
PA1TK /p 

 2016 IARU VHF contest Trintelhaven 



The Crew 

PA2CV   PA1TK   PE1RLF    PA5WT 



Hoe ontstaat het idee 

 2015, PA1TK neemt deel aan de 2 meter IARU 
contest vanaf Trintelhaven  

 Gedwongen door slecht weer moet Theo 
uitwijken en zijn vergunning van Rijkswaterstaat 
wordt ingetrokken 

 Het team, bestaand uit Theo, XYL, dochter en 
schoonzoon blijkt te klein  

 Teleurstelling alom 

 Tijdens een kopje thee bij PA1TK besluiten we 
de krachten te bundelen 



Wat is ons Doel 

 Winnen  

 600 QSO's minimaal 

 2015  

– PA6NL 564 qso's  204556 km 

– PA1T 533 qso's  198683 km 

 2014 

– PA6NL 573 qso's  214567 km 

– PC5T 522 qso's  204185 km 

– PA1T 460 qso's 166597 km 



Waarom deze Locatie 

 Rondom water water en nog eens water 

 Geen obstakels, vlakke afstraling  

 Geen sterke stations op korte afstand 

 Geen elektriciteit en bijbehorende stoorbronnen 

 Niemand heeft last van ons 





Stations wensen 

 4 Antenne systemen 

 Antenne's  

– Vertikaal gestackt 

– Horizontaal geen smalle bundel 

 Ontvangst direct schakelbaar naar een richting 

 Ontvangst, sterk signaal vast, lage ruis 

 Voldoende Tx output 



Het Station 





Hoe verder 

 Eric PE1RLF wordt gevraagd te assisteren 

 Contestspullen van contestgroep Deventer 
worden geleend 

 Plan maken qua stationsopbouw 

 Vergunning aanvragen bij RWS 

 Aggregaat regelen met voldoende power 

 Wie gaat de CW verbindingen in de nacht 
maken, geen van ons drieën beheerst CW 
voldoende ? 



Voorbereidingen PA1TK 

 Thuis zender en amplifiers testen 

 Antennes, masten en rotoren controleren en 
bouwen v.d. YU7EF antennes 

 Preamps en switchboxen controleren 

 Coaxkabels en verlopen meenemen 

 Hulpapparatuur testen 

   Laptop, software, headset, voice keyer, 
seinsleutel, sequencer, RX antenne selector, 
voice recorder 

 Reserve spullen meenemen 

 



Voorbereidingen PE1RLF PA2CV 

 Antennes, masten en rotoren controleren 

 Extra mast organiseren (DARES Apeldoorn) 

 Voedingskabels netspanning organiseren 

 Aggregaten 2kW en 40kW met voedingskabels 
en verdelers regelen 

 Brandstof voor aggregaat regelen 









De test vooraf 

 Testen tijdens de augustus DAC contest 

 FT-847, laptop en internet 

 Mast 10 meter 1x 9 element F9FT 

 Rotor, preamp + eindtrap 

 Honda 2 kW fluister aggregaat 

 Opbouw van 17-19 uur, contest 19-21 uur 

 Resultaten zijn prima, bakens en de bekende 
stations met prima signalen, geen QRM 

 Op / afbouw ging zoals verwacht  





Wat ging er fout 

 15 meter pompmast schuift niet uit 

– 12 meter pompmast in de voetsteun 

 We komen nu 1 mast te kort 

–  pompmast van DARES Apeldoorn geleend 

 Een eindtrap wordt opgeblazen door Tx zonder 
dummy 

– PA6NL leent ons 2 eindtrappen 

 Rx / Tx omschakeling werkt niet goed  

– Voedingsspanning te laag 

– Draadjes solderen in antenneselector en 
preamp 



Operating desk 

 Zender Yaesu FT-847  

 Voice Keyer, automatisch CQ 

 Voet schakelaar 

 2x Headset  

 Opname recorder 

 N1MM contest logging 

 CW generator + decoder software 

 Internet, ON4KST chatbox, DX cluster 



Operating desk 



Antennepark 

 4 separate antennesystemen in 4 richtingen 
 

 Ontvangst schakelbaar per antenne of samen 
 

 West, mast 14 meter 2x 17 element CueDee 
 

 Zuidwest, mast 13 meter 2 x 9 element F9FT 
 

 Zuidoost, mast 10 meter 2 x 9 element F9FT 
 

 Oost , mast 7,5 meter 2 x 9 element YU7EF 





Het contest weekend 3 / 4 sept. 

 Samenkomst 2 september 9 uur Trintelhaven 

 Vrijdag opbouw 3 antenne systemen, shacktent, 
deel v.d. Apparatuur, 1e test  

 Zaterdag 4e antennesysteem, rest v.d. 
Apparatuur, test volledige systeem 

 Zaterdag en zondag contest (16:00-16:00) 

 Afbreken en aggregaat afleveren(16:00-21:30) 

 Zondag 22:00 thuis 

 























Antenne Crash 

 De 3* 9 el. F9FT stort neer  

 PE1RLF moet rennen voor zijn leven  

 1 antenne overleeft het niet  

 Theo sturen we even weg, mopperend 

 Eric & Alex richten de mastdelen weer 

 2* 9 el. F9FT lichtgewicht wordt opgebouwd 

 Na het avondeten staat ook de 3e mast 

























1e uur 65 QSO's en 18471 punten 







De voorsprong op de concurrentie 
 89 OSO's 







Totaal 602 QSO's en 222402 punten 





Analyse logbestand 

http://concours.ref-union.org/statthf/ 

 

Aantal QSO:    602 

Total km:     222655 

Gemiddeld:    370km/qso 

Aantal landen:   15 

Aantal locatorvakken: 81 

Best DX: OE1W (JN77TX) = 894km 

 





QSO / uur 

Punten / uur 



Score's 

QSO's per 100 km: 
 
0-100     km : 52  
100-200 km : 100  
200-300 km : 78  
300-400 km : 96  
400-500 km : 111  
500-600 km : 98  
600-700 km : 46  
700-800 km : 19  
800-900 km : 2  

Top 10 QSO: 
 
OE1W  894 km JN77TX 
IO2V  835 km JN56WK 
OK1KCR 793 km JN79VS 
F1NZC  789 km JN15MR 
F4GLD/P 788 km JN15VP 
OK1KPA 788 km JN79US 
TM2OP 783 km JN06JG 
OE2M  770 km JN67NT 
OE5D  756 km JN68PC 
SN6J  754 km JO81AB 



OSO's                      Punten 
per richting 



De uitslag 


