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Beste radiovrienden,
Ondanks het feit dat het nieuwe jaar al-
weer bijna drie weken oud is, wil ik jul-
lie toch nog een gelukkig en voorspoedig 
2007 toewensen. En uiteraard wil ik daar 
een succesvol radiojaar aan toevoegen 
met leuke DX, nieuwe vakken, geslaagde 
contesten en andere leuke verbindingen!

2006 was een jaar van uitersten… weinig 
echte tropo openingen, nagenoeg geen 
aurora maar wat een aanbod aan nieuwe 
DXCC’s en leuke locatorvakken. Het is op 
144 MHz zelfs het jaar waarin de meeste 
nieuwe DXCC’s gewerkt zijn, maar liefst 

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

14. In het tabelletje kun je de verdeling 
over de jaren zien en ook welke firsts op 
144 MHz in 2006. Op 50 MHz werden ook 
een aantal firsts gewerkt. Wat betreft 432 
MHz en hoger liggen de zaken anders… 
van de mannen die daar actief zijn komt 
weinig info vrij. Wat ik zeker weet is dat de 
432 MHz en hoger firstlijsten niet kloppen 
en verre van bijgewerkt zijn. Ik zal probe-
ren dit jaar deze lijsten eens onder de loep 
te nemen en  actuele versies maken. 

144 MHz firstoverzicht per jaar

Jaar #DXCC’s Jaar #DXCC’s

1948 2 1978 2

1949 1 1979 3

1950 1 1980 1

1951 1 1981 7

1952 1 1982 0

1953 3 1983 2

1954 0 1984 4

1955 2 1985 2

1956 2 1986 1

1957 1 1987 2

1958 3 1988 5

1959 1 1989 4

1960 0 1990 3

1961 0 1991 6

1962 1 1992 3

1963 0 1993 3

1964 2 1994 7

1965 4 1995 2

1966 2 1996 2

1967 0 1997 0

1968 1 1998 3

1969 4 1999 2

1970 1 2000 1

1971 1 2001 0

1972 1 2002 1

1973 1 2003 1

1974 1 2004 1

1975 1 2005 7

1976 4 2006 14

1977 1 2007 ?

144 MHz firsts 2006

prefix call door datum

S7 S79HP PA3CMC 14/01/06

3Y 3YoX PA3CMC 13/02/06

DU DZ1JP PA2CHR 10/03/06

VU4 VU4AN PE1L 23/04/06

6W 6V7A PA3CMC 11/05/06

4S 4S7CCG PE1L 21/05/06

A7 A71AW PA2CHR 25/05/06

7Q 7Q7JE PA3CMC 02/07/06

C9 C91JE PAoJMV 14/07/06

YU6 4O3T PA4EME 07/08/06

A6 A6/RV6LNA PA3CMC 31/08/06

5A 5A7A PA3CMC 16/11/06

TZ TZ6NS PA2CHR 27/11/06

HZ 7Z1SJ PAoJMV 26/12/06
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Na het verschijnen van de vorige rubriek 
zijn er in ieder geval drie firsts gemaakt. 
Allereerst werkte Chris, PA2CHR, 27 no-
vember op 144 MHz met TZ6NS in Mali. 
Dezelfde dag werd hij ook gewerkt door 
Lins, PA3CMC, die mij een screenshot 
stuurde.
Joop, PAoJMV, trakteerde zich zelf op een 

tweede kerstdag cadeautje door 26 
december te werken op 144 MHz 
met 7Z1SJ in Saoedi Arabië (HZ, 
Saudi Arabia). Alhoewel Joop er te-
genwoordig voor kiest om in stilte 
van zijn successen te genieten, liet 
hij mij weten dat hij er juist op tijd 
bij was en erna een gigantische pile-
up ontstond. 
In overleg met onze hoofdredacteur 
is de deadline van deze column 4 
dagen verschoven en zo kan ik jullie 
melden dat ook het zeldzame DXCC 
“Souvereign Order of Malta” via 144 
MHz MS is gewerkt. 
De aankondiging van dit station 
was vlak voor de kerst en Gerard, 
PE1BTX, maakte zijn eerste 144 
MHz first door op 5 januari te wer-
ken met 1A4A. Over dit DXCC later 
meer. Alle drie gefeliciteerd met jul-
lie first! De in de vorige rubriek ge-
noemde HK1DX werd wel regelma-
tig gehoord in Nederland maar heeft 
problemen met zijn ontvangstkant 

en tot een compleet QSO is het nog niet 
gekomen.

Maar er gebeurde meer… traditioneel 
wordt in december de BCC Meteoor-
scatter-contest gehouden en we werden 
gedurende een aantal dagen getrakteerd 
op fraaie tropo. Deze tropo-openingen 
vielen vlak voor en gedeeltelijk samen met 
de kerst en ik ben er vrijwel zeker van dat 
er daarom minder verbindingen zijn ge-
maakt dan eigenlijk mogelijk was. Toen 
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ik op kerstavond aankondigde om “even 
een kwartiertje over de band te draaien..” 
in de wetenschap dat er tropo was…deed 
de blik van mijn echtgenote mij besluiten 
dit maar even niet te doen. 

Zo rond donderdag 21 december ontstond 
er onder invloed van een groot hogelucht-
drukgebied tropo richting noord. Het 
Zweedse baken SK4MPI (144.412 MHz) 
was op een gegeven moment 599+ en 
zelfs sterker dan het Duitse baken DBoJU 
(144.413 MHz) dat 30 km van mij staat 
opgesteld. Vrijwel alle noordelijke bakens 
waren te horen. Rond 21.00 GMT kon 
ik zelf werken met OH1ND in het vakje 
KP00. Maar het ging bijna nog beter…wat 
later hoorde ik Peter, PA3BIY, testen met 
OH6QU in KP03 en bleef belangstellend 
luisteren om vervolgens dit station met 
419 signalen te kunnen nemen. Helaas 
was er QSB en ik heb hem niet meer ge-
hoord.
De daarop volgende dagen verschoof het 
gebied wat naar het zuiden en werden de 
bakens in Schotland hoorbaar. Er was zelfs 
sprake van een duct tussen midden Eu-
ropa en Engeland. Van Matej, OK1TEH, 
kreeg ik een grafiekje waarop dit duidelijk 
zichtbaar is. In elk geval zijn er verbindin-
gen tot ca. 2000 km gemaakt. Omdat ik 
(wij) in het midden zaten waren bij ons de 
maximale afstanden ca. 1400 km naar het 
noorden en ongeveer 1000 km naar het 
westen.

Inversie boven Praag.

Bakens in noord en west Europa waren goed 
hoorbaar.

In de trafficoverzichten krijgen jullie een 
goed beeld wat er zoal mogelijk was. Logs 
betreffende deze tropo heb ik (nog) niet 
ontvangen en DX-Sherlock heeft het werk 
gedaan.
In de periode van 11 t/m 15 december 
werd de BCC Meteoorscatter-contest 
gehouden. Deze contest wordt georga-
niseerd door de Bavarian Contest Club 
in de aanloop naar en tijdens de Gemi-
niden meteorenzwerm. De bedoeling is 
om de random activiteit te promoten en 
DX-pedities interessant te maken. Geen 
spots, geen zelflogging enzovoorts.  Ook 
dit jaar zijn een aantal mensen op pad ge-
gaan. Uffe, PA5DD, ging samen met Bo, 
OZ2M, naar het vakje JP61. OH5LID was 
als RK1B/p vanuit KO67 actief.
Uffe en Bo produceerden prima signalen. 
Ergens vinden jullie een foto van hun stek. 
Ik heb begrepen dat er tijdens de expeditie 
ook geskied is en de energie daarvoor gro-
tendeels uit pannenkoeken is gekomen…
ruim 40 stuks zijn er gegeten waarvan 
twee door Uffe en de rest door Bo!

Fabio, HB9FAP, was tijdens de BCC naar 
Sardinië gegaan en produceerde vanaf 
daar fantastische signalen. Ik kreeg van 
hem een mail met vele foto’s en gezien de 
ruimte kan ik jullie alleen de foto van de 
shack en zijn antennes laten zien. Ik had 
nog een tabel met wat resultaten van di-
verse stations in de BCC maar gezien de 
beschikbare ruimte verwijs ik jullie naar 
de site van DM2SR, waar deze gedeeltelijk 
op staan vermeld: http://www.vhf-contest.
com/?sub=0&contest=bccms06.
Jullie hebben het aan onze hoofdredac-
teur te danken dat ik mijn rubriek niet op 
3 januari hoefde in te leveren maar pas op 
7 januari. Dit stelde mij in staat om jullie 

LA/PA5DD in JP61 tijdens de BCC-contest 
2006.

ISo/HB9FAP 1x9el en 4x4el vertikaal ge-
stacked.

Gelukkig hoefden Fabio en zijn vriendin niet in 
deze bedden te slapen…

nog te berichten van wat actueel nieuws. 
De belangrijkste motivatie was dat een van 
de zeldzaamste DXCC’s in de lucht zouden 
komen. Vlak voor de kerst verschenen er 
berichten dat de Soevereine Orde van 
Malta op HF en 50 MHz actief zou wor-
den. Dat was even slikken…geen VHF…. 
Het DXCC werd geactiveerd in het kader 
van de doelstellingen van de organisatie. 
Voor diegenen die niet zo bekend zijn met 
de Maltezer Orde… informatie kunnen 
jullie vinden op www.1A4A.org. Om de 
bouw van een school in Soedan mogelijk 
te maken werd een machtiging verleend 
voor 1A4A (One Aid For Africa) met de 
bedoeling zoveel mogelijk verbindingen 
te maken. De QSL zou alleen rechtstreeks 
worden afgewikkeld en de logische vraag 
was om, in het kader van fundraising voor 
de school, extra $, €’s of IRC’s bij te voegen 
en daarmee dit doel te steunen. 

Nu past heel veel QSO’s in de regel niet bij 
144 MHz en ze zouden niet op deze band 
actief zijn. Hier had ik geen vrede mee…
.1Ao staat wel hééél hoog op de 144 MHz 
most wanted DXCC-lijst. 
Op de website zag ik dat er gestemd kon 
worden op welke banden 1Ao gewild was, 
maar dus niet op 144 MHz. Daarom heb 
ik mijn verzoek in het “Comment-blok” 
gezet en aan Guy, DL8EBW, gevraagd of 
hij via zijn MMM-site wilde vragen of an-
deren dat ook wilden doen. 
En ja! Er waren zoveel aanvragen dat be-
sloten werd om toch op 144 MHz een sta-
tion te activeren. Luca, IK2NCJ, zou het 
station activeren en had de mogelijkheid 
geboden om een sked-verzoek te doen. 
Helaas werd dit niet door iedereen even 
goed begrepen en was er onduidelijkheid 
over en de hele sked-list (en dus ook de 
sked van uw rubricist) werd gecancelled…
gelijke kansen voor iedereen dus. 

Het moet voor Luca niet gemakkelijk zijn 
geweest om van de een op de andere dag 
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de “most wanted man in Europe” te zijn, 
maar gezegd moet worden dat voor een 
beginner hij het fantastisch heeft gedaan. 
Zoals reeds gezegd… Gerard, PE1BTX, 
was de eerste. Maar er zijn meer geluk-
kigen die 1Ao konden toevoegen en ook 
ik mag mijzelf tot een van de gelukkigen 
rekenen. In de 29 jaar dat ik mij met VHF-
DX heb bezig gehouden had ik 1Ao nog 
nooit gehoord dus mag je terecht spreken 
van een bijzonder DXCC. Het is overigens 
ook een DXCC zonder “land” en hoe dat 
zit zal ik in een apart verhaal eens uitleg-
gen.

De Villa Aventino aan de Via Conditto te Rome, 
het hoofdkwartier van de Souvereign Order of 
Malta, S.M.o.M.

En van het ene DXCC zonder “land” 
gaan we naar het volgende DXCC zonder 
“land”. Chris, PA2CHR, was van 3 t/m 6 
januari te gast in de shack van 4U1ITU 
te Geneve (JN36). Ook dit is een niet alle-
daags DXCC en velen hebben getracht om 
een verbinding met Chris te maken. 
In zijn log staan diverse Nederlandse sta-
tions. Mij lukte het, als een van de meest 
zuidelijke stations van Nederland, in elk 
geval niet. De afstand van 527 km was te 
kort voor random MS en de tropo-con-
dities waren niet zo goed. Bovendien ligt 
Geneve in een dal en is het moeilijk om de 
signalen in en uit het dal te krijgen. 
Chris had gekozen voor hoofdzakelijk 
random Meteoorscatter en daar waren de 
reflecties voor mij veel te kort voor. In een 
sked was het beslist gelukt. Maar ook dat 
is een van de charmes van het VHF DX-
en… soms lukt het niet en dan moet je 
wachten tot een volgende keer.
Voor diegene die denken… hé… 4U1 is 
een nieuw DXCC… voor de goede orde 
meld ik jullie dat er in Europa twee sta-
tions met een 4U1-prefix zijn: 4U1ITU 
in Geneve en 4U1VIC in Wenen. Uitslui-
tend 4U1ITU in Geneve geldt voor 4U1 
als DXCC en 4U1VIC telt als Oostenrijk 
(OE).
Chris was in 1998 en 2000 al eens te gast 
en dus op bekend terrein. 
De afgelopen week viel ook het hoogtepunt 
van de Quadrantiden meteorenzwerm. 
Zelf ben ik actief geweest en tijdens het 

maximum waren er vele reflecties. 10 à 12 
per periode van 30 seconden is FSK was 
geen uitzondering. 
Er waren een aantal mensen naar aparte 
vakjes gegaan maar daarover bericht ik 
in de volgende rubriek. Ook kreeg ik van 
Frank, DL8YHR, info over zijn expeditie 
naar Libië… ook dat laat ik even liggen. 
Laten we maar eens kijken naar de traf-
ficrapporten:

TROPO
144 MHz
PAoJMV 21/12 SM5CUI (JO89), 22/12 
YL3GDF (KO26); PAoPVW 21/12 
SK4MPI/B (JP90), 23/12 SP6VGJ (JO81); 
PA2DW 22/12 SP2FAX (JO83), 23/12 
GI6ATZ (IO74), 24/12 GB3ANG/B (IO 
86); PA3CMC 24/12 GI6ATZ (IO74), 
25/12 MM5AJW (IO88); PA3FPQ 23/12 
EI8IP (IO63), GW7KXV/P (IO83), 24/12 
GMoOYT (IO87), 27/12 PA2DW/MM 
(JO12); PA4EME 21/12 LA8VHF/B 
(JO48), SK6VHF/B (JO67), SK4MPI/B 
(JP90), SM5CUI (JO89), OH1ND (KP00), 
OH6QU (KP03) hrd, 22/12 OZ7IGY 
(JO55), 23/12 GB3ANG/B (IO86), 
GB3NGI/B (IO65), GMoHTT (IO89), 
GMoOYT (IO87), GI6ATZ (IO74), GI4 
SNA (IO64), EI8IP (IO63),  MM5AJW 
(IO88), 24/12 MMoSJT (IO87), GMoTGE 
(IO97); PA5DD 05/12 OZ1BEF (JO460, 
OZ1MFP (JO55), OZ9HBO (JO46), SK7 
CY (JO65), OZ9ZZ (JO46), OZ2PBS 
(JO55), OZ1ALS (JO45), SK7MW (JO65), 
OZ4VW (JO45Z), OZ1BNN (JO55), OZ1 
MG (JO65), OZ7EDR (JO55), OZ2TF 
(JO46); PA5KM 22/12 US5WU (KO20), 
SP9TTG (JO90), 23/12 SK7VHF (JO65), 
SP6VGJ (JO81), 25/12 GB3ANG/B (IO86), 
26/12 OK1KQW (JO80), OK1VVP (JN 
79), OK1MZM (JO70); PDoEMR 20/12 
F6APE (IN97), F1NZC (JN15), 24/12 
GB3ANG/B (IO86), GW3JXN (IO72), 
GI4SNA (IO64), 2EoGYO (IO83), G7NER 
(IO83), G6HFW (IO83), MoSGB/P (IO 
83), EI8IP (IO63), 26/12 SK7MW (JO65), 
OZ1DOQ/P (JO46), TM3WRC (JN26); 
PDoFSB 24/12 GI6ATZ (IO64), MMoSJT 
(IO87), GMoTGE (IO97), 27/12 PA2DW/
MM (JO12).

Meteoorscatter
144 MHz
PA3CMC 26-12 EI4VXV (IO43); PA3FSA 
03/12 UA3ARC (KO85), 07/12 TK5JJ 
(JN41), RA3WDK (KO81); PA4PS 29/11 
F1DRN (JN23), 02/12 OH1ND (KP00), 
09/12 RW1AY (KO59), RA3AQ/1 (KO48), 
10/12 YU7MS (KN05), 9A4NF (JN73), 
16/12 IWoFFK (JN61), 18/12 RW1AY 
(KO59), 25/12 EI4VXV (IO43); PA5DD
03/12 OH2JRR/P (KP20), OH6ZZ (KP12); 
PA5KM 15/12 ISo/HB9FAP (JN40), 
YL2HA (KO26), 22/12 SM5CFS (JO99), 
23/12 UY5UG (KO50); PE1GUR 13/12 
YO5TP (KN16), 14/12 RU1AA (KO45), 
28/12 YU1IO (KN04); PE1PQX 13/12 
YO5TP (KN16), YO5BWD  (KN27), 
EA3DXU (JN11).

EME
144 MHz
PAoJMV 26/12 7S1SJ (LL25) First HZ - 
PA, PA2DW 28/11 WP4G (FK68), 29/11 
KoAWU (EN37), 02/12 W7MEM (DN17), 
RN6MT (KN97), 03/12 K1CA (FN42), 
28/12 HAoHO (KN07); PA3CEE 26/11 
DK3BU (JO33), YO9FRJ (KN34), 27/11 
LY2BAW (KO25), RA3WDK (KO81), 
29/11 SM2ILF (KP04), 02/12 DL9MS 
(JO54), RN6MT (KN97), 03/12 LZ1OA 
(KN22), DL2FCN (JN49), PE1LWT 
(JO22), PA3FPQ (JO21), 04/12 YO8BCF 
(KN36), DK1CO (JO63), 06/12 DL1GGT 
(JN58), ZS6WB (KG44), 23/12 G3WZT 
(IO90), 25/12 WA8CLT (EN80), DK5EW 
(JN47); PA3CWN 02/12 F3VS (JN38), 
IK2DDR (JN55), OK1MS (JO70), 09/12 
ES6RQ (KO28), 10/12 G4DHF (IO92), 
24/12 LZ2US (KN13); PA3FPQ 06/12 
DL1GGT (JN58), 09/12 VE7TIL (CN89), 
29/12 JHoMHE (PM96), EA2AGZ (IN91), 
DL8GP (JN39).

Voor de goede orde meld ik jullie dat de 
traffic-rapporten zijn bijgewerkt tot aan 
de eigenlijke deadline van deze rubriek. 
Wel heb ik voor jullie nog even uitgezocht 
welke Nederlandse stations, tot zover mij 
bekend, voorkomen in de logs van 1A4A 
en 4U1ITU van de afgelopen week.

Stations in het 144 MHz log 
van 1A4A (JN61):
PE1BTX, PA2DW, PAoJMV, 
PE1HWO, PA3BIY (NC?), PA3COB, 
PA3CMC, PA4EME, PA2CHR, 
PA1GYS, PE1GNP.

Stations in het log van 4U1ITU 
van 3 t/m 6 januari 2006 (JN36):
PA3FPQ, PE1BTX, PA1GYS, 
PA3CMC.

Dat was het weer voor deze keer. Vergeet 
niet voor de meest actuele DX-informa-
tie te kijken op de websites van DL8EBW 
(www.dl8ebw.de) of van OZ2M (www.
rudius.net/OZ2M).
Ik wens jullie veel DX-plezier!
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Beste radiovrienden,
Met recht kunnen we spreken over een 
stormachtig begin van het jaar. In de 
tweede en derde week van januari wer-
den we geconfronteerd met een langdu-
rige periode met harde tot stormachtige 
wind. Aan de kust stond vrijwel continue 
een windkracht 7 tot 8 en op 18 januari 
werd ons land geteisterd door een zware 
storm, windkracht 10. De storm ging ge-
paard met veel neerslag en zware wind-
stoten van 120 tot 130 km per uur. En dan 
viel het bij ons nog mee… op bergtoppen 
in Duitsland en Tsjechië zijn windsnelhe-
den gemeten tot ruim boven de 200 km 
per uur en knapten bomen af als lucifers-
houtjes. Deze storm, door Duitse meteo-
rologen “Kyrill” genoemd,ontstond boven 
de Atlantische Oceaan waar koude lucht 
afkomstig uit het noorden van de VS in 
botsing kwam met warmere subtropische 
lucht. Een krachtige straalstroom zorgde 
voor een snelle ontwikkeling van deze 
depressie en deze trok met hoge snelheid 
van de zuidelijke Noordzee naar de Oost-
zee. In heel Europa kwamen meer dan 
zestig mensen om het leven waarvan 5 in 
Nederland.

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

En zo zijn er in ons land diverse ama-
teurs hun antenne kwijtgeraakt of hebben 
schade opgelopen. Ik kan tenminste 30 
amateurs met naam en toenaam noemen, 
welke zoveel schade hebben dat hun an-
tenne geheel of grotendeels als onbruik-
baar moet worden beschouwd. 
Zover mij bekend zijn de grotere anten-
neparken blijven staan: Gerard, PE1BTX, 
meldde beperkte schade aan zijn 4 ge-
stackte 50 MHz Yagi’s; Lins, PA3CMC, 
had zijn 4 x 16 el XPOL veiligheidshalve 
omlaag gehaald. En hij was niet de enige 
die dat gedaan had… ook OZ1LPR (4x10 
el XPOL), DK5EW (16x7el) en DK3EE 
(6x12 el XPOL) hadden hun antenne vei-
liggesteld.

In de laatste twee columns heb ik jullie be-
loofd nog wat informatie te geven betref-
fende 5A7A, RK1B/p en 1A4A. Laten we 
maar eens beginnen bij 5A7A.
Van 16 tot en met 19 november was er een 
DX-peditie naar het gewilde Libië. Dank-
zij Frank, DL8YHR, was deze voorname-
lijk op HF georiënteerde expeditie ook ac-
tief op VHF en UHF. Frank had speciaal 
voor deze expeditie een gecombineerde 
144 MHz en 432 MHz antenne gemaakt. 
De elementen van beide antennes stonden 
90 graden ten opzichte van elkaar en de 
antenne diende dus in polarisatie gedraaid 
te worden voor gebruik. Dit ging gemak-
kelijk en Frank had dit uitvoerig thuis in 
zijn eigen tuin uitgeprobeerd. Met behulp 
van deze antenne en 1 kW werden vele 
verbindingen via de maan gemaakt en de 
meeste daarvan waren firsts. 
Lins, PA3CMC, was het eerste station dat 
door Frank gewerkt werd vanuit Libië 
en natuurlijk ook de first PA-5A. Totaal 
maakte Frank vanuit het vakje JM62NU 
78EME-verbindingen en 250 verbindin-
gen via Meteoorscatter. Zelf kon ik hem 
via de maan niet horen en voor MS was 
de afstand net wat te ver alhoewel ik een 
paar bursts heb ontvangen.

Tijdens de Geminiden was RK1B/p QRV 
vanuit het vak KO57. De groep bestaande 
uit OH5LID, RU1AS, RX1AX en UA1AAE 
waren in de periode van 11 december t/m 
15 december naar dit gewilde vakje op 
zo’n 300 km van St. Petersburg gegaan. In 
tegenstelling tot vele expedities van deze 
heren bleef alles deze keer heel…op de 
topbuis van de antenne na. Het verhaal 
van deze expeditie staat op de website van 
Janne, OH5LID: http://www.elisanet.fi/oh 
5lid/index2.htm.
Totaal maakten ze 140 QSO’s waaronder 
10 Nederlandse stations. Ze gebruikten 
hiervoor 80 liter diesel voor het stroom-
aggregaat en 55 liter alcohol.

Gemeten windsnelheden in Nederland. 
Bron: © KNMI

Voor de meeste antenne-installaties is een 
stormachtige wind in de regel niet zo’n 
probleem. Het gevaar zit in de windstoten 
welke in de regel worden veroorzaakt door 
lokale valwinden. Valwinden ontstaan 
wanneer een bel met koude en natte lucht 
lucht, soms wel één kilometer in door-
snede, naar de grond wordt gedrukt en 
daarbij een verwoestende kracht heeft. 21 
januari kreeg het noorden nogmaals een 
storm met windkracht 9 tot 10.

Ernie, DK5EW, kon zijn 16 x 7 el voor 144 MHz 
nog net op tijd veiligstellen. Vlak daarna trok de 
storm met ruim 160 km per uur over zijn VHF-
QTH in Leibertingen, JN47NX.

Maar anderen, waaronder Dick, PA2DW, 
en Thom, PA9T, raakten hun antenne ge-
heel kwijt of troffen zoals Kenny, ON4DPX, 
een verwaaid antennepark aan. Een Duitse 
OM, waarvan ik de call kwijt ben, stuurde 
mij een foto van de spaghetti die overbleef 
van zijn antennes na de storm.

De slechte weersomstandigheden hadden 
ook zijn weerslag op de activiteit op de 
band…deze was in januari bijzonder laag.

Windkracht 10 aan de Belgische kust… schade 
bij ON4DPX.

In Duitsland werden windsnelheden gemeten 
van ruim 200 km per uur…”
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Nederlandse stations in het log van 
RK1B/p in KO57
PA3COB, PAoV, PA3FPQ, PA1GYS, 
PA4PS, PA3ECU, PAoJMV, PE1GNP, 
PA3ECU en LA/PA5DD (via Aurora)

In de vorige column kregen jullie van mij 
al wat info over 1A4A. De actualiteit kent 
zijn prijs en het blijkt dat de Soevereine 
Militaire Orde in Rome over meerdere 
gebouwen beschikt. Joop, PAoJMV, en ik 
hadden dat vermoeden al eens naar el-
kaar uitgesproken toen wij een analyse 
maakten van hun QTH. Er waren foto’s 
in omloop met de opstelling maar deze 
waren eigenlijk niet te combineren met de 
straat in Rome waar officieel de S.M.O.M. 
gevestigd is. Achteraf blijkt dat ze meer-
dere locaties in Rome hebben. De foto die 
in de vorige CQ-PA stond was juist…de 
Villa Malta (ook wel de Villa Magistrale 
genoemd), maar deze ligt niet aan de Via 
Conditto. Maar hoe zit het dan wel?
De officiële benaming voor de S.M.O.M. 
is “The Sovereign Military Hospitaller Or-

Frank, DL8YHR, in aktie als 5A7A.
De gecombineerde 12 el voor 144 MHz en 27 el voor 432 MHz deed 
het prima!

E-mail van Frank, DL8YHR
Hello Frank,
Here a little story about the 5A7A moonbounce and Meteoorscatter expedition from Libya. After several moonbounce expeditions 
this year I had the opportunity to join a group of nice and friendly people to Tripoly.
It was well organized, a good location and good relations with the customers at the border. The activity started on November 16th 
when we got an OK from the Libian authorities. The station was operational at 12.00 GMT and I started calling CQ right away. 
The first station logged was Lins, PA3CMC, resulting in a first between PA and 5A…well done Lins!
All together I was able to work 78 stations via the moon. I only had 3 days because the sun and moon were very close and with only 
a 12 element yagi the noise was too much for me. So no EME during the last week of the 5A7A activity…sorry for that.
I also spent 8 hours on 432 MHz resulting in just 2 QSO’s. Not such a good result for a 9 wl, 27 element yagi and 1 kW. On 144 
MHz the power was also 1 kW and the radio a simple 857D.
Other PAo in my log: PAoJMV, PAoZH, PA2CHR and PE1L.
On the pictures you see the antennas and the radioroom. Many thanks to all who called 5A7A. Final score: nearly 300 QSO’s on 
144 MHz, a few on 432 MHz and 50 MHz including W7GJ on 50 MHz EME. I only spent a few minuts on 50 MHz EME and was 
able to decode W1JJ and SM7BAE as well but no QSO.
We had a great time down there and you can find more information on the 5A7A webpage: http://5a7a.gmxhome.de/
I’m preparing a new expedition for next year and will have 4 yagi’s for 144 MHz and 2 for 50 MHz. So look out for me via the 
moon!
Frank, DL8YHR

Gemaakte firsts op 144 MHz vanuit Libië:
PA3CMC, DL8GP, IK1UWL, OZ1LPR, W5UN, CT1HZE, S52LM, F5VHX,  OK1TEH, HA5UK, SV2JL, OE5MPL, HB9DFG, 
EA3DXU, SM7BAE, JH5FOQ, SP6GWB, RU1AA, ES6RQ, 9H1PA, YO3DMU, LZ1DP, TH5JJ, EA6VQ, OM5CW.

RK1B/p: 2x19 el in KO57.
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der of St. John of Jerusalem of Rhodes of 
Malta” en is gevestigd in het Palazzo Malta 
aan de Via dei Conditto 68 te Rome. 
De organisatie vindt zijn oorsprong rond 
1050 en is voortgekomen uit een oude 
katholieke orde welke bescherming bood 
aan pelgrims onderweg naar het Heilige 
land. Bovendien verdedigden de ridders 
van de orde christelijke bezittingen in het 
Heilige land. De orde had bezittingen op 
Rhodos en Malta maar deze zijn verloren 
gegaan en sedert 1834 zetelt zij in Rome.
Hier bezit S.M.OM. een tweetal gebouwen 
en zij hebben tot op heden hun onafhan-
kelijkheid behouden. In het bezit van een 
eigen regering en rechtspraak, onderhoudt 
de orde bilaterale betrekkingen met 94 
landen en heeft de status van permanente 
observator in de Verenigde Naties. In de 
beide gebouwen beschikt zij over exter-
ritorialiteit d.w.z. dat de personen die in 
die gebouwen aanwezig zijn niet onder-
worpen zijn aan de rechtspraak of andere 
gezagsuitoefening van het land waarin dat 
gebouw staat.

Doordat de orde deze exterritorialiteit 
bezit, een eigen prefixblok van de ITU 
heeft én door de Verenigde Naties erkend 
wordt, geldt S.M.O.M. als apart DXCC. Ze 
zijn af en toe actief op HF en sommigen 
hebben hen in het verleden kunnen wer-
ken als 1AoKM en in 1990 was het Rob, 
PAoRDY, die 1AoKM op 50 MHz als first 
wist te werken. Op 144 MHz hebben we 
dus moeten wachten tot Gerard, PE1BTX, 
hem op 5 januari als eerste kon werken. 
Van hem kreeg ik ook een screenshot, 
maar wel in de vorm van een Word-docu-
ment. Helaas is van de tekst na vergroting 
niets meer te lezen en jullie moeten het 
dus doen met het screenshot dat ik tijdens 
mijn eigen QSO maakte.

log…ruim 25%! De lijst uit de vorige co-
lumn was niet compleet…die bestond uit 
de calls die ik had meegeschreven. Inmid-
dels heb ik van Luca, IK2NCJ, de complete 
lijst ontvangen maar dan wel op call en niet 
op volgorde van QSO. Handige rekenaars 
weten dan ook hoeveel QSO’s er ongeveer 
gemaakt zijn…84 totaal.

Nederlandse stations in het log van 
1A4A:
PAoJMV, PAoZH, PA1GYS, PA2CHR, 
PA2DW, PA3BIY, PA3CEE, PA3CMC, 
PA3COB, PA3DOL, PA3ECU, PA3FPQ, 
PA3FSA, PA4EME, PA4PS, PA5DD, 
PA5KM, PE1AHX, PE1BTX, PE1GNP, 
PE1HWO, PE1L, PE1RLF

En ja…jullie zien het 
goed…Chris, PA2CHR, 
staat ook in de lijst. 
Maar die zat ten tijde 
van 1A4A toch in het 
gebouw van de Verenig-
de Naties in Geneve? 
Zat dus….hij is met ge-
zwinde spoed naar huis 
gereden en heeft 1A4A 
nog net op tijd kunnen 
werken.
En daarmee hebben we 
al een aardige inhaalslag 
gemaakt van voorgaan-
de activiteiten. Hoog 
tijd om eens te kijken 
wat er deze maand zoal 
gewerkt is:

TROPO
144 MHz

PA3FPQ 25/12/06 MM5AJW (IO88), 
27/12/06 PA2DW/MM (JO12), MWoOPS/
P (IO81), PA4EME 02/01 OZ9KY 
(JO45), OK1TEH (JO70), OZ1DLD/P 

(JO45), OZ1ALS (JO45), OZ2TF (JO46), 
SK6MW (JO65), MWoOPS/P (IO81), 
04/02 OK1TEH (JO70), OK1ZHS (JO70), 
SP6VGJ (JO81).

Meteoorscatter
PA3FPQ 02/01 EI4VXV (IO54), 03/01 
4U1ITU (JN36), 06/01 1A4A (JN61); 
PA4EME 28/12/06 EI4VXV (IO43), 03/01 
E14VXV (IO54), CT1HZE (IM57), 04/01 
YZ1MON (KN04), YU1EV (KN04), YO 
2BBT (KN05), SV2JL (KN10), 06/01 
1A4A (JN61); PA5DD 03/01 IT9VDQ/9 
(JM67), 04/01 4U1ITU (JN36), EW/
RA3MR (KO44), 06/01 1A4A (JN61), 
07/01 OE6IWG (JN77); PE1BTX 03/01 
EW/RA3MR (KO43), 4U1ITU (JN36), 
EI4VXV (IO43), RK1B/P (KO58), RW3 
WR (KO71), 05/01 1A4A (JN61) FIRST 
1A-PA, 08/01 OH6UW (KP22), SM5CFS 
(JO99).

Aurora
PA5DD 29/01 LA3BO (JO59), LA8NK 
(jo48).

EME
50 MHz
PE1BTX 03/02 ZL3NW, JR6EXN, IW5 
DHN, 04/02 DXoJP
144 MHz
PA3FPQ 27/12/06 A61Q (LL75), 28/12/06 
ZL3TY (RE57), OK1TEH (JO70), OH3KLJ 
(KP21), K5AM (DM62), FM5CS (FK94), 
29/12/06 JHoMHE (PM96), EA2AGZ 
(IN91), DL8GP (JN39), 06/01 HI3TEJ 
(FK49); PA4EME 03/02 IK3MAC (JN55), 
F1FLA hrd, CT1CZE hrd, OK1MS hrd, 
SV1BTR hrd; PA5KM 03/02 SV1BTR 
(KM18); PE1BTX 02/01 7Z1SJ (LL25)

Zoals jullie kunnen zien was de activiteit 
in de afgelopen maand bijzonder laag. 
Maar ten tijde van het schrijven van deze 
column gaat het al wat beter en worden 
er op 144 MHz QSO’s gemaakt tussen 
Tsjechië en Groot-Brittannië. Maar zoals 
zo vaak, ligt de inversie boven ons hoofd, 
zitten wij in het midden en zijn de te over-
bruggen afstanden een stuk kleiner.
Toch kon ik op zondag 4 februari diverse 
Poolse stations horen terwijl zij met Engel-
sen werkten. De PA stond standby, totdat 
een lekkage in de badkamer mijn acute 
aandacht vroeg. 
Na wat hak en breekwerk en reparatie 
van het euvel waren er nog maar weinig 
stations en was het duct wel heel selectief 
geworden. Jammer maar helaas…. 

Beter nieuws is dat Peter, PE1BTX, 4 fe-
bruari op 50 MHz kon werken met de 
expeditie naar de Spratley-eilanden. Het 
station DXoJP wordt door een groep van 
Japanse en Filippijnse amateurs vanaf het 
eiland Pag-asa dat deel uitmaakt van de 
Kalayaan eilanden groep welke op hun 
beurt weer deel uitmaken van de Sprat-
ley-eilanden. Het eiland is bijna 33 hec-
tare groot en ligt ongeveer 900 km van 
Manila.  Buiten HF zijn ze actief via JT65 

1A4A op het scherm bij uw rubricist.

Het hoe en waarom van deze activiteit 
heb ik de vorige column al uit de doeken 
gedaan. Opvallend is het, in verhouding 
grote aantal, Nederlandse stations in het 

144 MHz en 50 
MHz antennes bij 
1A4A.

De 1A4A shack 
was opgesteld in 
een auto op de 
binnenplaats.
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op 50 MHz en 144 MHz. 50 MHz staat in 
het log….nu maar kijken wie de first op 
144 MHz kan maken. In ieder geval weer 
een DXCC met een eigen verhaal omdat 
de Spratleys geclaimd worden door ver-
schillende landen. Bovendien is het een 
gevaarlijke omgeving omdat piraterij hier 
nog echt bestaat.  Wanneer je de landkaart 
bekijkt en ziet wie welk eiland claimt…..
genoeg voor een nieuw verhaal. Voor die-
gene die nieuwsgierig is….kijk eens op:ht-
tp://www.hamatlas.eu/ en laat je verrassen 
over de hoeveelheid informatie die door 
SP6NVK is verzameld.

En met al deze info is de rubriek weer 
ruim gevuld. Vergeet voor de laatste DX-
informatie niet te kijken op de sites van 
Guy, DL8EBW, www.dl8ebw.de of van Bo, 
OZ2M, www.rudius.net/oz2m. Gewapend 
met deze kennis ben je al op de helft van 
een nieuw vak of DXCC. We hebben nog 
een maand om orde op zaken te stellen 
in de shack en de antennes in volle glorie 
te herstellen…rond 22 april is de Lyriden 
meteorenzwerm en ook de random meteo-
ren nemen dan in aantal weer toe.
Ik wens jullie veel DX-plezier!

Last minute info!
De first op 144 MHz met de Spratley-
eilanden is gemaakt door PA2CHR. Op 5 
februari in de mode JT65. Hij is ook ge-
werkt door Lins, PA3CMC, en deze stuur-
de mij een screenshot. In de volgende co-
lumn komen we hier zeker op terug!

Ook Lins, PA3CMC, wist DXoJP te verschalken.

Maak eens reclame
voor de VRZA.
Heus, het helpt!

2007 is voor Scouting een bijzonder 
jaar want in 1907 is op Brownsea Is-
land het eerste scouting kamp gehou-
den door Baden Powell. 2007 is nog 
op een andere manier een bijzonder 
jaar, want het is 50 jaar geleden dat de 
eerste JOTA plaats vond. 
Tijdens de Jubileum Jamboree in 
Engeland was Les Mitchell, G3BHK, 
een van de operators van GB3SP, het 
radiostation van de Wereld Jamboree 
in Sutton Goldfield. Het idee van de 
JOTA, Jamboree On The Air, was ge-
boren.

2007 belooft voor scouting een be-
hoorlijk radioactief jaar te worden. 
Er worden veel JOTA stations opge-
bouwd op alle kampen die over de 
hele wereld worden georganiseerd. 
Een paar voorbeelden zijn de Haar-
lem Jamborette, De Wereld Jamboree 
in Londen, of Kanderjam in Zwitser-
land. Evenzoveel special event stati-
ons zullen worden geactiveerd met 
bijzondere callsigns, maar daarover 
later meer.

100 jaar scouting, 
50 jaar JOTA

Vanwege 100 jaar scouting is er een 
speciaal award dat in de periode van 1 
januari tot en met 31 december 2007 
verworven kan worden. Het “The 
centenary of Scouting Award” is een 
bijzonder award. Om in aanmerking 
te komen voor het award moeten 
verbindingen gemaakt worden met 
scouts en scout stations. Uiteraard op 
alle frequenties die aan radioamateurs 
zijn toegewezen. Echter voor dit award 
zijn ook verbindingen via Echolink of 
IRLP geldig!

Wil je meer weten over “The centenary 
of Scouting Award”, kijk dan eens op 
http://www.scouting100award.org. 

De landelijke JOTA-JOTI organisatie. 
www.jota-joti.nl,
Remko Welling, PE1MEW

(vervolg van ELDERS DOORGEBLADERD,
bladzijde 70)

Verbinding jan-feb 2007
Afschakeling analoge ether-TV: Einde 
van een tijdperk; C2000, een visie op de 
toekomst; Rohde & Schwarz twintig jaar 
on spectrumanalyse; Apparatuuroverzicht 
2007 (o.a. ook transceivers voor amateur-
gebruik); Videovergaderen eindelijk in 
HDTV.
[Verbinding: Postbus 127, 3980 CC Bunnik]

Zend- en luisteramateurs zijn lid van de VRZA!
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Beste radiovrienden,
Wederom is er een maand voorbij gegaan 
zonder spectaculaire gebeurtenissen.
Maar de redding is nabij en de meteo-
renzwermen en expedities zijn onderweg 
om het weer leuk in de shack te maken.
Ongetwijfeld zullen in de laatste week 
van april veel mensen uren achter de 
transceiver doorbrengen om San Marino 
via Meteoorscatter te verschalken en zo 
een nieuw land aan hun DXCC-lijst toe 
te voegen.

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

2M9SSB antennes van M2 getest en dat 
ging goed. Tijdens het opzetten van de 
antennes tijdens de expeditie ging er wat 
mis en het stackingsframe raakte bescha-
digd en werden er dus maar 2 antennes 
opgezet. Volgens mij, en daar krijg ik on-
getwijfeld van Hal nog uitsluitsel over, zijn 
ook twee antennes beschadigd. Wanneer 
je ergens in de rimboe van Afrika staat, 
heb je niet zomaar reserveonderdelen ter 
beschikking en het bleef dus bij deze twee 
antennes. En het zal jullie niet verbazen 
dat ook de elektriciteitsvoorziening verre 
van betrouwbaar was en ruim twee en een 
halve dag was er geen stroom ter beschik-
king.
Maar desondanks werden er in de periode 
van 16 tot en met 24 maart 98 stations op 
144 MHz via de maan gewerkt. DL8GP 
was de eerste en YU1CF de laatste. Neder-
landse stations in het log (ik heb nog geen 
officiële versie) zijn tenminste PAoJMV, 
PAoZH, PA1GYS, PA2CHR, PA3CMC, 
PA3CSG,  PA3FPQ en PE1L. Al met al 
toch een behoorlijk geslaagde expeditie 
en Hal heeft nog veel werk om alles weer 
in orde te krijgen voor een geplande ex-
peditie naar Botswana. Hij vraagt zelfs om 
hulp om diverse spullen weer aan de gang 
te krijgen, want dat is niet zo gemakke-
lijk… het is en blijft het Afrikaanse conti-
nent en daar lopen de zaken altijd anders 
dan gepland en verwacht.

De QSL van 3DAoHL moet naar het huis-
adres van Hal, ZS6WB. Mensen die ver-
bindingen hebben gemaakt op HF met 
een van de andere mensen tijdens de ex-
peditie, die moeten hun QSL ergens an-
ders naar toe sturen.
Ook hier wordt gevraagd om, indien men 
dat wil, wat extra’s in de enveloppe te doen 
om een project te steunen dat “Thirst For 
Life Scout” heeft en daarmee steun je de 
scouting in Swaziland.
Reden daarvoor is dat Hal op het resort 

De 144 MHz lijst met firsts is inmiddels 
135 landen lang en 2007 blijft op stoom 
met 1 DXCC per maand. Als laatste is daar 
aan toegevoegd Swaziland waar 3DAoHL 
enige tijd actief was vanuit “Hawanes-re-
sort”, een lodge op ongeveer 2,5 uur rij-
den vanaf Johannesburg. Het was Joop, 
PAoJMV, die op 16 maart als eerste op 
144 MHz met 3DAoHL (KG53) een ver-
binding maakte. Het toeval wilde dat Joop 
die bewuste dag vrij had genomen om de 
laatste hand te leggen aan zijn nieuwe an-
tennes en dat pakte goed uit! Joop heeft 
zijn 2 x 16 elements yagi’s vervangen door 
een groep van 4 x 10 el DK7ZB’s waar hij 2 x 2M9SSB Yagi’s van 3DAoHL.

Screenshot van 3DAoHL bij PAoJMV.

nog flink aan heeft zitten rekenen. Speci-
fiek rekening houdende met zijn situatie is 
hij erin geslaagd een opstelling te maken 
welke het lokale ruisniveau (wie heeft er 
geen last van…) flink heeft doen afnemen.
Door de stackingsafstand kleiner te kie-
zen heeft hij een zeer goede onderdruk-
king van de zijlobben gekregen en in de 
RX-lijn heeft hij bandfilters toegepast met 
een centerfrequentie van 144,120 MHz en 
een bandbreedte van 200 kHz. Het resul-
taat: weinig ruis en nagenoeg geen birdies 

meer.
Ik kreeg van Joop een 
foto van zijn nieuwe 
setup en ook wat meet-
resultaten… het lijken 
wel militaire specifi-
caties, zo goed is het! 
Alle koppelkabels zijn 
met een analyser bin-
nen een halve graad 
geknipt en ook de cou-
pler moest eraan gelo-
ven. Een returnloss 
van het hele systeem 
van -40 dB werd be-
reikt en voor diegenen 
die met deze term niet 
zo vertrouwd zijn… 
de overall SWR is dus 
lager dan 1.02 en dat 
wordt door de eind-
trap gewaardeerd.

En werken doet het 
want in de eerste week 
heeft Joop inmiddels 
ruim 60 QSO’s ge-
maakt, allen random 
en 16 daarvan waren 
één-Yagi stations die 
terugkwamen op zijn 
CQ.

In Swaziland liepen 
de zaken echter an-

ders dan gepland. In de voorbereidingen 
van de expeditie was een setup van 4 x 

De nieuwe 4 x 10 el DK7ZB van Joop, PAoJMV.
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was in het kader van het “EME for Africa-
project” en alle andere deelnemers voor 
de IRTS AFRI75 DX-pedition waarmee 
het 75-jarig bestaan van de Ierse radioclub 
werd gevierd.

Joop meldde overigens dat hij ooit 3DAo 
JD al eens gehoord had op 144 MHz… dat 
was voor mij nieuw.
Van Hal ontving ik een uitgebreid verslag.
Indien er ruimte beschikbaar is, dan tref-
fen jullie het in dit nummer van CQ-PA 
aan, zoniet, dan wordt het een andere 
keer.

Gerard, PE1BTX, was druk met een ver-
bouwing en ging daarna even uitrusten 
tijdens de wintersport. Daarna had hij 
weer wat tijd voor de hobby. Met zijn 
“beast” probeerde hij op 50 MHz 2,5 uur 
een verbinding te maken met Pop, YU7EF, 
die als 9N7JO / YU7EF/9N opdook. He-
laas was meneer Faraday op bezoek en tot 
een QSO is het niet gekomen. Toen heeft 
hij maar een paar andere QSO’s gemaakt 
en deze zien jullie bij de traffic-rapporten.

Verder was het verre van spannend… laten 
we maar eens gaan kijken naar de traffic-
rapporten van de afgelopen weken:

TROPO
144 MHz 
PAoA 04/03 SP1JNY (JO73), HB9DSO 
(JN37), OL5R (JN69), OE5D (JN68), 
HB9RF (JN47); PA3CWN 03/03 SK7MW 
(jo65), OL7C (JO60), F4CQY/p (JN28), 
HB9GT (JN47), SN7V (JO71), OL8R 
(JN69); PA3DRL 03/03 OK1MCS (JN 
69), OL8R (JN69), OL7C (JO60), OK2M 
(JN69), 04/03 HB9W (JN47); PA4EME
03/04 OZ9KY (JO45), OZ1ALS (JO45), 
OZ9HBO (JO46); PA5DD 06/03 MWo 
OPS/p (IO81), OZ2LD (JO54), OZ2PBS 
(JO55), OZ3Z (JO45), SK7CY (JO65), 
OZ9KY (JO45), SK7MW (JO65), OZ7EDR 
(JO55), OZ4VW (JO45), DL5AG (JO63), 
OZ1MFP (JO55), OZ7SKV (JO46), OZ9 
HBO (JO46), OZ1BEF (JO46), OZ1ALS 
(JO45), OZ/DKoG (JO45); PE1HWO
04/03 OK1PGS (JN69), OK1OUE (JO70), 
OL8R (JN69), OK2M (JN69), HB9DSO 
(JN37), HB9CR (JN47), M9T (IO80), 
11/03 FX3THF/B (IN88) hrd, F5VGG 
(IN88), FoEJW (IN78);  PE2JB 03/03 
DK3WC (JO61), HB9RF (JN47), HB9GT 
(JN47), 04/03 HB9CR (JN47), OL8R (JN 
69), DK1FG (JN59), 01/04 GoTKJ (JO93); 
PE9GG 03/03 SN7V (JO71), DK1GO/
p (JN58), 04/03 DR1H (JN59), DFoSX 
(JN58), F6HPP/p (JN19), HB9CR (JN47), 
F4CQY/p (JN28).

432 MHz
PA5DD 13/03 OZ9KY (JO45), OZ1MFP 
(JO55), SK7MW (JO65), OZ1DLD/p 
(JO45).

1296 MHz
PA5DD 20/03 SM6AFV (JO67), SK7MW 
(JO65), OZ1FF (JO45), SM7ECM (JO65), 
OZ1BGZ (JO65).

Meteoorscatter
Geen rapporten ontvangen.

EME
50 MHz 
PE1BTX 03/03 K6MYX (DM07), K6QXY 
(CM88) NC, 30/03 9N7JO (NC),  W8PAT 
(EN81), W1JJ (FN41), K1SG (FN42), 
GDoTEP, CT1HZE, N5BLZ.

144 MHz
PE1BTX 01/03 IK3AZ (JN65), 02/03 
8N1EME (QM06), DM2HBG (JO51), 
W5UWB (EL17), 03/03 K6MYC (DM07), 
RN6BN (KN95), UA9SL (LO71); PA3 
CMC 16/03 3DAoHL (KG53), 23/03 LU7 
DZ (FF78), DDoVF (JO61), OE6IWG (JN 
77), RZ3AED (KO86), RU3GX (KO92), 
OH6KTL (KP02), I8KPV (JN70), 24/03 
WB9PNU (EN61), DK1CO (JN49), 25/03 
EI75RTS (IO51), 28/03  DGoOPK (JO51), 
VE3FGU (FN04), HA5OV (JN97); PA3 
DZL 20/03 DL7FF, 24/03 RZ3AED, UA9 
SL, ZS6OB, JS3CTQ, OZ1LPR, 25/03 RA-
oFW, EA3DXU, DF2ZC, K2BLA, RA3GES 
(KO92), YU7AA, OH3KLJ, YO3DMU, 
KC7V, VE7TIL, RA6DA, AA7A, EA1YV, 
WQ5S, WB9PNU, 26/03 SM5CFS, 27/03 
DL6BF, IK7EZN, K5GMX, F1DUZ, Ko 
KP, OK2UZL, EA3DXU, F1TE, 29/03 
OK1TEH (JO70), EA5CJ, XE2AT, N5 
KDA; PA3FPQ 23/02 OE3FVU (JN78), 
F6APE (IN97), 24/02 UE6ANT (KN95), 
OK1UGA (JO80), UA3MBJ (KO88), EA5 
SE (IM98), DH4FAJ (JN49), JHoMHE 
(PM96), DK1CO (JO63), JN4FNZ (PM54), 
IQ3AZ (JN65), 25/02 8N1EME (QM06), 
RA3GES (KO92), 26/02 JF4TGO/8 (QN 
02), K9KNW (EL96), K9SM (EM59), 
RW3AC (KO86), 27/02 NG9Y (EM78), 
ZS6OB (KG44), 18/03 3DAoHL (KG53); 
PA4EME 04/03 8N1EME (QM06), 22/03 
S54T (JN75), 24/03 YU1CF (KN03), 01/04 
WA4NJP (EM84).

1296 MHz
PA3DZL 25/03 WW2R, 27/03 DJ9YW.

Uit de trafficrapporten kunnen jullie op-

maken dat het rustig is geweest. Zelf ben 
ik amper QRV geweest en dus niet bijge-
dragen aan de drukte op de band. Bij het 
kopje Meteoorscatter staan deze keer geen 
QSO’s vermeld. Er zijn er wel een paar 
gemaakt maar die waren niet echt interes-
sant. Wat dat betreft spreekt het plaatje van 
de OSWIN Meteor radar genoeg… je hebt 
wel meteoren nodig om een verbinding te 
kunnen maken.

In de vroege uurtjes van 1 april dook er 
op de diverse clusters plotseling een nieuw 
DXCC op… Afghanistan. Vanuit de om-
geving van Kabul was AP1RIL QRV. Hij 
beschikte niet over zijn locator maar die 
kun je wel via Google-Earth achterhalen.
Het was een geïmproviseerd station en 
ongetwijfeld heeft menigeen de eindtrap 
al standby gezet… of niet? Na deze mel-
ding (ja… het was uw rubricist die de mel-
ding plaatste met dank aan Joop, PAoJMV 
welke wel in was voor een grapje want die 
maakte een “first”…) dook deze call in 
verschillende varianten op de clusters en 
diverse newsletters. En dat is het leuke aan 
EME… het is een wereldwijd gebeuren 

Op http://www.iap-kborn.de/radar/Radars/OSWIN/meteor_aoa01.htm kun je kijken hoeveel me-
teoren er op een bepaald moment de dampkring binnendringen.

Uw rubricist was één dag QRV vanuit Afgha-
nistan als AP1RIL op CEPT-basis.
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en 1 april bij ons is soms 31 maart bij een 
ander en dan… gefopt! Zelf heb ik mijn 
echo’s gehoord als AP1RIL en heb mijzelf 
dus getrakteerd op een fraaie QSL-kaart.
Nu maar kijken of die meetelt voor het 
DXCC!??

En over DXCC’s  gesproken… in het begin 
van het jaar slaagden diverse stations erin 
een verbinding te maken met 1A4A. Het 
goede nieuws is dat zij uit de teveel meege-
stuurde porto voor de QSL-kaart een flin-
ke donatie hebben kunnen doen aan het 
goede doel: het oprichten van een meis-
jesschool in Sudan. De QSL-kaarten zijn 
klaar en worden momenteel verstuurd.
Het zijn er veel… erg veel én (nog belang-
rijker) ze tellen voor het DXCC omdat de 
1A4A expeditie goedgekeurd is. Het zelfde 
geldt overigens voor DXoJP.

In de vorige rubriek zagen we de 32m 
schotel van 8N1EME. Inmiddels is zo’n 

Op 20 maart 2007 zijn de VERON afd.
Friesland-Noord en de VRZA afd. Fries-
land gezamelijk op excursie geweest naar 
het “mini-radiomuseum” van Jan Bosma 
in Noord-Burgum.
Maar liefst 12 personen waren om 19.30 
uur afgereisd naar Noord-Burgum. Jan 
Bosma spaart oude lampenradio’s van het 
merk Philips. Deze firma heeft ongeveer 
vijfhonderd verschillende modellen radio’s 
geproduceerd, waarvan Jan er nu zo’n 120 
stuks heeft kunnen bemachtigen. Achter 
zijn woning staat een schuur die ingericht 
is als museum.
Hij is twaalf jaar geleden begonnen met het 
verzamelen en via handelen, ruilen, rom-
melmarkten bezoeken en internet heeft hij 
zo zijn verzameling kunnen uitbreiden.

Nagenoeg alle apparaten spelen. Indien 
nodig kan hij in zijn schuur reparaties uit-
voeren aan zijn apparaten in een als werk-
plaats ingericht hoekje. Zijn collectie loopt 
vanaf het jaartal 1926 tot en met 1963.
Vreemde namen duiken op, het “paasei” 
uit 1933, de “zingende plank” uit 1946 en 
het “varkentje”, een tuner van het merk 
Philector type 4180. Graag zou hij zijn col-
lectie willen aanvullen met een radio die 
de “kathedraal” wordt genoemd.

Maar u moet niet vergeten dat deze oude 
radio’s vrij schaars zijn te verkrijgen, maar 
ook vrij duur zijn als je ze wilt kopen. Hij 
bezoekt dan ook geregeld de speciaal-
markten in Emmen en Hoenderlo, alwaar 
vele nostalgische radio’s worden aangebo-
den. Ook stonden er diverse Reverbeo’s op 
de plank, dit zijn radio’s uit de Bi-Ampli-
serie en zijn voorzien van FM stereo en 
nagalm wat een leuk geluidseffect geeft.
Verder zijn er nog batterijtoestellen te 

zien en radio’s waarvan de schaalverdeling 
in- en uit te draaien is. Ook ligt er divers 
documentatiemateriaal en staan er enkele 
speakers op de plank.

Jan staat niet in de boeken als officieel 
museum, maar deelt zijn hobby met an-
dere belangstellenden. Zo af en toe komen 
er mensen kijken naar zijn verzameling.
Ook exposeert hij soms een gedeelte van 
zijn verzameling in de Oudheidkamer van 
Zwaagwesteinde en showt hij zijn collectie 
bij sommige evenementen. Jan kon er veel 
over vertellen, enkele bezoekers wisten 

Excursie afdeling Friesland
er ook erg veel van dus was er voldoende 
aanleiding voor diverse gesprekken.

Om ± 20.45 uur had Jan de koffie klaar 
en werd in de keuken het onderling QSO 
voortgezet. Na afloop van deze geslaagde 
avond bedankten we Jan met een applaus 
en een boeketje bloemen.

Maar bezoekt u ook eens zijn website: 
www.bosmaonlyphilips.nl. Voor een uitge-
breid foto-overzicht verwijzen wij u naar: 
http://www.pi4lwd.nl/mededeling.htm.

PE1RQA

Een deel van de verzameling van Jan Bosma.                                            Foto: Joop PE1BVZ.

beetje bekend hoeveel Nederlanders erin 
geslaagd zijn met hun te werken. Op 144 
MHz stopt de teller bij 12, op 432 MHz 
bij 2 en op 1296 MHz ook bij 2. Nu maar 
gaan wachten op de QSL…
Zelf kreeg ik na enig wachten de QSL-
kaart van mijn first met Montenegro en 
ik heb begrepen dat enkele anderen deze 
kaart ook gekregen hebben… weer een 
DXCC bevestigd!
Voor de komende tijd loont het zich om 
de DX-pedities in de gaten te houden. De 
periode kort na het verschijnen van dit 
nummer van CQ-PA is wel erg interes-
sant. Gepland staan een EME expeditie 
naar Western Samoa in de periode van 17 
t/m 24 april met de call 5W5AA vanuit 
het locatorvak AH36. In dezelfde week is 
er een expeditie naar San Marino: T77NM 
vanuit JN63. En of het al niet spannend 
genoeg is, gaan DH7FB en DF2ZC in die-
zelfde week naar Gibraltar in IM76. Dat 

wordt dringen!!
Volledige informatie van deze expedities, 
en nog vele andere, vinden jullie op de in-
middels welbekende sites:  www.mmmon 
vhf.de én www.rudius.net/oz2m.

Dat was het weer voor deze keer… ik wens 
jullie veel DX-plezier!

Meepraten 
over de VRZA?

Dit doet u op 2 juni
in de ALV.



GS35b eindtrap
voor 144 MHz          (deel 1)

door Frank Veldhuijsen PA4EME

In CQ-PA nummer 3 van dit jaar hebben 
jullie foto’s kunnen zien van een eindtrap 
met een Russische GS35b buis. Deze buis 
wordt, zij het in steeds mindere mate, op 
internet en hambeurzen wereldwijd aan-
geboden. De gemiddelde prijs voor deze 
buis ligt momenteel rond de € 100 en is 
daarmee aanzienlijk vriendelijker geprijsd 
dan vergelijkbare Amerikaanse buizen.
Bovendien is het een buis met een fors 
bemeten anodelichaam en dit maakt het 
mogelijk om een eindtrap te maken die, 
binnen de voor ons in Nederland toege-
stane vermogens-grenzen, nagenoeg on-
verwoestbaar is. De eindtrap is bij uitstek 
geschikt voor de moderne digitale modes 
FSK441 en JT65, welke bekend staan als 
echte “eindtrap killers”.

De bedoeling van dit artikel is om in-
zage te geven in de manier waarop een 
dergelijke eindtrap gebouwd kan worden 
met relatief bescheiden middelen. Aan 
de hand hiervan wordt inzage gegeven in 
de werking van grounded-grid eindtrap-
pen in het algemeen en wellicht dat “mo-
derne” amateurs die zijn opgegroeid met 
transistoreindtrappen kunnen worden 
overgehaald om ook eens iets dergelijks te 
bouwen. “Transistor-Wattjes” zijn prijzig 
en veelal te krap bemeten. De betere tran-
sistoreindtrappen zijn héél prijzig en dat 
maakt het maken van een buizeneindtrap 
toch wel interessant. Bovendien geeft het 
gebruik van een eigen gebouwde eindtrap, 
die omdat men hem zelf gemaakt heeft en 
in gedachten “leeft”, in de regel meer vol-
doening dan een gekocht exemplaar.

Triode in geaarde rooster-
schakeling
De in het schema beschreven eindtrap is 
een zogenaamde grounded-grid-ampli-
fier. Het rooster dat in een triode aanwezig 
is wordt aan massa gelegd en het ingangs-
signaal wordt aan de kathode aangeboden.
Kenmerkend voor dit type eindtrap is een 
relatief lage ingangsimpedantie (in de orde 

van een paar honderd ohm) en een lage 
outputimpedantie. Goede experimentele 
waardes voor een GS35b zijn 50 - 100 Ω 
voor de input en voor de output een waar-
de die berekend wordt door de te gebrui-
ken anodespanning te delen door 1,8 x de 
verwachte anodestroom.
Voor een dergelijke eindtrap zijn eigenlijk 
maar drie voedingen nodig: een hoog-
spanningsvoeding, een voeding voor de 
heater en een voeding voor de zend- en 
ontvangstomschakeling.
Deze eigenschappen hebben ervoor ge-
zorgd dat nagenoeg alle eindtrappen die 
er in de laatste dertig jaar door amateurs 
gebouwd zijn, grounded-grid uitvoerin-
gen zijn.

De hoogspanningsvoeding
Het bouwen van een hoogspanningsvoe-
ding is eigenlijk relatief eenvoudig. Het 
vinden van een geschikte transformator 
zal nog wel het grootste probleem opleve-
ren. In het moderne transistortijdperk valt 
het niet mee een geschikte transformator 
te vinden. Je kunt hier en daar ringkern-
transformatoren vinden waarvan je de uit-
gangen in serie kunt zetten en daarmee de 
gewenste spanning kunt opwekken. Ande-
ren grijpen terug op transformatoren die 
uit oude magnetrons worden gesloopt. Op 
vlooienmarkten hebt je een goede kans er 
een op de kop te tikken maar bereid je er 
op voor dat hij zwaar zal zijn… erg zwaar 
zelfs.
Ga maar gerust uit van 10 kilo per kiloVolt 
spanning, want koper is zwaar. En koper is 
duur en dat betekent ook dat deze trans-
formator ongetwijfeld een van de duurste 
onderdelen van de eindtrap zal zijn en dat 
je er dus alles aan moet doen om hem heel 
te houden.

De getekende hoogspanningsvoeding is 
maar een voorbeeld hoe je er een kunt 
bouwen. In de toevoer van de primaire 
zijde zien we dat een tweetal weerstan-
den van 50 Ω zijn opgenomen die er voor 

zorgen dat de diodes en condensatorblok 
ontzien worden tijdens het inschakelen 
van de voeding. Na ongeveer 30 seconden 
kunnen deze weerstanden worden over-
brugd met geschikte relais. De tijd is niet 
echt kritisch en de schakeling die ervoor 
benodigd wordt kan worden meegeno-
men in de logica die gebouwd kan worden 
om de eindtrap te schakelen.
Zelf heb ik een 20A Variac ter beschikking 
welke ik kan gebruiken om de spanning 
op de primaire wikkeling te variëren en 
ben daarmee in staat de hoogspanning te 
regelen.

Het gelijkrichtergedeelte is opgebouwd 
uit series van 5 diodes aan welke elk een 
weerstand van 390 kiloΩ (1Watt) en con-
densator van 10 nF (1kV) parallel staan.
Gebruik bij voorkeur het genoemde type.
Met 5 diodes is deze voeding geschikt tot 
3000 V omdat het een goed gebruik is om 
een veiligheidsmarge in te bouwen. Voor 
hogere spanningen zet je gewoon één of 
meerdere diodes extra in de serie. Je kunt 
natuurlijk ook een gelijkrichter bouwen 
met 4 diodes (bijvoorbeeld 14 kV, 1A) 
maar die zul je dan eerst ergens moeten 
bestellen. De hier gebruikte 1N5408 is 
gangbaar en zal niet moeilijk te vinden 
zijn.

Het condensatorblok is opgebouwd uit 
een serie condensatoren van 330 μF en een 
werkspanning van 400 V, hetgeen overeen 
komt met 33 μF bij 4000 V. De weerstan-
den parallel aan elke condensator zijn na-
tuurlijk bedoeld om de spanning netjes te 
verdelen. Bovendien zullen deze het blok 
ontladen wanneer de voeding wordt uit-
gezet; de capaciteit bloedt dan als het ware 
leeg. 33 μF is voldoende om de uitgangs-
spanning vlak te houden bij een stroom 
van 1,5 Ampère.
Bij de genoemde waardes mag de maxi-
male secundaire spanning van de trans-
formator niet hoger zijn dan 2200 Volt. Na 
gelijkrichting krijgen we dan ongeveer 1,4 
x 2200 Volt = 3000 V. Met deze waardes 
blijven alle componenten binnen de 25% 
veiligheidsmarge die gewenst is.
Om er zeker van te zijn dat de condensa-
toren ontladen worden is een extra serie 
weerstanden opgenomen die dienen als 
reserve. Er bestaat de mogelijkheid om de 
spanningsval over een van deze weerstan-
den te gebruiken om de uitgangsspanning 
te meten. Ik heb er voor gekozen om deze 
meting uit te voeren op een andere plaats 
en wel in de spanningsdeler welke gebruikt 
wordt om te controleren of er hoogspan-
ning aanwezig is bij de buis.
En daarmee hebben we de belangrijkste 
onderdelen van een hoogspanningsvoe-
ding beschreven of…toch niet?

Wanneer men het schema goed bekijkt, 
dan ziet men dat in de B – een weerstand 
is opgenomen van 50 Ω. Deze 50 Watt 
weerstand heeft als doel de stroom te be-
grenzen in het geval dat er vonkoverslag 

WAARSCHUWING
In deze eindtrap worden spanningen gebruikt, welke levensgevaarlijk zijn. Ge-
paste voorzichtigheid is dan ook gewenst. Let bij het gebruiken van bedrading er 
op dat deze over voldoende isolerende eigenschappen beschikt.
Houdt er rekening mee dat bij deze spanningen vonkoverslag kan plaatsvinden 
en zorg voor voldoende afstand tussen de verschillende potentialen. Werk netjes 
en secuur en zorg voor een opgeruimde werkplek. Werk nooit in vermoeide toe-
stand aan dit soort projecten, zeker niet wanneer er spanningen aanwezig zijn.
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(arcing) plaatsvindt. Fabrikanten zoals 
Eimac adviseren een voorziening om 
de stroom in zo’n geval te begrenzen tot 
maximaal 40A bij buizen met een anode-
dissipatie van 1500 Watt. In de praktijk 
gebruiken veel mensen een waarde van 10 
of 20 Ω maar dat is aan de krappe kant.
Gebruik een flink exemplaar van mini-
maal 50 Watt.
Een weerstand van 200 Ω (50 Watt) tus-
sen B – en massa is er voor de extra veilig-
heid.

Zorg absoluut voor bedrading met vol-
doende isolerende eigenschappen! Teflon 
coax waarvan de buitenmantel is afge-
stript kan dienen als een goede vervanger.
Een netfilter aan de ingang is niet verkeerd 
en een overspanningbeveiliging evenmin.
De secundaire kant van de trafo is tweezij-
dig afgezekerd met 2A HRC-zekeringen; 
dit zijn zekeringen met een keramisch 

lichaam welke met zand of iets verge-
lijkbaars zijn gevuld. Gebruik hier géén 
glazen zekeringen, deze zijn te traag en 
kunnen exploderen. Let op de juiste span-
ningsvariant.
Verbind de massa op meerdere plaatsen 
met de behuizing en zorg ervoor dat deze 
op absoluut betrouwbare wijze is verbon-
den met aarde. Als het enigszins kan, doe 
dit dan in meervoud.
Gebruik bij voorkeur 16 mm2. Zorg even-
eens voor een zeer deugdelijke aardverbin-
ding tussen de hoogspanningsvoeding en 
alle andere onderdelen van de eindtrap…
vertrouw niet op eventuele afscherming 
van verbindingskabels. Zie die maar als 
extraatje. Zelf heb ik in de dump 16 mm2 
kabel gevonden welke gebruikt wordt bij 
het lassen en deze middels schroefverbin-
dingen aangebracht.

Wordt vervolgd….
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Data Tijd in UTC Omschrijving

04/24 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
05/01 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
05/03 18.00-21.00 Italy activity contest
05/05-06 14.00-14.00 Internationale contest
05/08 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
05/08 18.00-21.00 VRZA Nederlandse Locator contest
05/15 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
05/20 08.00-12.00 OK activity contest
05/20 09.00-15.00 OE activity contest
05/22 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
05/26 04.00-20.00 YO contest
05/27 04.00-20.00 YO contest
05/27 07.00-15.00 Italiaanse contest Gargano
06/05 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
06/09-10 16.00-16.00 DDFM contest
06/09-10 18.00-12.00 VERON ATV contest
06/12 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
06/12 18.00-21.00 VRZA Nederlandse Locator contest
06/16 14.00-17.30 VRZA WAP contest
06/16 18.00-23.00 VRZA WAP contest
06/16-17 14.00-14.00 Hongaarse contest
06/16-17 14.00-14.00 IARU Regio 1 contest
06/16-17 14.00-14.00 VERON contest
06/19 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
06/26 17.00-21.00 NORDIC / R

04/21 00.00-24.00 Holyland DX contest
04/21 00.00-24.00 TARA digital prefix contest PSK
04/21 05.00-09.00 Estland open contest
04/21 16.00-20.00 Europa sprint contest SSB
04/21-22 12.00-12.00 YU DX contest
04/28-29 12.00-12.00 SP DX contest RTTY
04/28-29 13.00-13.00 Helvetia contest
05/01 13.00-19.00 AGCW QRP/QRP party
05/05-06 00.00-24.00 10-10 international lente contest CW
05/05-06 20.00-20.00 ARI internationale DX contest
05/12 17.00-21.00 FISTS lente CW sprint
05/12-13 12.00-12.00 A Volta RTTY DX contest
05/12-13 21.00-21.00 CQ MIR contest
05/19-20 12.00-12.00 Europese DX contest PSK
05/19-20 12.00-12.00 King of Spain El Rey contest CW
05/19-20 12.00-12.00 EU PSK contest
05/19-20 15.00-15.00 Portugal navy-day contest
05/19-20 21.00-02.00 Baltic countries contest
05/26-27 00.00-24.00 CQ WW WPX contest CW
06/02-03 15.00-15.00 IARU Regio 1 velddag CW
06/09 00.00-24.00 Portugal Day DX contest SSB
06/09 11.00-13.00 Asia Pacific sprint SSB
06/09-10 00.00-24.00 ANARTS WW RTTY contest
06/16-17 00.00-24.00 All Asia DX contest CW
06/16-17 00.00-24.00 SMIRK contest
06/23-24 12.00-12.00 King of Spain El Rey contest SSB
06/23-24 12.00-12.00 Oekraine DX contest digi
06/23-24 14.00-14.00 Marconi memorial contest CW

Contestkalender
Info voor deze kalender graag naar Ad de Bok PE4AD Boterbloemstraat 32, 
5321 RR Hedel, tel. 073-5991756 of E-mail pe4ad@vrza.nl
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