimetre wave CW exchanger”), spe-
ciaal ontwikkeld voor 47 GHz EME. De
frequentienauwkeurigheid werd bij de
verschillende stations gehaald door de os-
cillator te vergrendelen aan een GPS refe-
rentie, een rubidium klok of TV-sync.
Voor de goede orde; het eerste complete
EME QSO werd al op 23 januari gemaakt.
De groep heeft er echter voor gekozen het
nu pas in de openbaarheid te brengen. Vol-
gens Sergei zijn de ontwikkelingen die
leiden tot het QSO als volgt:
24.07.2004 - my first echo
08.08.2004 - first one way contact. Barry
VE4MA copied my TTTTT....
02.11.2004 - I copied TTTT.. from Gary
AD6FP
27.11.2004 - I copied both calls from Ga-
ry
23.01.2005 - two way CW QSO with Ga-
ry AD6FP
19.02.2005 - two way CW QSO with Al
W5LUA
16.04.2005 - two way CW QSO with Bar-
ry VE4MA

De twee foto’s welke ik van Sergei ont-
ving vinden jullie ergens op deze pagina.
Voor zover mij bekend zijn er in Neder-
land een aantal stations in staat om op 47
GHz uit te komen: PE1CQQ, PA3CEG
(PA6C, PI9A), PA5DD.

ATV
Van Pat, ON9CJX, ontving ik een mailtje
betreffende ATV. Pat is de ATV-manager
van onze Belgische zustervereniging
VRA (Vlaamse Radio Amateurs). Hij
merkt (terecht) op dat in ons blad relatief
weinig te lezen is betreffende ATV. Nu ben
ik zelf geen ATV-man (ik heb wel eens
wat plaatjes gekeken zo’n 20 jaar geleden)
en ontvang daarover weinig info. Ik heb
Pat toegezegd om, wanneer hij mij dit
doet toekomen, melding te maken van ak-
tiviteiten en contesten met betrekking tot
ATV. Maar info van een ATV-er uit den
lande is uiteraard ook welkom en we kun-
nen altijd foto’s plaatsen van ATV-DX. Er
is ook een speciaal ATV-forum; surf hier-
voor naar http:/www.on9cjx-atv.be/atvbb.

DX-expeditie Souther Cook Islands
Tussen 5 en 30 mei zal ZK1EME QRV
zijn vanaf het eiland Roratonga, een van

RW3BP W2IMU feed.

RW3BP’s 2.4 meter offset schotel.

de Zuidelijke Cook Eilanden. Bob, ZL1
RS, zal QRV zijn vanuit een vakantiehuis-
je welke direct aan het strand is gelegen;
ww-locator BG08CT. Het station zal be-
staan uit een tweetal homemade 3.2 wl X-
pol yagi’s (DJ9BV design geoptimaliseerd
door VE7BQH), een PA met een 8877,
een low noise Ga-AsFet preamplifier en
een IC-706MK2G. Het huisje ligt op een
van de noordelijke lagoons van het eiland
en de verwachting is dat de groundgain
tijdens moonrise en moonset extreem
goed zal zijn. Er wordt op 144 MHz ge-
werkt en misschien ook op 50 MHz, voor-
al in de mode JT65b. Er kunnen geen
skeds gemaakt worden en er is geen on-
line internet, dus goed opletten en monito-
ren en de spots nakijken op de JT65 log-
ger op de NoUX EME-site (http://www.
chris.org/cgi-bin/jt65eme).
Wel is er een mogelijkheid voor CW skeds
wanneer de maan een lage degradatie
heeft, 30 minuten slots. De frequenties
waarop gewerkt wordt, worden pas geko-
zen bij aankomst op het eiland, dit om te
voorkomen dat Murphy de frequentie
heeft voorzien van een birdie-signaal. In
principe wordt er gewerkt van moonrise
tot moonset maar het is mogelijk dat ge-
durende prime-time TV-tijd geen verbin-
dingen kunnen worden gemaakt omdat het
eiland gebruik maakt van Hi-band TV. Dit
zou dan vallen tussen 03.00Z en 09.00Z.

Na deze berichtgevingen zijn we weer
aangekomen bij het einde van deze afleve-
ring van de rubriek. Voor aangekondigde
DX-expedities verwijs ik jullie naar de
vorige aflevering. Zij, die een poging ge-
daan hebben om een QSO te maken met
het Duitse team dat QRV zou zijn vanaf
Helgoland, zullen ontdekt hebben dat deze
expeditie op het laatste moment afgelast
werd in verband met het slechte weer.
Wees alert op mogelijk vroege sporadi-
sche E in de maand mei.

Uiteraard dien ik jullie op de hoogte te
houden van de “avonturen van PA4EME”.
De oplettende lezer zal in de rapporten ge-
zien hebben dat ik op 24 april een verbin-
ding heb gemaakt met RN6BN. Dit QSO
werd gemaakt kort na moonrise op de

bruiken antennes in de mast had gemon-
teerd. Het betreft een eigenbouw 3,2 wl
DJ9BV yagi met dubbele reflector. In de
afgelopen periode is het fundament van de
mast gestort en zijn de mastdelen ge-
plaatst. De kabels die nodig zijn voor het
uitlieren van de mast zijn gemonteerd en
in het weekeinde van 23/24 april heb ik de
rotor gemonteerd (een 1200 FMX van
Emotator). Het is de bedoeling dat op de-
ze rotor het stackingsframe wordt gemon-
teerd, samen met de home-made elevatie-
rotor. Met deze rotor kan ik 2,5 m2 aan an-
tennes ronddraaien. Maar voorlopig heb
ik daarop mijn /P azimuth- en elevatie-
rotor (Yaesu GS5500) gemonteerd met
daarop een enkele 13 elements 3,2 wl ya-
gi. Voorlopig zal het hierbij blijven omdat
het plaatsen van de mast en antenne bij
nader inzien toch meer onrust in de buurt
veroorzaakt dan wie dan ook had kunnen
verwachten. De reacties waren vooral
non-verbaal en spraken voor zich zelf. Nu
maak ik mij relatief weinig zorgen omdat
er via de normale procedures geen be-
zwaar meer mogelijk is. Maar in de perio-
de dat de vergunningsaanvragen en be-
zwaartermijnen speelden is er vlak bij een
huis verkocht en de nieuwe bewoner heeft
te kennen gegeven dat hij toch bezwaar
wil maken. Hoe hij dit wil doen is mij on-
bekend. Ik heb ze uitgenodigd om een
koffie te komen drinken zodat ik ze kan
uitleggen hoe een en ander tot stand is ge-
komen en waartoe het dient. Onbekend
maakt onbemind. We zullen zien wat er
gebeurt en welke kaart er gespeeld gaat
worden; de koffie of een civiele procedu-
re. Het QSO werd gemaakt zonder specia-
le toeters en bellen en zelfs zonder “echte
coax”. Ik had om te testen de RG213 die
aan de 2 meter vertical hangt aan de yagi
geknoopt op te kijken of de boel werkte…
dat blijkt dus het geval te zijn. Ik gebruik-
te overigens alleen mijn driver PA (160
Watt) en de FT-847. De “echte spullen”
worden in de komende weken opgesteld
en kunnen de echte testen beginnen. Mijn
DX-plezier is weer begonnen… ik hoop
die van jullie ook!!

Bandplan 21 MHz

21.000 – 21.080 Alleen CW 
21.060 QRP
21.080 – 21.120 Digimodes (en CW)
21.100 – 21.120 Voorkeursfrequentie

voor AX25 packet
21.120 – 21.149 Alleen CW
21.149 – 21.151 Alleen bakens
21.151 – 21.450 Phone (en CW)
21.285 QRP
21.340 SSTV/fax aanroep-

frequentie

Opfrisser
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voor ons steeds beter. Helaas was de flare
die op hét juiste moment plaatsvond en
richting de aarde gericht was, niet de
sterkste. Er werd wel aurora gemeld en
zelf was ik een van de eersten die signalen
opmerkte. Het bracht ons echter geen bij-
zondere opening. Zelf hoorde ik alleen
PA5DD en DK1KO. Tot mijn verbazing
zag ik op het cluster een melding van een
Italiaans station die DL9MS in Noord-
Duitsland hoorde. Een luisteramateur
meldde TA1D in Instanboel (KN41) via
aurora maar deze melding is (in ieder ge-
val door mij) niet serieus genomen; wel-
licht was hier meteoorscatter in het spel.
Sporadische E is er uitsluitend nog ge-
weest op 50 MHz. Het derde weekeinde
van september was de Italiaanse EME-
contest in CW. Daarin waren weinig Ne-
derlandse stations QRV. Zelf hoorde ik
o.a. IK3MAC, SV1BTR, RU1AA, F3VS
en anderen. Maar… ze waren vooral bezig
met hun eigen eindtrappen en minder met
hun eigen oren en ik heb ze dus niet ge-
werkt. Het lag niet alleen aan mij, er wa-
ren er meer die het zelfde probleem had-
den. Laten we nu maar eens gaan kijken
naar wat er zoal te werken viel in de afge-
lopen periode.

Beste radiovrienden,
Na het geweld in de afgelopen maanden
zijn we in een wat rustiger vaarwater ge-
komen. Het aantal meldingen op de ver-
schillende DX-clusters is flink afgeno-
men. Toch is er voor de oplettende ama-
teur genoeg te beleven. In de September-
contest (eerste weekeinde van september)
was er behoorlijke aktiviteit en diegenen
die hun spullen hadden ingepakt om er-
gens /P te gaan staan, hadden geluk met
het fraaie weer en ik heb dan ook prachti-
ge foto’s gezien van verschillende contest-
locaties. Het tweede weekeinde van sep-
tember lag het gehele DX-verkeer in mid-
den-Europa plat door de traditionele bij-
eenkomst in het Duitse Weinheim. Op het
DX-front vallen wel weer een tweetal
nieuwe firsts te melden op 144 MHz en
daarmee komt het aantal landen dat vanuit
Nederland op 144 MHz gewerkt is op 118
stuks. Zelf ben ik een stuk minder actief
geweest de afgelopen maand en kan dus
maar weinig QSO’s zelf melden. Op don-
derdag 11 september heb ik de moeite ge-
nomen om te luisteren naar de VRZA bal-
lonvossenjacht. Ik heb de jacht niet hele-
maal kunnen afmaken maar jullie vinden
ongetwijfeld ergens in CQ-PA hier een
verslag van. Feit is, dat de ballon vrijwel
direct na het oplaten in het diepe zuiden
van het land te horen was; om eerlijk te
zijn hoorde ik het baken op 145.450 al
toen hij (nog op de grond liggend) werd
aangezet. Het signaal liep al snel op tot
59+++ en bleef dat totdat ik de transceiver
uitzette. Er was ook een transponder aan
boord met een ingangsfrequentie op
432.550 MHz en een uitgangsfrequentie
van 145.475. Vanuit heel Nederland en
daarbuiten kon via de transponder gewerkt
worden. Het verliep niet allemaal even
netjes maar wanneer er veel stations zijn
is het altijd even dringen en opschikken.
Toch was de VRZA Foxballoon niet de
enige ballon die op die dag in de lucht
was. Velen hoorden tot hun verbazing wat
lager in de band een Duitse ballon; DLo
TTM. Deze ballon werd opgelaten tijdens
het radiotreffen in Weinheim. Deze ballon
produceerde bij mij ongelofelijk harde
signalen en bereikte een maximum hoog-
te van maar liefst 33 km. Op een gegeven
moment heb ik mijn antenne zelfs 30 gra-
den in elevatie gezet. Het is dat ik tegen-
woordig zo’n moderne S-meter heb; was
dat niet zo geweest dan was hij beslist 2 x
rond gegaan! De derde week van septem-
ber stond bij velen in het teken van moge-
lijke aurora. De zon was flink actief en
sunspot 798 ontwikkelde zich tot de meest
actieve sinds maart 1991. Eind augustus,
begin september waren er een aantal auro-
ra-openingen te melden. Er vond op 7 sep-
tember zelfs een X-17 flare plaats maar
deze was niet op de aarde gericht. Naar
mate deze zonnevlek meer naar het mid-
den van de zon trok werden de kansen

(JP75), 28/8 YO3FFF/P (KN24), SM/
OH9TT (JP94), 29/8 RN3QLU (KO91),
SM/OH9TT (JP84), 1/9 EI/DL1YMI (IO
41), 15/9 GoKZG/MM (IO98), 16/9 Go
KZG/MM (JO07), 25/9 YU7EW (KN05);
PA1T 25/8 LA/OH9TT (JP60), 27/8
SM/OH9TT (JP75), 28/8 SM/OH9TT (JP
94); PA3COB 25/9 LA/OH9TT (JP66),
28/9 SM/OH9TT (JP94); PA3DRL 26/9
OH6GDX (KP02), 25/8 LA/OH9TT (JP
66), 27/8 LA/OH9TT (JP75); PA3FPQ
25/9 LA/OH9TT (JP66), 26/8 LA/OH9
TT (JP76), 28/8 ES6DO (KO27), OH1
NOR (KP00), 29/8 SM/DJ8MS (JO87),
30/8 YT6IWG (JN91), 7/9 IW4EHZ
(JN54),  18/9 HA5CRX (JN97), 20/9 G0
KZG/MM (IP91); PA4EME 01/09 IW4
EHZ (JN54), 5/9 9A4QV (JN75), 8/9
SP2JYR (JO92), 12/9 HA5CRX (JN97),
22/9 MM5AJW (IO88), 27/9 I6WJB (JN
72); PA4PS 26/8 LA/OH9TT (JP76), 27/8
I5TWK/8 (JN70), SM/OH9TT (JP75),
28/8 IW4ARD (JN64), 17/9 YU7EV (JN
95); PA5DD 20/9 EI5FK (IO51); PDo
ORT 28/8 SM/OH9TT (JP94), 29/8 SM/
OH9TT (JP84), 31/8 EA2AGZ (IN91),
3/9 SP2QBQ (JO94), 7/9 IW4ARD (JN
64), 14/9 UA3ARC (KO85), 15/9 HA5LV
(JN97), 18/9 HA5CBA (JN97); PE1AHX
25/9 LA/OH9TT (JP66), 28/8 SM/OH9
TT (JP76), 1/9 OM5CM (JN98).

Aurora
PA1GYS 31/8 GW3HWR (IO71), 13/9
LA2RZ (JP30); PA3BZO 31/8 SMoKAK
(JO89); PA3DRL 11/9 DL9MS (JO54),
LA8NK (JO48), SK7MW (JO65), OZ6
OL (JO65), 31/8 LA3BO (JO59), LA8NK
(JO48), ES7GN (KO28), OK1FPR (JO
80), OH1NOR (KP00); PA4PS 31/8 LA3
BO (JO59), LA8NK (JO48); PA5DD
31/8 F5GHP (IN96), HB9DFG (JN37),
IK2YXK (JN45)11/9 OZ6OL (JO65),
12/9 LA8NK (JO48); PDoORT 31/8
EI3GE (IO63).

Vhf-uhf-shf
Inzendingen naar: Frank Veldhuijsen, PA4EME, Westlandstraat 9, 6137 KE Sittard.
E-mail: pa4eme@vrza.nl, tel. 046-4584019

Het conteststation PI9A op de dijk bij Lau-
wersoog.

Tropo
PAoPVW 26/8 SP6VGJ (JO81), 30/8
GM4IFC/P (IO85), SP7HKK/6 (IO70),
2/3 GM2T (IO85), 24/9 9A2AE (JN86);
PA1GYS 17/9 GoKZ/MM (JO17); PA2M
2/9 SP7HKK/6 (JO70), 3/9 SP7VC/3
(JO71), GW8IWR (IO73), 4/9 EA3EZG
/P (IN93); PA3CEE 18/9 GoKZG/MM
(JO17), 18/9 GoKZG/MM (JO19);  PA4
PS 4/9 OH1AF (KP01), OH1JCS (KP10),
OH1NOR (KP00); PA4EME 3/9 GJ4
ZUK/P (IN89); PA5DD 31/8 OH6MAZ
(KP21), SM3JLA (JP93), 3/9 GJ4ZUK/P
(IN89), 6/9 OZ6OM (JO55), OZ9HBO
(JO46), OZ2TF (JO46), OZ9KY (JO45),
OZ1DLD/P (JO45), OZ5ESB (JO45),
SK6JX (JO66).

Meteoorscatter
PA1GYS 25/8 LA/OH9TT (JP66), 26/8
LA/OH9TT (JP76), 27/8 SM/OH9TT

Opname SOHO van 13 september 2005.

Moonbounce
In de afgelopen periode zijn er twee firsts
gemaakt op 144 MHz, beide door Chris,
PA2CHR. Chris werkte op 5 september
als eerste met Rex, VK9XMO, op Christ-
mas Island en op 25 september met Her-
man, PJ7/ON4QX op St. Maarten. De
laastgenoemde is zo “vers” dat ik daar nog
geen foto’s of screenshots van heb.
PAoJMV 31/8 W7IUV (DM07), VA3TO
(FN03), KE7NR (DM33), 4/9 WP4G (FK
68), EB5EEO (IM98), 2/9 I6BQI (JN72),
OH7PI (KP32), W7IUV (DM07), EA5ZF
(IM99), 4/9 RN6BN (KN96), YO3DMU
(KN34), W7GJ (DN27), 5/9 VK9XMO
(OH29), 17/9 VK9XMO (OH20), 18/9
SM4SJY (JP70), DL5GAC (JN47), 18/9
VK9XMO (OH29), 21/9 KH6/W7EME
(BL02), 25/9 PY2BL (GG67), 21/9 PJ7/
ON4QX (FK88); PA1GYS 30/8 W8PAT
(EN81), WP4G (FK68), 4/9 KE7NR/P
(DM54, RA6DA (KN96), 15/9 OE3 FVU
(JN78); PA1T UA9SL (LO71); PA2CHR
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5/9 VK9XMO (OH20), 15/9 OE3FVU
(JN78), 25/9 PJ7/ON4QX (fk88); PA3
CMC 3/9 SV8CS (KM07), 17/9 SP7DCS
(JO91), RU1AA (KP40), 18/9 KB8RQ
(EM79), SV1BTR (KM18), RA3AQ (KO
85), IK1FJI (JN44), I1AXE (JN34), IK3
MAC (JN55), RN6BN (KN96), 11/9 EA5
SE (IM98), IK7EZN (JN90), 15/9 VK9
XMO (OH20), I6BQI (JN72), ZS5LEE
(KG50), EA5ZF (IM99), F6HVK (JN27),
UA4AQL (LO20), 18/9 XE2AT (DL81),
VK9XMO (OH20), 22/9 KH6/W7EME
(BL02), 24/9 DK5EW (JN47), 25/9   RN6
BN (KM96), IKoBZY (JN61); PA3CWN
14/9 RN6BN (KM96); PA3FPQ 2/9
W7IUV (DM07), OH7PI (KP42), 5/9 W5
UWB (EL17), AA7A (DM43), 9/9 S54T
(JN75), 18/9 F3VS (JN38), 23/9 UA4
AQL (LO20), 25/9 RK3FG (KO86), 27/9
RN6BN (KM96); PA3FSA 19/9 S52LM
(JN65), 16/9 S54M (JN86), 25/9 RK3FG
(KO86); PA4EME 25/8 RA3AQ (KO85),
RN6BN (KN96), HB9Q (JN47); PDo
ORT (!) 15/9 RN6BN (KM96); PE1AHX
15/9 OE3FVU (JN78); PE1L 14/9 5B8
AD (KM64), RN6BN (KN96), S52LM
(JN65); PE1LWT 27/8 RK3FG (KO86),
25/9 EA5SE (IM98), EA6VQ (JM19);
PE2RMI 17/9 EA5SE (IM98), 18/9 RW1
AY/1 (KO68), 21/9 HB9Q (JN47); PE2
SVN 31/8 RW1AY/1 (KO68).

wordt de traditionele Jamboree on the Air
gehouden. Dit betekent dat ook op de ho-
gere banden scouts te horen zullen zijn
achter de transceiver. Ik weet zeker dat wij
ze er een plezier mee doen door ze eens
aan te roepen. 
Bij deze zou ik scoutinggroepen willen
oproepen mij eens wat foto’s te mailen
van, de vaak prachtige, tijdelijke antenne-
opstellingen en in het bijzonder natuurlijk

Screenshot van het QSO van PA3CMC met
VK9XMO.

VK9XMO op Christmas Island.

DX-pedities
Van 15 t/m 18 november zal R1MVC het
vak KP40 activeren.

Bernd, DF2ZC, zal als I8/DF2ZC QRV
zijn van 22 t/m 30 oktober vanuit het vak
JM89. Op 23 of 29 oktober zal hij een
dagtrip maken naar JM87. Bernd zal in
FSK441 altijd op 144.361 in de eerste pe-
riode zenden en luisteren tussen 144.363
en 144.366.

Jamboree on the Air
In het derde volle weekeinde van oktober

diegene met VHF-antennes!

Op 5 en 6 november wordt de IARU Re-
gion I Marconi CW contest gehouden. In
combinatie met mogelijke najaarscondi-

kunnen werken, met name in de vroege
ochtend.

Dat was het voor deze keer. 
Veel DX-plezier!!

Claims septembercontest 2005

call loc QSO punten best DX QRB

Sectie A
PA4VHF JO32EG 589 190817 OM3W JN99BB 901 km
PA4PS JO33GH 432 152750 OH1AF KP01TN 1282 km
PA2M JO21IP 424 133284 EA3EZG/P IN93GF 1044 km
PA3BRJ JO32LF 220 61394 GM4AFF IO86ST 793 km
PA5DD JO22IC 56 21779 SN7L JO70SS 765 km

Sectie B
PI9A JO33DJ 864 344992 LY2LE KO24OQ 1240 km
PI4GN JO33II 870 334611 I8MPO JN70FP 1529 km
LX/PA1TK JN39AX 930 313959 GM2T IO86RW 959 km
PA6NL JO21BX 798 280679 SP2QBQ JO94CL 976 km
PC5T JO23KE 554 214919 YL2AO KO16DK 1170 km
PI9CM JO22VA 570 192175 SP2QBQ JO94CL 869 km
PI4RTD JO22JC 503 168533 OL2R JN89BO 842 km
PI4Z JO11WM 476 152127 EA3EZG/P IN93GF 1006 km
PE1OPK JO23UE 354 126471 SP4SAS JO93XN 945 km
PI4FRG JO23WE 202 70523 SP4SAS JO93XN 934 km
PI60HGV JO32FQ 196 45398 SP2FAV JO94MA 848 km
PI4EME JO32AW 115 35280 SP4SAC JO93XN 928 km
PD2EDR JO21DR 78 20624 GM4AFF IO86ST 715 km

Sectie C
PE1AHX JO21OS 321 100230 F6FHP IN94TR 885 km
PAoEMO JO23TE 194 69727 SP4SAS JO93XN 951 km
PE1EWR JO11SL 144 43005 GM2T IO86RW 724 km
PAoMIR JO22LL 128 40994 SN7V JO71VQ 745 km
PA3GVC JO22MU 102 35131 OK1KRQ JN69UN 706 km
PD5LO JO32HR 103 34595 F4CKV JN16NM 735 km
PE1OID JO33KI 74 23235 SP4SAS JO93XN 866 km
PA3CGJ JO32AA 84 21964 OE2M JN67NT 690 km
PE1FZK JO21WQ 49 17523 GD0EMG IO74QD 755 km
PA0FEI JO33BC 40 10856 SP4SAS JO93XN 919 km (3 Watt)
PA5P JO32BF 33 12206 GM4AFF IO86ST 752 km
PDoTKS JO22KA 41 10920 GM2T IO86RW 727 km
PDoWR JO22XG 40 9062 GD0EMG IO74QD 735 km
PA9RZ JO22GF 24 7710 GD0EMG IO74QD 647 km (3 Watt)

AO-51 en de JOTA
Gedurende de officiële JOTA periode (15
oktober 12.00 UTC tot 17 oktober 12.00
UTC) zal AO-51 in Dual FM repeater mo-
de geschakeld zijn. Dit houdt in, dat er
twee onafhankelijke FM repeaters (sepe-
rate uplink en downlink frequenties) zijn
gedurende dit weekeinde. Beide repeaters
zijn bedoeld om voor JOTA activiteit te
worden gebruikt. 
De gebruikte frequenties staan hieronder
vermeld:
AO-51 FM repeater 1
Downlink: 435.300 MHz
Uplink: 145.920 MHz met 67Hz PL toon
AO-51 FM repeater 2
Downlink: 435.150 MHz
Uplink: 145.880 MHz zonder PL toon.

SSETI Express
De lancering van de SSETI Express met
een Cosmos-3M raket vanaf het Pletetsk
cosmodrome is voor onbepaalde tijd uit
gesteld. Dit in verband met problemen
met een van de andere satellieten aan
boord van de raket.
Op de website van de missie (http://sseti.
gte.tuwien.ac.at/express/mop/). 
Uitdrukkelijke SSETI heeft twee ‘radio’s’
aan boord.
Op UHF (437,250 MHz) is er een FM
transceiver met 9k6 bpsAX25 voor tele-
metrie en data. De zendontvanger maakt
ongeveer 3 watt output. De antenne is een
1/4 golf. Een standaard TNC7-Multi zet
de data om van en naar de OBC. De TN
kan ook de S-band TX voeden. Het werd

SATELLIETNIEUWS door Johan PA3AIN
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de JOTO kunnen we kort
zijn: de stations hebben
vooral onderling leuke
QSO’s gemaakt en zijn
vergeten mij de foto’s van
de door hun opgestelde
antennes te sturen; ik had
er nog wel uitdrukkelijk
om gevraagd. Zelf heb ik
een paar JOTA-stations
gewerkt waaronder één in
CW en dat vond ik toch
wel leuk. De activiteit op
144 MHz tijdens de EME-
contest was behoorlijk
groot. In het “ouderwetse’
CW was het aanbod niet
zo groot en bleef beperkt
tot een aantal bekende big-

guns. In de digitale mode barstte de band,
vooral op zondag, bijna uit zijn voegen.
Zelf heb ik aardig wat geluisterd en had
mij voorgenomen mijn lijst van gewerkte
stations flink te vergroten. Daar is echter
weinig van terecht gekomen en dat zat
vooral tussen mijn oren: onze jongste
zoon (11 maanden) zou de volgende dag
in het Academisch Ziekenhuis in Maas-
tricht worden opgenomen voor een be-
hoorlijke operatie en dan is het niet ge-
makkelijk om dit van je af te zetten. Wei-
nig QSO’s voor mij dus. Lins, PA3CMC,
is echter flink op dreef en begint de vruch-
ten te plukken van zijn inspanningen van
de laatste tijd. In de aanloop van de con-
test wist hij al vele stations te werken en
pakte tijdens de contest flink uit. Zijn
QSO’s kunnen jullie terugvinden in de
lijsten van gewerkte stations bij het blokje
EME.

Op 144 MHz is de firstlijst alweer uitge-
breid. Op de valreep van de vorige rubriek
meldde ik jullie de first van Chris,
PA2CHR, met Herman, PJ7/ON4QX. De-
ze zelfde Herman zou naar de andere kant
van het eiland gaan en van daaruit werken
als FS/ON4QX. Chris heeft een verbin-
ding met Herman gemaakt in JT65 maar

Beste Radiovrienden,
In de vorige rubriek voorspelde ik de
komst van de traditionele najaarscondi-
ties. Tijdens de oktobercontest op 432
MHz en hoger was hier nog weinig van te
merken; deelnemers spraken zelfs van
slechte condities. In de periode van 15 t/m
19 oktober was er echter wel sprake van
verhoogde condities. Diegenen die bekend
zijn met de tropovoorspellingen van Wil-
liam Hepburn konden dit al dagen van te
voren zien aankomen (http://home.cogeco
.ca/%7Edxinfo/tropo_eur.html). Zelf was
ik, ondanks drukke werkzaamheden op
het QRL, op 18 oktober QRV en kon di-
verse verbindingen maken met Noorwe-
gen en Zweden. De condities waren pre-
cies zoals op het kaartje werd aangegeven.

de first is nog niet officieel geclaimd en
de vraag is of dit gaat gebeuren:
FS/ON4QX wordt niet door het JT65 pro-
gramma van K1JT geslikt en niet alle ka-
rakters werden verzonden. Je kunt dit uit-
proberen door FS/ON4QX in de “To ra-
dio” box te typen en dan de standaard
messages te genereren. Je kunt in de
nieuwste versie van WSJT, de 5.8.6, zien
welke boodschap verzonden wordt en in
het geval van Chris, PA2CHR, vallen de H
en de R weg. We zullen zien of er QSL’s
worden uitgewisseld. Herman had overi-
gens meer pech: de vooruit gezonden
eindtrap bleek DOA te zijn: Dead On Ar-
rival. Het werd dus een echte QRP-expe-
ditie en heeft per QSO behoorlijk wat Eu-
ro’s gekost. Een wat minder vage first is
die van Joop, PAoJMV, met 7P/ZS5JR in
Lesotho. Deze prefix slikt JT65 wel direct
en Joop wist hem als een van de weinigen
op 1 oktober te werken. En dát waren er
wel héél weinig: slechts 4 QSO’s werden
gemaakt. ZS5JR was erg onervaren en
toen ik de foto van de antenneopstelling
zag kon ik alleen maar hopen dat de span-
kabels niet van metaal waren gemaakt.
Van Joop ontving ik een drietal foto’s en
daarvan heb ik er één ter publicatie mee-
gestuurd.

Vhf-uhf-shf
Inzendingen naar: Frank Veldhuijsen, PA4EME, Westlandstraat 9, 6137 KE Sittard.
E-mail: pa4eme@vrza.nl, tel. 046-4584019

Daniel, 7P/ZS5JR in Lesotho, KG40.

Het aantal stations dat er in slaagt verbin-
dingen via de maan met JT65 te maken
neemt enorm toe en in deze aflevering is
zelfs het blokje gewerkte stations in EME
het meest uitgebreid… wie had dat jaren
geleden kunnen vermoeden! Bovendien
sneuvelde het absolute afstandsrecord op
144 MHz met een QSO tussen EA5SE
(IM98) en ZL1IU (RF64) over een afstand
van 19451 km. Het zal niet gemakkelijk
zijn om nog stations te vinden die nóg ver-
der uit elkaar liggen en in staat zijn via de
maan een verbinding te maken.
Laten we maar eens gaan kijken wat er zo-
al gewerkt werd:

TROPO
144 MHz
PAoPVW 9/10 IK2NJX (JN44), 16/10
9A2AE (JN86); PA3FPQ 4/10 MWoOPS
(IO81), OZ9ZZ (JO46), SK6JX (JO66);
PA4EME 4/10 OZ9KY (JO45), OZ5ESB
(JO45), OZ1DLD/P (JO46), OZ1BEF (JO
46), SK7MW (JO65), 16/10 OK2IGG (JN
89), OK1KIM (JO60), OK1KVK (JO60),
OK1KZE (JN79), OK1KWP (JN79), OK1
PGS (JN69), LA1T (JO59), SM7WT (JO
65), LA6MV (JO59), LA5UKA (JO59);
PA5DD 4/10 OZ1DLD/P (JO45), OZ2
PBS (JO55), OZ6OM (JO55), OZ8ZS (JO

Tropokaartje William Hepburn, dinsdag 18 ok-
tober 2005.

De activiteit was niet al te groot en de
maximum afstand welke door mij op 144
MHz werd overbrugd, bedroeg maximaal
1000 km. De volgende bakens werden
door mij gehoord: SK6VHF (JO67), SK7
VHF (JO65), OZ4UHF (JO75), OZ7IGY
(JO55) en LA8VHF (JO48). De Neder-
landse en Noord-Duitse bakens waren al-
lemaal te horen.
Op 10 oktober waren er velen die werkten
met het Tsjechische station OK1RI (JO
60). Ook Wim, PD5DX, uit het Noord-
Limburgse werkte met hem en stuurde mij
daarover een mailtje. Voor hem was dit
echte DX; hij werkte hem met 25 Watt in
een HB9CV antenne op 10 meter hoogte.
Het rapport: 59. Wat Wim niet wist is dat
ik ook een verbinding met hem had ge-
maakt. Ik had in het verleden al vaker met
hem gewerkt en heb hem in dit QSO om
een foto van zijn antennepark gevraagd;
totaal 369 elementen. Wanneer je naar de
foto kijkt, begrijp je hoe deze OM aan
zo’n sterk signaal komt.
Het weekeinde van 22 en 23 oktober stond
in het teken van de JOTA en het eerste ge-
deelte van de ARRL EME-contest. Over

Het antennepark van Jiri, OK1RI (ex OK1
DWA) in JO60RN.
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55); PDoEBF 30/9 OK1AGV/P (JN69),
OK1CRM (JN69), 4/10 OZ1IEP (JO55),
6/10 DH2UAK (JO71); PDoEMR 4/10
OZ6OM (JO55), OZ9KY (JO45), 10/10
OK1RI (JO60), DH2UAK (JO71), 15/10
OK1KVK (JO60), LB8SE (JP20), 26/10
DK1FG (JN59); PDoRKC 16/10 MM5
AJW (IO88), OK1MCS (JN69); PE1AHX
15/10 LB8SE (JP20), OK2AF (JN89),
18/10 SK6HD (JO68)

1296 MHz
PA3DOL 18/10 LAoBY (JO59), SM7
ECM (JO65), SM4LMV (JO79); PA3GFY
18/10 OZ2DLD (JO45), OZ2OL (????),
SK7MW (JO65), SK7ECM (JO65); PA5
DD 18/10 SM6AEN (JO57), SM6AFV
(JO67), OZ6HY/P (JO44), OZ9KY (JO
45), SM7ECM (JO65), OZ1FF (JO45),
OZ6OL (JO65), SK7MW (JO65), OZ1
BGZ (JO65), OZ2LD (JO54)

Aurora
144 MHz
PA5DD 31/10 LA4YGA (JO48), MM5
AJW (IO88), SK4AO (JP70), LA3BO
(JO59)

Meteoorscatter
144 MHz
PAoPVW 29/9 ER1AN (KN46), 5/10
LZ1ZP (KN22), 16/10 LZ2FO (KN13),
24/10 LY2BUU (KO15); PA3DRL 2/10
HA5CRX (JN97); PA3FPQ 2/10 OE6
IWG (JN77) 8/10 ISo/DL1RNW (JM48);
PA3FSA 5/10 HA3UU (JN96), 8/10 OH6
MW (KP20); PA4EME 23/10 OM3WBC
(JN98), 28/10 HA5LV (JN97), S51AT
(JN75), 30/10 OE3FVU (JN78), YL2OK
(KO37), HA6ZB (KN07); PA5KM 6/10
Iso/DL1RNW (JM48); PDoEMR EA3
DXU (JN11); PDoORT 5/10 SV2JL (KN
10), 13/10 HA3UU (JN96), 22/10 OM3
WBC (JN98), 25/10 S54T (JN75); PDo
RKC 14/10 RX1AS (KO59); PDoTKS
29/9 OE3FVU (JN78), 2/10 HA5CRX
(JN97), 4/10 IW4ARD (JN64), 10/10
HA8CE (KN06); PE1AHX 2/10 HA8
TKS (JN96), OE6IWG (JN77), 12/10
SV2JL (KN10), 18/10 LA6MMA (JO59);
PE1BTX 9/10 S51AT (JN75), UY5UG
(KO50), 22/10 OM3WBC (JN98); PE1
ITR 28/10 YL2GDA (KO06); PE1L 7/10
HA8CE (KN06), IKoBZY (JN61); PE2
RMI 9/10 F4DXX (IN97), HA5CRX
(JN97), HA8CE (KN06); PE2SVN 9/10
HA5CRX (JN97), 10/10 OM3WBC (JN
98), 23/10 ER1AN (KN46)

EME
144 MHz
PAoJMV 01/10 7P/ZS5JR (KG40) First
PA-7P, 15/10 KD3UY (FM19), 22/10
HI3TEJ (FK49), IW4ARD (JN64), VK2
KU (QF56), EB5EA (IM99), G4CBW
(IO83), 23/10 C4N (=5B8AD, KM64),
RA3AQ (KO85), RK3FG (KO86), UT6
UG (KO50), W7EME (CN85); PA1GYS
23/10 PY2BL (GG67); PA3CWI 22/10 +
23/10 SP7DCS (JO91), F3VS (JO38),
SV1BTR (KM18), IK3MAC (JN55), IK1
FJI (JN44), 7K3LGC (QM06), RA3AQ
(KO85), K9MRI (EN70), RN6BN (KN
95), K5GW (EM13), F1FLA (JN26),
OK1MS (JO70); PA2CHR 22/10 VK2
KU (QF56); SV5BYR (KM46), PY2BL
(GG67), IW4ARD (JN64), RK3WWF
(KO72), WQ5S (EM13), 9A4QV (JN75),
ZL1IU (RF64, YU7AA (JN95), YO3FFF

(KN34), G4CBW (IO83), EA6VQ (JM
19), I3DLI (JN65), ZL3TY (RE57)  en 44
andere niet gespecificeerde QSO’s; PA3
CMC 1/10 JM1GSH (QM06), HI3TEJ
(FK49), KE7NR (DM33), W8IUV (DM
07), 13/10 SM5CUI (JO89), DL7FF (JO
62), DH2UAK (JO71), 14/10 JH5FOQ
(PM63), 15/10 OZ1HNE (JO57), OE6
IWG (JN77), DG2KBC (JN58), SP7DCS
(JO91), PY2SRB (GG48), 16/10 FoCXO
(JN26), IK1FJI (JN44), K2BLA (EL99),
YO3DMU (KN34), N9LR (EN50), 16/10
EA3DXU (JN11), F6GRB (JN25), UT6
UG (KO50), SM5TSP (JP90), SP6GWB
(JO80), GW3YXW (IO71), 18/10 K7XQ
(CM97), 4N2N (KN04), 22/10 IK3MAC
(JN55), IK1FJI (JN44), F3VS (JO38),
SV1BTR (KM18), KB8RQ (EM79), W5
UN (EM23), EA2LU (IN92), I3DLI (JN
65), ZS5Y (JF59), SKoUX (JO99), No-
AKC (EN44), KD3UY (FM19), K7MAC
(DN13), C4N (=5B8AD, KM64), RN6BN
(KN95), IK1UWL (JN33), EA2AGZ (IN
91), OE3FVU (JN78), KL7UW (BP40),
EA6VQ (JM19), RU1AA (KP40), 23/10
HI3TEJ (FK49), EA3DXU (JN11), UA9
HK (MO99), YU7AA (JN95), PY2BL
(GG67), AA7A (DM43), UA9SL (LO71),
F9HS (JN23), K9MRI (EN70), N9XG
(EN60), RV9JD (MP80), LU6KK (FG
73), YO3FFF (KN34), EI4DQ (IO51),
WQ5S (EM13), JH2COZ (PM49); PA3
CSG 22/10 ZL3TY (RE57), EA6VQ (JM
19); PA3FPQ 1/10 IK2DDR (JN55); PA3
FSA 20/10 SV8CS (KM07); PA4EME
15/10 UA9FAD (LO88), 20/10 UA4AQL
(LO20), 22/10 IK3MAC (JN55), SV1
BTR (KM18) NC; PA5KM 6/10 EB5
EEO (IM98); PA7RP 22/10 EA2AGZ
(IN91), 28/10 W7EME (CN85); PDo
RKC 10/10 HB9Q (JN47) hrd; PE1BTX
8/10 S52LM (JN65), 10/10 OE3FVU (JN
78), UA9SL (LO71), 12/10 DH2UAK (JO
71), DL9MS (JO54), EA5ZF (IM99),
EB5EEO (IM98), ES6RQ (KO28), KD3
UY (FM19), 14/10 F1FLA (JN26), UA4
AQL (LO20), W8PAT (EN81), 15/10 EA6
VQ (JM19), AA7A (DM43), EA1YV (IN
52), OH7PI (KP32), UA9FAD (LO88),
16/10 DH4UAK (JO71), KM5PO (EM
12), SP6GWB (JO80), W7IUV (DN07),
WA8CLT (EN80), 20/10 KE7NR (DM
54), 21/10 ZL3TY (RE57), 22/10 K7M
AC (DN13), KB8RQ (EM79), RA3AQ
(KO85), W5UN (EM23),
23/10 N9XG (EN60), RN
6BN (KN95), 29/10 EA3
DXU (JN11), S54T (JN
75); PE1ITR 22/10 K7
MAC (DN13), VK2KU
(QF56), 23/10 N9XG (EN
60); PE1L 15/ 10 EA6VQ
(JM19), 23/10 OE3FVU
(JN78); PE1LWT 22/10 +
23/10 RU1AA (KP40), F3
VS (JN38), RA3AQ (KO
85), F9HS (JN23), KB8
RQ (EM79), W5UN (EM
23), S52LM (JN65), KD3
UY (FM19), K7MAC 
(DN13), IK3MAC (JN55),
SV1BTR (KM18), IK1
UWL (JN33), OE3FVU
(JN78), HB9Q (JN47), EA
6VQ (JM19), UA4AQL
(LO20), EA5SE (IM98),
RN6BN (KN95), JH2C

OZ (PM49), EI4DQ (IO51), EA3DXU
(JN11), LZ1DP (KN22), ES6RQ (K028),
K9MRI (EN70), RK3FG (KO86), AA7A
(DM43), N9XG (EN60), EB5EEO (IM
98); PA3CSG 21/10 ZL3TY; PE1RDP
23/10 W5UN (EM23); PE2RMI 13/10
KB8RQ (EM79), S52LM (JN65), UA9SL
(LO71), 14/10 W5UN (EM23); PE2SVN
17/10 EA3DXU (JN11).

1296 MHz
PA3CSG 22/10 OZ4MM (JO55), 23/10
VE6TA (DO33), WA6PY (DM13)

10 GHz
PA3CSG 22/10 F2TU (JN38)

Dat was het weer voor deze keer. Wel wil
ik jullie graag attenderen op een stukje ge-
reedschap dat bij een bekende goedkope
supermarkt (Lidl) te koop is geweest en
wie weet zijn er filialen welke het nog er-
gens in het schap hebben liggen. Johan,
PA3FPQ, meldde op Moonnet dat deze
supermarkt voor een bescheiden prijs een
digitale waterpas in die aanbieding had en
dat hij deze met een kleine aanpassing ge-
schikt had gemaakt om een digitale uitle-
zing voor de elevatie te maken. Hoe hij dit
gedaan heeft, kunnen jullie zien op: http://
members.chello.nl/j.swienink1/elevation.
html. Vlak nadat ik zelf in het bezit van
een dergelijke waterpas was gekomen,
ben ik samen met Lins, PA3CMC, op de
koffie geweest bij Joop, PAoJMV. Die had
ook zo’n waterpas aangeschaft en die had
in diezelfde supermarkt ook een digitaal
kompas gevonden. Wellicht dat daar ook
een digitale uitlezing voor de rotor mee
gemaakt kon worden. Men moet dan al-
leen rekening houden met de declinatie
d.w.z. het verschil tussen het magnetische
noorden en het geografische noorden.
Wellicht kan ik in de volgende rubriek we-
derom een first melden wanneer CE1/
W7EME Chili activeert via EME. Het
maximum van de Leoniden meteoren-
zwerm lag vlak voor het verschijnen van
deze rubriek en in de vorige aflevering
heb ik verzuimd jullie daar op te attende-
ren. Wel kan ik jullie nog wijzen op het
maximum van de Geminiden; deze pieken
op 14 december rond 02.00 GMT en zijn
altijd goed voor leuke verbindingen.
Ik wens jullie veel DX-plezier toe!

(slot op pag. 353)

Screenshot QSO PA4EME met UA9FAD.
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Chris gehad en hij vertelde mij dat hij de
bewuste dag dat Herman op Saint Martin
zou zitten, 28 september, de hele dag vrij
had genomen. Hij heeft echter geen ver-
binding gemaakt met Herman, omdat hij
niet wist op welke frequentie Herman zat
en hem überhaupt niet eens gehoord heeft,
laat staan dat er uitwisseling van al dan
niet complete calls heeft plaatsgevonden.
Ik heb inmiddels een loguittreksel van
FS/ON4QX in mijn bezit en daar staan
maar twee complete QSO’s in: KJ9I en
DF2ZC. Ik heb ook een mailtje gestuurd
naar Bernd, DF2ZC en deze heeft volgens
zijn zeggen het prefixprobleem in JT65
omzeild door het gebruik van “plain text”.
Wel wordt vermeld dat Herman Joop, PAo
JMV, gehoord heeft en Joe, DL9MS. Van
Joop heb ik begrepen dat hij geen QSO
heeft gemaakt omdat het niet goed ging
met het prefixen-verhaal.
Vanuit St. Maarten ging het beter en als
PJ7/ON4QX logde Herman 33 stations.
De gehele expeditie van Herman duurde
drie dagen. Herman maakte gebruik van
een FT-857d, een TE-systems 1452G
transistorlineair (max. 350 Watt) en een 5
golflengten M2 antenne. In het log staan
drie Nederlandse stations: PA2CHR, PAo
JMV en PE1L.

Beste radiovrienden,
Wanneer ik aan het schrijven van deze ru-
briek begin, ben ik aan het uitpuffen van
de strijd die ik geleverd heb om een ver-
binding te maken met R1MVW, de DX-
peditie naar Malyj Vysotskij in het vakje
KP40. Strijd… dat valt eigenlijk wel mee,
het bestond vooral uit het luisteren naar
ruis en het steeds maar weer hopen dat het
station in de lucht zou blijven. Maar toch
heb ik bijna 65 uur geluisterd en een uur-
tje of 15 gezonden. Al deze moeite is niet
beloond met een verbinding, zelfs een op
een wanhopig moment afgesproken nach-
telijke sked resulteerde niet in het gewen-
ste resultaat. Terwijl honderden automobi-
listen nog in de nachtelijke file stonden,
leverde ik een strijd met de elementen:
windstoten tot 120 km per uur, een
sneeuwjacht en ruim twee centimeter ijzel
en sneeuw op de antenne. Voor het geval
dat jullie het alweer vergeten waren, het
laatste weekeinde van november werd ge-
kenmerkt door een zuidwester storm en
hevige sneeuwval. En het zou gewerkt
moeten hebben: op de laatste avond van
de expeditie heb ik een geslaagd MS-QSO
gemaakt met Arie, OH2HEJ, welke ge-
bruik maakt van een 4 elements yagi op
het balkon van zijn appartement en onge-
veer 100 Watt. 
Van hem kreeg ik een foto en die vinden
jullie op deze bladzijde. In de traficrap-
porten vinden jullie enkele stations die
wél met R1MVW werkten.

dat zou mij op een 2e plaats gezet hebben
wat betreft het aantal QSO’s. Punten heb
ik niet geteld.

Voor de rest was het aanbod deze maand
niet groot. Laten we maar eens gaan kij-
ken wat er zoal gewerkt is:

TROPO
PAoC 5/11 OE2M (JN67), 6/11 OL8R
(JO70), OL3Z (JN79); PA4EME 1/11
OZ5ESB (JO54), SK7MW (JO65), 5/11
en 6/11 272 QSO’s in CW o.a. JO60,
JO70, JO80, JN69, JN79, JN89, JN99,
JN68, JN78, JN88, JN35, JN45, JO04,
JO14, JO24, IN94; PA5DD 1/11 OZ1IEP
(JO55), OZ8ZS (JO55), OZ1PIF (JO65),
OZ4VW (JO45), OZ2TF (JO46), OZ1BEF
(JO46), OZ1ALS (JO45), OZ1DLD/P (JO
45), OZ9HBO (JO46), OZ9KY (JO45),
SK7CY (JO65), SK7MW (JO65), OZ5
ESB (JO45), OZ6OM (JO55); PDoORT
SK7CY (JO65); PDoRF 6/11 OM3EE
(JN88).

Aurora
PA5DD 31/10 LA3BO (JO59), SK4AO
(JP70), LA4YGA (JO48), MM5AJW (IO
88); PDoRF 31/11 SK4MPI(B) hrd 51a,
SM4BDQ (JP80), GM4VVX (IO78), SK4
AO (JP70).

Meteoorscatter
PAoJMV 6/11 RA2FCD (KO04), UR5
NOY (KN48), 12/11 RW1AY (KO59);
PA1GYS 16/11 OH6PA (KP02), 19/11
R1MVW (KP40), ER1AN (KN46); PA2
DW YU7EW (KN05), 16/11 SM3VAC
(JP83); PA3BIY S51AT (JN75), 19/11
HA5CRX (JN97), 26/11 OH6ZZ (KP12);
PA3CEE 17/11 OH6ZZ (KP12), ER1AN
(KN46), R1MVW (KP40); PA3COB
S54T (JN75), 13/11 RD3FD (KO95); PA3
DRL 26/11 YL3GDF (KO26), YL2OK
(KO37); PA3FPQ 8/11 SP2MKO (JO93);
PA3FSA 1/11 S54T (JN75), 3/11 ER1AN
(KN46), 19/11 R1MVW (KP40), 11/11
S51AT (JN75); PA4EME 3/11 S51AT
(JN75), 10/11 F6BEG (JN25), 13/11 HA8
CE (KN06), SP2IQW (JO94), S54T (JN
75), 14/11 EA5AAJ (IM99), HA3UU (JN
96), 16/11 I6BQI (JN72), SP2MKO (JO
93), 17/11 OM5UM (JN97), 18/11 OM3
WBC (JN98), SP8RHP (KO10), 22/11
OH6JKW (KP02), 23/11 HA3UU (JN96),
YU7EW (KN05), OH2HEJ (KP20); PA4
PS 31/10 ER1AN (KN46), 15/11 LZ2FO;
PA5DD 17/11 R1MVW (KP40); PDo
ORT 7/11 RA1AY (KP50), 12/11 I6BQI
(JN72), 15/11 SMoEPO (JO89), 23/11
HA3UU (JN96); PE1AHX 15/11 SV2JL
(KN10), 9A4QV (JN75); PE1BTX 31/10
YU7EW (KN05), 21/11 9A1CCY (JN
85); PE1ITR 18/11 OH6MW (KP20),
OH6PA (KP02), 22/11 SM2CEW (KP15),
OH7ZZ (KP12).

EME
144 MHz
PAoJMV 29/10 SV5BYR (KM46), 30/10
OH4LA (KP20), 12/11 YO3FFF (KN24),
EA3DXU (JN11), DF2ZC (JO31), UA4
HAK (LO43), ZS6JR (KG43), YO9FRJ
(KN43), 13/11 ZS6OB (KG44), DH2UAK
(JO71), RV9JD (MP80), HB9Q (JN47),
IK1UWL (JN33), W5UWB (EL17),
14/11 SV5BYR (KM46), GW6TYO (IO
81); PA1GYS 25/11 SP7DCS (JO91); PA
2DW SP7DCS (JO91); PA3CMC 29/10

Vhf-uhf-shf
Inzendingen naar: Frank Veldhuijsen, PA4EME, Westlandstraat 9, 6137 KE Sittard.
E-mail: pa4eme@vrza.nl, tel. 046-4584019

De 4 elements antenne van Ari, OH2HEJ.

Alvorens verder te gaan met de gebruike-
lijke zaken, wil ik eerst nog even terugko-
men op de vermeende first van Chris,
PA2CHR, met FS/ON4QX. Inmiddels is
hier duidelijkheid over en om eerlijk te
zijn had dat eigenlijk ook al in de afgelo-
pen rubriek gekund, wanneer ik wat meer
moeite had gedaan om hier achter te ko-
men. Inmiddels heb ik E-mailcontact met

Herman, PJ7/ON4QX, vanuit het vakantie-
resort op Sint Maarten.

Het eerste weekeinde van november stond
in het teken van de Marconi CW-contest.
Helaas vielen de tropo-condities tegen en
werden, in ieder geval door mij, geen zéér
extreme afstanden overbrugd. De uitslag
is inmiddels bekend, zie volgende pagina.
Zelf had ik moeite om door het dichte gor-
dijn van Duitse stations heen te komen.
Wel werd er een flink aantal OK-stations
gewerkt. In iedere contest hoor ik normaal
gesproken wel Poolse stations, deze keer
dus niet. Mijn beste DX was OM3W.
Wanneer men benieuwd is naar commen-
taren van andere Nederlandse stations:
jullie kunnen een kijkje nemen op de web-
site van de VERON waar de uitslagen op
staan: http://www.xs4all.nl/~pa0nzh/uitsla
gen/marconi05.html. Zelf heb ik geen log
verstuurd omdat ik alleen punten heb uit-
gedeeld. Dat waren er overigens 272 en
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UITSLAG MARCONI CW-CONTEST

Sectie A Single Op

call loc QSO punten best DX DX QTH QRB

1 PA4VHF JO32EG 310 116273 OM3W JN99BB 901
2 PA5KM JO11WL 207 80936 OL5J JN79PP 831
3 PDoRF JO32LT 136 43757 OM3KEE JN88UU 873
4 PG5D JO21RK 109 43604 OM3W JN99BB 938
5 PA5WT JO22HG 85 28530 OE2M JN67NT 783
6 PA5DD JO22IC 67 27768 OL2R JN89BO 848
7 PAoMIR JO22LL 39 13633 F8ALX JN06RN 705
8 PA5P JO32BF 40 10093 F6KAR/p JN36BP 621
9 PA2WJZ JO22CB 31 8688 F6KAR/p JN36BP 618

10 PF2D JO21WX 19 8639 OL7G JN78DR 698  10 Watt, omni
11 PAoFEI JO33BC 15 3693 G7RAU IO90IR 573  QRP (3 Watt)
12 PA3AFF JO21RH 8 736 OO6MG JO10VK 150

Sectie B Multi Op

call loc QSO punten best DX DX QTH QRB

1 PC5M JO21OJ 294 111236 OM3W JN99BB 954

EA3DXU (JN11), RA4HCN (LO43),
DH7FB/P (JO63), RA3GES (KO92), SV5
BYR (KM46), CT3/SV8CS(IM02), 30/10
S52LM (JN65), AA1YN (FN43), OH4LA
(KP20), S51ZA (JN86), SP7DCS (JO91),
WA8CLT (EN80), 12/11 OK1MS (JO70),
LZ1DP (KN22), FoCXO (JN26), I3EVK
(JN66), LZ2US (KN13), SP7DCS (JO
91), YU1CF (KN03), K6PF (DM13),
13/11 JH5FOQ (PM63), JM1GSH (QM
06), SM5IOT (JO99), LA8KV (JP52),
EA1YV (IN52), 9A4QV (JN75), OH1
JCS (KP10), K1JT (FN20), S54T (JN75),
IK7EWN (JN90), W5UWB (EL17), YO9
FRJ (KN34), SP6GWB (JO80), F8DO
(JN26), KoAWO (EM09), S52LM (JN65),
ZS6OB (KG44), HB9Q (JN47), DH2
UAK (JO71), SM5CUI (JO89), I6WJB
(JN72), UA4AQL (LO20), OH7PI (KP
32); PA3COB 7/11 RN6BN (KN95), 9/11
S52LM (JN65); PA3ECU 12/11 EA6VQ
(JM19); PA3DZL 12/11 HB9Q (JN47),
IK3MAC (JN55), EA3DXU (JN11), KB8
RQ (EM79), W5UN (EM23), RA3AQ
(KO85), S52lm (JN65); PA3FPQ 30/11
9H1TX (JM75), 9/11 OE3FVU (JN78),
UR5LX (KO70), 10/11 F6HVK (JN27),
11/11 DL9MS (JO54), DL2NUD (JO63),
YO9FRJ (KN34), DH2UAK (JO71),
12/11 EB1DNK (IN62), RV3IG (KO87),
DF9YF (JO42), S54T (JN75), YU1CF
(KN03), KD3UY (FM19), DK5EW (JN
47), DF2ZC (JO31), EA6VQ (JM19),
KB8RQ (EM79), W5UN (EM23), HB9Q
(JN47), ES6RQ (KO28), IK3MAC (JN
55), IK1UWL (JN33), EA2AGZ (IN91),
DL9MS (JO54), UA9SL (LO71), EA5SE
(IM98), SM5CUI (JO89), OH7PI (KP32),
13/11 IK7EZN (JN90), DK3BU (JO33),
DK3WG (JO72), UA9FAD (LO88), RV9
JD (MP80), F1FLA (JN26), DH2UAK
(JO71), PE1l (JO23), K5GW (EM13);
PA3FSA 29/11 KE7NR (DM33); PA4
EME 16/11 S52LM (JN65), KB8RQ
(EM79), 17/11 YU1CF (KN03); PDo
ORT 11/11 RN6BN (KN95); PE1BTX
6/11 RN6BN (KN95), 7/11 RN6BN (KN
95), 8/11 SV8CS (KM07), KB8RQ (EM
79), S52LM (JN65), S54T (JN75), RV3IG
(KO87), UR5LX (KO70), GW3YXW (IO
71), K5GW (EM13), 14/11 F6HVK (JN
27), RK3FG (KO86), ZS5Y (KF59), I6B
QI (JN72), S52LM (JN65), 18/11 KG6
DX (QK23), 19/11 RAoFW (QN16), YU1
CF (KN03), 20/11 XE2AT (DL81); PE1

ITR 22/10 K7MAC, VK2KU (QF55),
N9XG (EN60), EA5SE (IM98); PE1LWT
13/11 SP7DCS (JO91), IK3FJI (JN44),
EA6VQ (JM19); PE2SVN 12/11 YU1CF
(KN03), 19/11 I6WJB (JN72).
432 MHz
PA3DZL 12/11 HB9Q (JN47), OH2PO
(KP10); PE1ITR 13/11 UT3LL (KO80),
SV1AWE (KM17), SM2ILF (KP04),
HB9Q (JN47), OH2PO (KP10), N9AB
(EN52), DL9KR (JO40).
1296 MHz
PA2DZL 12/11 HB9BBD (JN47), DLo
SHF (JO54), OK1DFC (JN79), G4CCH
(IO93), W6IFE (DM12).

Dat was het weer voor deze keer. Vlak
voor het verschijnen van deze rubriek viel
het maximum van de Geminiden meteo-
renzwerm. Wellicht dat dit leuke verbin-
dingen heeft opgeleverd. Nog niet ver-
meld en helaas te laat is de expeditie van
Frank, DL8YHR naar Tunesië, waar hij
als 3V8SS actief zal zijn via EME en MS.
Mocht je hem gewerkt hebben: de QSL
gaat via ON4IQ. Hij heeft mij toegezegd
wat foto’s en info te sturen, dus wellicht
kan ik in de volgende rubriek daar iets
over vermelden. De volgende interessante
zwerm is de Quadrantiden. Deze meteo-
renzwerm is in de regel zichtbaar tussen
28 december en 7 januari, met een scherp
maximum op 3 en 4 januari van 45 tot 200
meteoren per uur. Wellicht gaan er nog
mensen op expeditie maar tot op heden
zijn er geen gemeld. Wel verschijnen
steeds meer berichten over een expeditie
op HF en VHF naar Peter I Island,
EC41QD. De voorbereidingen voor deze
expeditie zijn in volle gang en men heeft
ook al apparatuur getest voor 50, 144 en
432 MHz EME. De expeditiecall is 3YoX.
Peter I ligt 450 km van Antartica en is ui-
termate onherbergzaam. Buiten het radio-
virus dienen de deelnemers dus over vol-
doende “expeditiespirit” te beschikken.
Het zal een van de duurste DX-pedities
ooit worden. 
Men zal in principe 16 dagen op het eiland
verblijven en proberen zo’n 14 dagen in
de lucht te zijn. Het is niet gemakkelijk
om expedities naar de pool te voorzien
van exacte data, voorlopig gaat men er
vanuit dat men 6 februari aankomt. 
Er is een website waar men op de hoogte

gehouden wordt en eventueel een donatie
kan doen:
http://www.t-rexsoftware.com/peterone/ 

4x9 elements yagi, proefopstelling voor 3YoX.

We zullen zien wie er in zal slagen een
verbinding te maken. 

Nieuw wereldrecord 134 GHz

Brian Justin WA1ZMS claimt een
nieuw DX-wereldrecord op 134
GHz. Het QSO heeft op 8 december
tussen W2SZ/4 (FM06fm) en W4
WWQ (FM06hx) plaats gevonden.
De afstand tussen beide stations was
60,1 km en toegepaste zendmode
was FSK CW.
Het oude record van 56,4 km stond
op naam van JA1KVN en JA1ELV.
Brian Justin ontving in 2003 het
ARRL Microwave Development
Award vanwege zijn verdiensten op
de amateurbanden boven 30 GHz.
(Bron: ARRL)
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Waarom heten zendamateurs nu HAM?

In de loop van de jaren zijn er ver-
schillende verhalen geschreven over
de herkomst van het woord HAM. 
Timo PE1FOD vond een mooie ver-
klaring over het woord HAM gepubli-
ceerd in 1958. De eerste schriftelijke
versies van dit verhaal stammen uit
1948.

Het woord “HAM” werd de call van
het in 1908 opgerichte eerste amateur
radiostation, welke door sommige
amateurs van de radioclub van Har-
vard was gebouwd. Het waren Albert
S. Hyman, Loodje Almy en Poogie
Murray. 
Ze startten met de call: “hyman-almy-
murray”. Zo’n lange call was in morse
niet erg handig en daarom werd het al
spoedig gewijzigd in “hy-al-mu”, de
eerste twee letters van hun achter-
naam.
Begin 1910 was er wat verwarring tus-
sen signaal van amateur station “hy-
al-mu” en een Mexicaans schip ge-
naamd “HYALMO”. De operators be-
sloten toen om slechts de eerste letters
van hun naam te gebruiken en zo werd
hun call “HAM”. 
In de vroege pioniertijd van (niet ge-
regelde) radioamateurstations kozen
de stations elk hun eigen frequentie en
roepletters. Ook hadden, net als nu,
sommige amateurs een beter signaal

De hieruit vloeiende chaos en vaak
ook interferentie met andere signalen,
trok dan ook de aandacht van sommi-
ge leden van het Amerikaanse Con-
gres. Dit Congres besteedde dan ook

veel tijd aan nieuwe wetgeving, met
als doel een sterke beperking voor
amateurradio activiteiten.

In 1911 koos Albert Hyman de con-

als onderwerp voor zijn dissertatie aan
de Harvard universiteit.
Zijn mentor drong er bij hem op aan,
dat hij ook een exemplaar van zijn dis-
sertatie zou sturen naar Senator David
L. Walsh, een lid dezer commissie die
de hoorzittingen hield over deze wet.

De senator was zo onder de indruk
van de dissertatie, dat hij Hyman vroeg
om voor de commissie te verschijnen. 
Albert Hyman nam plaats achter het
spreekgestoelte en beschreef hoe hun
kleine station opgebouwd was en huil-
de bijna toen hij over de overvolle
commissieruimte vertelde, dat als de
wet ingevoerd zou worden, zij hun sta-
tion zouden moeten sluiten, omdat ze
zich niet de licentiekosten en alle an-
dere eisen konden veroorloven, welke
de wet aan amateurstations oplegde.

Toen het Congres haar debat over de
“Wireless Regulation Bill” begon,
werd het kleine station HAM het sym-
bool voor al die kleine amateursta-
tions, welke als gevolg van de heb-

tions zouden moeten verdwijnen, om-
dat deze grote stations de ether niet
met de amateurstations wilden delen.

De wet ging van tafel en elke spreker
in het Congres had het over “dat arme
kleine station HAM”.

Inmiddels zijn ook al wat data bekend van de DUBUS EME-con-
testen in 2006. Deze luiden als volgt:
11/12 februari 50, 144, 432 en 1296 MHz DIGITAAL
11/12 maart 432 MHz en 5.7 GHz en hoger CW/SSB
8/9 april 144 MHz en 2.3 / 3.4 GHz CW/SSB
6/7 mei 1296 MHz CW/SSB

Dat was het weer voor deze keer. Voor nu wens ik iedereen alvast
prettige feestdagen toe, een fijne jaarwisseling en vooral veel
DX-plezier!

Natie wijde publiciteit zorgde er daar-
na voor dat elk amateurstation geasso-
cieerd werd met het station HAM.
Van die dag af, worden amateursta-
tions HAM genoemd en zal dit moge-
lijk tot het einde van de tijden zo blij-
ven.

Naschrift redactie:
Zowel in verslagen van het congres als
in publicaties van die tijd is niets hier-
over terug te vinden. Het is een
sprookje dat nu al meer dan 90 jaar
door de amateurwereld gaat.
Een andere, meer aannemelijke, ver-
klaring kan worden gegeven door het
feit dat het woord ham een scheld-
naam was voor de eerste radiotelegra-
fisten, gebruikt door telegrafisten op
de vaste lijnen. Dit vermoedelijk uit
rivaliteit tussen beide beroepsgroepen.
In The Telegraph Instructor van G.M.
Dodge’s, HET handboek voor telegra-
fisten uit de tijd van voor de radio,
staat: Ham: a poor operator. A ‘plug’.
Mogelijkerwijs is de naam daarna als
een soort geuzennaam door de eerste
amateurstations geadopteerd.
Er zijn nog veel meer verklaringen
voor het woord HAM. De een soms
nog mooier dan de andere.
Als tegengewicht voor al die mooie
sprookjes en verklaringen, geven we
de volgende verklaring, gevonden in
een Amerikaans woordenboek, maar
onvertaald weer. 

ham (adjective) 
Ignorant: lay, amateurish, nonprofes-
sional, unqualified, inexpert, ham,
unskillful
Unskilled: nonprofessional, ham, lay,
amateurish, amateur, self-taught


