Hi WRA,ers
Als je dit leest is de Kasteel activiteit al achter de rug.
Vrijdag morgen rond 09u30 aangekomen op het domein waren er al enkele OM's aanwezig .
Ook Jean Marie ON4JMV was al aangekomen met het zware stuf (PA's )
Luc ON4RW & XYL Roos waren ook van de partij met de drank voor de bar en om te helpen met de
antenne's.
Door het slechte weer in de voormiddag zijn we dan maar eerst in het kantientje met de shack
begonnen , opstellen van de Radio's, de PA's, de Computers enz....
Na de middag was het al wat droger aan het worden en zijn we dan met de Antenne's begonnen .
Op het voetbalveld kwamen de verticale antenne's voor 80m & 40m , juist voor het kanientje kwam de
Hygain AV 18VS van Theo ON4CLF, dit is een 5 bander 10m tot 80m
Theo had me een mail gestuurd of hij een twee antenne's mocht meebrengen om uit te proberen ,
daarvoor dient ook de activiteit om antenne's uit te testen
Op het petanke deel kwam de verticale voor 17m en ik had nog een spider^pole van 12m gekocht op de
hambeurs in Rosmalen voor een End Fed voor 24Mhz te proberen .
Eric was dan ook in de namiddag aangekomen om de antenne's uit te meten met de Rigexpres en wat
beeldjes te maken voor op de site .
Nadat alles was geinstaleerd was er een vergadering van de W.R.A. en na de vergadering konden we van
start gaan tot zondag 14u
Het was dan al rond 21u of zo en we konden in de ether gaan
40m was nogal vlug bezet en de ene na de andere qso volgde in de log , s'nachts heeft Guy ON3DWG dan
ook verder gedaan met Rudy aan zijn zijde en zijn XYL .
Er werd nog een deftig woordje gebabbeld en de tx werd er stil van hihi .
Rond een uur of 4 denk ik is Robi ON3VK aangekomen was ( kon de slaap niet vatten) en rond 06u kwam
Theo aan die dan de hele voormiddag de radio's bedienden
Ikzelf was er rond 06u30 en was een beetje op zoek naar stations op 20m & 17m maar het was niet al te
druk op die banden (slechte propagatie)
Rond 11u en 11u30 zijn de 2 OM's huiswaards vertrokken en ik zat er alleen tot een uur of 2 in de
namiddag , toen kwam Eric ON4AEV aan en wat later J.M. ON4JMV, die moest nog werken in de
voormiddag .

Robi en de familie zijn nog langs geweest en we hadden bezoek van een nederlander die was nog
Amateur geweest , maar had de licentie opgeven .
De avond naderde en het was dan ook terug de beurd aan de nachtshift , deze keer geeft ie er een lap op
geven want ie was alleen
Zeer mooie DX verbindingen gemaakt op 40m met nu en dan een mooie pile up
S'morgens om 06u heb ik dan over genomen op 40m en dan eens op 20m en eens zien of ze geen
propagatie was op 17m maar heelaas niet veel te beleven op 17m enkele Grieken en een TA
Op 40m en op 20m was het nogal druk met nu en dan een mooie pile up
Jammer dat ik er de hele voormiddag alleen zat , maar heb me toch geamuseerd
Rond 11u30 heb ik dan de kleine antenne's beginnen afbreken en rond 13u de andere antenne's
beginnen afbreken met de aanwezigen
tegen een uur of 12 zijn dan Robi en de ganse familie terug aangekomen ook J.M , Eric ........
Jammer van het slechte weer want we waren nat om de boel af te breken , nu en dan eens gaan schuilen
in de kantiene
Daarna was het aan de Schattenjacht , maar dit is een ander verhaal en een groot suc6
tot volgend jaar ??????????
Mvg Nic
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