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Berichten sturen naar  pa0nzh@xs4all.nl

Agenda
1e dinsdag v/d maand1900-2300 LT 144 MHz Nordic Activity Contest

2100-2330 LT 144 MHz UK Activity Contest
 
2e dinsdag v/d maand1900-2300 LT 432 MHz Nordic Activity Contest

2000-2300 LT 50 MHz en hoger VRZA Regio Contest
2100-2330 LT 432 MHz UK Activity Contest

                        
3e dinsdag v/d maand1900-2300 LT 1296 MHz Nordic Activity Contest
                         2100-2330 LT 1296 MHz en hoger UK Activity Contest

4e dinsdag v/d maand1900-2300 LT 50 MHz / 2,3 GHz en hogerNordic Activity Contest
                         2100-2330 LT 50 MHz UK Activity Contest
                                               
De Nordic Activity Contest 
De contestdatums zijn dit jaar iets aangepast. Nieuw is dat 23cm gescheiden is van 13cm en hoger. 
 1e dinsdag : 144 MHz 
 2e dinsdag : 432 MHz 

3e dinsdag : 1296 MHz  ALLEEN! 
 4e dinsdag : 50 MHz, 2,3 GHz en hoger  NIEUW! 
 4e dinsdag : 50 MHz 
                        Alle dagen 19.00 tot 23.00 CET. 
                                                                         
432 MHz bakenband : PI7QHN 
PI7QHN is verschoven naar 432.405 MHz. De bedoeling is dat alle bakens in de 70cm band naar het
segment 432.400-432.499 MHz verschuiven waardoor een aaneengesloten DX-band ontstaat. 

DIG-PA CONTEST maandag 24 maart 2003 
Deze contest wordt gehouden op

� 80 meter: 19.00 tot 20.30 uur (Nederlandse tijd); 18.00 tot 19.30 uur UTC 
� 2 meter: 20.30 tot 23.00 uur (Nederlandse tijd); 19.30 tot 22.00 uur UTC 

Klassen: 
� Klasse A: 3,500 -   3,800 Mhz, All mode 
� 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 

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 datum. 

SWL's: Alleen contestverbindingen tellen. Tegenstation in het log vermelden en hierbij mag een



verbinding maar eenmaal gebruikt worden dus niet ook nog eens omkeren en dan het tegenstation
gebruiken.  

Punten telling: 
A : Tel de behaalde punten op.  
B : Tel de verschillende REGIO's (voor 80m ook de DOK's) en de verschillende landen 
      (ook PA telt als een land).  
Het totaal behaalde aantal punten bestaat uit: A x B. 

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

Nieuw : Marconicontest op 50 MHz 
Op 15 en 16 november 2003 organiseert de ARI de 1e Marconi CW Contest op 50 MHz. Deze contest
valt dus niet samen met de marconicontest voor 2 meter. Logs via PA0NZH.

De maartcontest
De claims tot nu toe:
144 MHz 

PA6C 693 234719 OL2R JN89BO 773km 
PE1RLF 435 129614 OL2E JN89AK 762km 
PA0GSM 164 41294 OK1COM JN79HW 654km 
PA1TK 78 22932 DF0TEC JO73 645km 
PD0ROS 36 9069 SK7MW JO65MJ 586km 

432 MHz 
PA6NL 297 101924 OK1MDK JN79NU 806km
PA6C 235 75704 OL2R JN89BO 773km
PA1TK 133 41698 OK1KMO JN79 819km
PE1RLF 162 36887 OE5D JN68PC 686km
PE1GRJ 65 12871 DL8UWE JO71DR 638km
PD0ROS 36 7925 DK0OG JN68GI 633km
PA5DD 7 1832 DK0OG JN68GI 696km

1296 MHz 
PA6NL 67 16085 SK7MW JO65MJ 699km
PA6C 64 14936 G4BRK IO91DP 576km
PA5DD 58 11974 DF0TEC/pJO73CF 653km
PA0WWM 34 5864 F1PYR JN09BC 427km
PE1GRJ 26 3229 DL0BI JO41PU 302km
PE1RLF 20 2077 DL0BI JO41PU 221km

2320 MHz 
PA6C 28 5520 SM7ECM JO65NQ 521km
PA6NL 21 4409 DK0NA JO50TI 553km
PA5DD 22 3358 G4BRK IO91DP 444km
PA0WWM 19 2955 G4BRK IO91DP 427km
PE1RLF 10 913 DL3YEE JO42GE 165km

3400 MHz 
PA6C 16 2735 G3XDY JO02OB 372km
PA6NL 14 2256 DF9QX JO42HD 308km
PA5DD 10 1316 DF9QX JO42HD 268km
PA0WWM 10 1284 DL3YEE JO42GE 278km

5760 MHz 
PA6NL 13 1892 DF9QX JO42HD 308km
PA5DD 10 1247 DF9QX JO42HD 268km
PA0WWM 9 1118 DL3YEE JO42GE 278km
PA0NZH 7 1058 G3XDY JO02OB 301km
PA6C 6 830 PA6NL JO21BX 199km



10368 MHz 
PA6NL 31 5578 G4BRK IO91DP 403km
PA6C 24 4734 SM7ECM JO65NQ 521km
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
PA6NL 4 207 PA0EZ JO22OF 79km
PA6C 4 205 PE1CQQ/P JO22SU 66km

Commentaren
PI4GN : We hadden erg veel problemen op 2 meter om met 3 systemen in de lucht te komen,
eintrappen die het 10 jaar lang goed deden hielden er nu ineens mee op (mechanische inschakel
vertraging). De zaterdag was daarom ook erg hectisch en we lagen door het testen dan ook enorm
achter op PA6C. Dit hebben we zondag echter goed kunnen maken. 

PD0ROS : Zaterdag waren de condities slecht vond ik. Ggelukkig waren ze zondag wat beter. Ik heb
veel andere novice stations gehoord. Nu maar hopen dat ze allemaal hun log insturen 

PE1NOR : Na er jaren tijdens de JOTA over gesproken te hebben, is het dit maartweekend eindelijk
echt gebeurd: we doen mee aan de VHF/UHF wedstrijden. De contest is een goede gelegenheid om
elkaar ook eens buiten de JOTA op hobby-gebied te treffen. "Elkaar" is een tweetal zendamateurs en
vier scouts die inmiddels ook hun machtiging hebben gehaald. De locatie was het scoutinglokaal van
de Vaandrig Lengtongroep in Zwolle. Logistiek een prima plek, maar voor wat betreft de
radioverbindingen minder geschikt: te laag en omringd door hoge flatgebouwen. Primair actief op 2m
en ook een paar verbindingen op 70cm. Mijn callsign PE1NOR is gewoonlijk niet te horen, en het
geeft me wel een goed gevoel nu ineens een weekend lang die call in de lucht te brengen. 
Uiteindelijk een negentigtal verbindingen op 2, met een best dx van 600km, en een kleine 20 qso's op
70cm. Voor een eerste keer zijn we ruimschoots tevreden. In mei zijn we er weer bij: Aloys PA3DAT,
Herman PD1ACK, Anne PD2AGZ, Ivor PD2IVR, Ernst PD2ZES, en Ton PE1NOR. 

PA0GSM : Ondanks ernstige antenneperikelen, waarbij een week voor de contest bleek dat de rotor
vast zat, toch nog een redelijke score van 41294 punten oer 164 QSO's. De hele zaterdag is besteed
aan het repareren van de rotor, deze bleek als gevolg van de oktoberstorm een kromme as te bevatten
in de tandwieloverbrenging. Hiervoor moest de kantelmast van 20 meter met daarin 2 maal 17 element
antenne van ieder 10.50m lang. plat. Dit is op zich al een redelijk avontuur. De hele zaak  gedemon-
teerd, gerepareerd en de mast weer overeind. Hierdoor konden we pas om 20.00 uur lokale tijd met de
contest beginnen. Op dit tijdstip bleken de condities erbarmelijk en de activiteit zo mogelijk nog
slechter hetgeen wel bleek uit het feit dat we in oost nederland urenlang MW0YYY/P CQ hoorden
roepen met maar zeer weinig response. Uiteindelijk lukte het toch nog de bovengenoemde score te
bereiken. Hopelijk draait de antenne nog in de meicontest, tot dan! 

PE1NNQ : Helaas kon ik deze contest niet optimaal meedoen ivm keelontsteking, maar toch 19 leuke
verbindingen gemaakt. Volgende keer beter. 

PA3GVC : Eind vorig jaar heb ik al mijn coax-kabels vervangen. De 10 elements kruis-yagi voor 2
meter vervangen door een 11 elements PRO XL Yagi van Tonna (F9FT). Mijn oude ICOM IC-260E
met externe 50W eindtrap vervangen door een Kenwood met 100 W. Ik deelde alleen punten uit. De
eerste dag ben ik 9,5 uur achtereen over de 2 mtr. band gefietst tot 00:30 uur. De tweede dag begon ik
tegen 10.00u tot het einde van de contest. De condities waren niet echt optimaal, maar af en toe
kwamen er vlagen dat het richting F en OK goed ging. De meeste stations waren uit DL. Bar weinig
Engelsen, where are they? Vanuit de kop van Noord-Holland was mijn hoofd-antenne richting Zuid-
Oost. Voor het eerst gewerkt met TAClog, kan alleen de frequenties niet intikken waarop gewerkt is.
Ik ben erg tevreden met 77 gewerkte stations, door alleen punten uit te delen. Stations die fanatiek cq
roepen hebben wel het 10 voudige aan verbindingen. Het is de bedoeling in mei ook (fanatiek) mee te
doen met hetzelfde station. 



commentaren ATV-contest 
PE1NKP : Dit keer alleen op 24 cm actief geweest. Gezien de weersomstandigheden ben ik niet
uitgebreid op het dak aan de slag gegaan. Ik heb simpelweg de mast door het dakluik gestoken,
hierdoor echter was er niet voldoende ruimte om alle banden te benutten. Er stak niet voldoende mast
boven de rand uit, pijppie net te kort zullen we maar zeggen. Hopelijk is er tijdens de Juni contest
beter weer, dan kan ik weer op alle banden QRV zijn. 

PA1DYK : Na lange tijd van afwezigheid weer mee kunnen doen door het hebben van een hoge
antenne. De activiteit was redelijk te noemen, helaas door vakantie alleen op de zondagochtend
meegedaan. Murphy sloeg natuurlijk weer toe, mijn 13cm spullen lieten het boven in de mast afweten.
Het schijnt erbij te horen hi. 

PE1JMZ : Zoals gebruikelijk viel alles wat opening of condx heet uiteraard weer weg tijdens de ATV
contest. Deze keer hadden we het packet DX cluster standby en zagen alles onder de 30 Mhz aardig
opleven. Uiteraard houdt dit in dat alles daarboven dan bijzonder slecht is. Ook deed het Meuk festijn
in Rosmalen er geen goed aan, veel amateurs moeten dan na afloop bankhangen i.v.m. het geslenter de
hele dag en anderen willen dan al controleren of dat ze nu wel of geen kat in de zak hebben gekocht.
Kortom de gang naar de shack wordt niet gemaakt om eens actief te worden. Ook was de finale van
Idols niet echt op het juistre moment voor de ATV contest. Al met al weinig activiteit die zaterdag
avond en voor veel stations ook te veel wind om de harken eens lekker alle kanten op te draaien. Dus
vroeg naar bed en vroeg op?. De Zondag waren de condx ook nog wel wat beter en niet onbelangrijk
veel minder wind en veel meer activiteit. Alle ODX werd dus ook zondag gemaakt. Verder viel het
ons op dat alle palen netjes uit de lucht waren of de condx waren zo slecht dat wij ze niet konden zien?
Hoe dan ook niet de slechtste contest maar wel weer een diepte punt v.w.b.t. de activiteiten van de
amateurs in binnen en buitenland. 

Even wat ODX van het Multi Op station PE1JMZ, Crew PA3FNW, PA3FXY, PE1DCD, PE1JMZ. 
Uiteraard alles vanuit Biert JO21DU: 
 Band 70 cm 24 cm 13 cm 3 cm

Best DX 51 146 20 20
 Call best DX PE1AXM PA3DLJ PE0HHM PE0HHM
 Locator best DX JO11VM JO20VW JO21GS JO21GS
 Datum best DX 9-mrt-2002 9-mrt-2003 9-mrt-2003 9-mrt-2003

Tijd best DX 10:21 10:57 9:14 9:23
73 de Evert PA3FXY 

NL4556/PA5082 : helaas niets gezien, gisterenavond nog vlug de preamp voor 23cm terug in de mast
gezet, maar vanwegen de regen mischien iets anders los getrokken want mijn coaxrelais werkte niet
naar behoren zodat ik niet kon schakenelen tussen 23 en 13 cm. 


