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Marc Tonna  F9FT  is zondag 2 maart j.l. Overleden

Marc Tonna was een EME pionier en fabrikant van de bekende Tonna 9 elements yagi is de vroege
jaren 60. Marc is tot het einde actief gebleven in de hobby.

432 MHz bakenband 
Voor een betere benutting van de in verschillende landen krimpende 70cm band gaat de bakenband
vanaf 1 januari 2004 verschuiven naar 432.400-432.499 MHz. Zo is tijdens de laatste IARU
conferentie besloten. Er onstaat nu een aaneengesloten DX-band 
                          
De maartcontest
Een wegtrekkend hogedrukgebied zorgde voor een beter dan gemiddelde maartcontest. Maar het blijft
een maartcontest.

144 MHz
PA1TK   78  22932   DF0TEC   JO73    645km

432 MHz
PA1TK  133  41698   OK1KMO   JN79    819km
PE1GRJ  65  12871   DL8UWE   JO71DR  638km
PA5DD    7   1832   DK0OG    JN68GI  696km

1296 MHz
PA5DD   58  11974   DF0TEC/p JO73CF  653km
PA0WWM  34   5864   F1PYR    JN09BC  427km
PE1GRJ  26   3229   DL0BI    JO41PU  302km

2320 MHz
PA5DD   22   3358   G4BRK    IO91DP  444km
PA0WWM  19   2955   G4BRK    IO91DP  427km

3400 MHz
PA5DD   10   1316   DF9QX    JO42HD  268km
PA0WWM  10   1284   DL3YEE   JO42GE  278km

5760 MHz
PA5DD   10   1247   DF9QX    JO42HD  268km
PA0WWM   9   1118   DL3YEE   JO42GE  278km
PA0NZH   7   1058   G3XDY    JO02OB  301km

10368 MHz
PA0WWM  23   3894   G4BRK    IO91DP  427km
PA5DD   24   3552   DL4FBN   JO30WC  314km
PA0NZH  15   2213   G4EAT    JO01HR  336km

24192 MHz
PA0WWM   5    214   PI4ZLD   JO11WM   84km
PA5DD    5    209   PI4ZLD   JO11WM   87km

Commentaren
PI4FRG : Na een halfjaar van conteststilte en veel huisvlijt op diverse terreinen was het dan eindelijk
zover. Laatste week februari, weken mooi weer en goede condities. Zouden we dan eindelijk een
goede contest kunnen draaien? In de personele bezettingen werden we geconfronteerd met het niet
aanwezig zijn van Gjalt onze first operator en grote stimulator. Gelukkig hadden we wel de



beschikking over zijn apparatuur en was hij aanwezig bij de opbouw van het station. Regelmatig
kwamen er vanuit Thialf telefoontjes om te informeren over het verloop van de contest. Grote klasse
Gialt. 
Aan het begin van de week dienden de eerste meteorologische verslechteringen voor het weekend zich
al aan. Dus toch een normale voorjaarscontest. De kwaliteit van het materiaal wordt steeds beter, zo
ook deze keer. Het station draaide deze keer met als basis 3 x Kenwood TS 790 en daarachter een
300W lineair op 2m, 150W op 70 cm en 100W op 23 cm. Alle lineairs zijn zelfbouw. In de mast van
20 m hadden we 2 gestackte 10 el. BVO's voor 2 m. In de mast van 25 m zaten 2 gestackte 26 el.
BVO's voor 70 cm en als vernieuwing 2 gestackte 37 el. BVO's voor 23 cm. Alle antennes zijn door
enkele leden van de contestploeg gebouwd. 
Met goede moed werd de contest gestart. Reeds na een half uur werden de eerste negatieve geluiden
gehoord. Veel QRM, weinig stations en last van elkaar. Zo snoepende weg kwamen er wel stations
binnen maar echt lekker doorgaan was er in het begin niet bij. In de avond kregen we de eerste
berichten van regen in het zuiden, een front diende zich aan. 
Van de nachtploeg heb ik begrepen dat het zo rustig was dat de overblijvende stations elkaar
opzochten om niet in slaap te vallen. Een ongekende situatie volgens mij. De vakantieperiode en de
minder goede condities waren hier natuurlijk debet aan. 
Zondagmorgen kwam de gebruikelijke opleving maar echt uitschieters waren er ook nu niet bij.
Opvallend is en blijft het nu al jaren achterblijvende G-land, wat verder opviel waren de vele soms
uitstekende verbindingen met F-land. Het aantal verbindingen op de 3 banden waar wij deze keer op
actief waren scheelde niet zoveel met andere maart contesten, de afstanden waren duidelijk minder.
De contest gaat met een kleine 6 de boeken in.
Alle mede contesters graag tot de volgende keer in mei. 
PA7MW, member of  PI4FRG. 

PA6F : We hebben een fantastische contest gehad, met veel aanloop van amateurs uit de buurt.
Condities waren niet echt goed, maar onze ODX was toch 742km. Er werd deze keer gewerkt met 2 x
9 el long yagi boven elkaar op 2 meter, maar voor de volgende keer gaan we toch ook opzoek naar
minstens 4 klaverblad-antennes voor de stations om ons heen. Hier hebben we toch een hoop laten
liggen denk ik. Op 70cm was het wel heel erg rustig, en moeten we ook nog veranderingen aan de
antenne opstelling doen. Voor de mei contest zijn er al weer wilde plannen in de maak. 
Gegevens voor PA6F: 
2 mtr station is Kenwood TS 790-E, SSB mastvoorversterker SP-2000, Eindtrap UK-amp en 2 x 9 el
long-yagi. 
70cm station is Icom IC 475, eindtrap Daiwa en 2 x 16 el yagi 73  Jan Glade  PD1AIQ 
  
PA0WWM : Op 3 cm wat leuke uitschieters F1PYR (jn09bc) kwam op mijn cq terug. Het klonk RS
achtig.  Ook F6DKW (jn18cs). 

PA1TK : Het was helaas al bekend, dit jaar geen maart contect in Luxemburg door QRL, daarom
vanuit huis wat punten weggeven. Totaal zo'n 11uur actief geweest, dus niet echt fanatiek. 
Op 2 zeer veel rommel: veel ruis en piepjes, lijkt alleen maar erger te worden. Op 2m gemiddeld 294
km/QSO en best dx DF0TEC (JO73) met 645 km. Gewerkt 43 DL, 17 PA, 5 G, 5 F, 4 HB9, 2 ON, 1
SM en 1 OZ, gedraaid met 400 Watt en 1 x 9 elements. 
Op 70 ging het weer als vanouds, vrijdag voor de contest nog een lange yagi van ca 8 meter in de mast
gehangen, ontwerp a la DJ9BV. Er zit echter richting noord-oost een stevige ruisbult van S2, weer iets
nieuws! Gemiddeld 314 km/QSO en best dx OK1KMO (JN79) met 819 km. Gewerkt 82 DL, 31 PA, 6
G, 1 GW, 1 OE, 1 F, 6 OK, 3 ON, 1 OZ, 1 SM. 
Condities waren normaal, alleen richting zuid onder normaal. Weinig fransen gehoord en gewerkt. In
de meicontest bestaan er plannen om weer naar LX te gaan, we plannen dan ook weer eens wat hogere
banden met te nemen met wat vermogen. 

PA3EXV : In de week voorafgaand aan de contest de 70W PA voor 13cm achter de schotel
gemonteerd (BLF2047). Na de eerste tests bleek het systeem te gaan oscilleren. De transverter is
compleet in de shack, terwijl de PA in de mast zit (10dB isolatie t.g.v. kabelverlies). De losse
transverter werkt altijd betrouwbaar, de losse PA bleek ook probleemloos. Na wat verdere tests
plotseling 8 ampere continue naar de PA....FET defect? Gelukkig niet, de ruststroom-regulator was
defect geraakt. De eindtrap maar weer doorverbonden met een koppelstuk en met 1 W aan de feed van
de schotel op 13cm gewerkt. In mei maar weer een nieuwe poging wagen.  
Op 23cm probleemloos de hele contest kunnen werken met 2 maal 2C39BA. Toch was het aantal
reacties op random aanroepen wat mager. Veel effectiever bleek het om stations door te sturen vanaf



70cm. Op 70cm redelijk wat verbindingen kunnen maken. Gelukkig ook een aantal OK stations en
OE, zodat de score in de order grootte van de vorige keren zal zijn. Hopelijk is het weer genoeg voor
een plaatsing bij de eerste drie op 70cm, we zullen afwachten. 

PA5DD : Het viel toch eigenlijk mee voor een Maart contest...... 

PE1GRJ : Condities leken beneden normaal. In de afgelopen twee jaar heb ik hier evengoed maar
twee contesten op deze banden beter gedraaid
(dus vijf minder)! Jammer dat de engelsen er niet waren (1 danwel). 

PI4TUE : We wilden zo graag weer beginnen met het nieuwe antennepark maar de antennes zijn nog
niet geleverd. We hebben M2 voor 2 meter en  70 cm en SHF voor 23 en 13 cm besteld. In mei hopen
we wel van de partij te zijn. 

PA0NZH : Om alvast de veranderingen in het 6 en 3 cm station te testen heb ik zondag onder mijn
eigen call als eenmansstation op 6 en 3 cm meegedaan. Het viel niet tegen! Veel moeite heb ik niet
gedaan om een hoge score te halen, het was vooral bedoeld om te testen. Wel zondagmiddag tijdens de
regenbuien CQ geroepen. Blijkbaar is het vermogen op 3cm relatief vrij groot want ik kreeg email van
een paar stations dat ze me CQ hoorden roepen maar ik kon niets van hen waarnemen. Zondagochtend
kreeg ik via convers ook al (persoonlijke) berichten uit Engeland dat ze me CQ hoorde roepen.
Volgende stap wordt om de ontvangergevoeligheid nog wat te verbeteren. 
 

De komende VHF conferentie en het contestreglement
Tijdens de komende VHF-conferentie wordt het contestreglement ter diskussie gesteld. De volgende
aanpassing zal worden voorgesteld: In de bekercompetitie sektie B mogen verschillende stations een
groep vormen. Dit betekent dat een station de bekerpunten aan een groep mag geven, ook al zit het
station op een andere plaats dan de andere stations van de groep. Voorwaarde is dat per band van
slechts 1 station de
bekerpunten tellen en een station zijn bekerpunten niet aan meerdere groepen mag geven. Omdat de
bekercompetitie pas aan het einde van het jaar wordt opgemaakt kan een wijziging in het reglement
van de bekercompetitie nog dit jaar ingaan.  
Andere voorstellen zijn natuurlijk ook welkom. Of het reglement gewijzigd wordt hangt af van de
mening van de contestdeelnemers en die wordt gepeild tijdens de VHF-conferentie. 
                          

24 GHz 
Tijdens de laatste IARU conferentie in San Marino is besloten om het bandsegment 24.192-24.194
GHz voor DX verkeer en contesten te verplaatsen naar 24.048-24.050 GHz. Deze maatregel is
onderdeel van het veilig stellen van onze banden terwijl de commerciele druk toeneemt. De nieuwe
frequentie zal vanaf 1 januari 2004 in europese contesten dringend aanbevolen, danwel verplicht
worden. De motivatie hiervoor is dat in de "nieuwe" band amateurs een primaire status hebben. Deze
bandwisseling zal worden toegelicht tijdens de komende VHF-conferentie. 


