Velddag WRA 2016

Dit jaar zouden we opnieuw onze kans wagen om operationeel te zijn tijdens de velddag
Vorig jaar besliste onze stroomgroep daar anders over en was het al game over na een 4 tal uur
De locatie was opnieuw dezelfde als vorig jaar een ideale plaats op de boerderij van Frans ,
gelegen nabij de QTH van Nic ,
Alle antenne materialen waren aanwezig op de aanhangwagen van ON5MA ,zoals coaxen , antenne's
de 40m vertikale , de Hustler 4bander vertikale voor 10m‐15m‐20m‐40m en de homemade 12m
mast voor de draadantenne's , de inverted V 40/80m draadantenne en een FD4 van 10m tot 80m
Nic ON5MA en Guy waren bij mijn aankomst al druk bezig aan de opbouw , al vlug kregen we
versterking van Robi ,ON3VK en Saskia ON3VWS
alles ging vlotjes zijn gang , maar de Inverted V voor 40/80m met coax traps was niet al te goed , de
balun had een klein scheurtje en we konden de pl plug niet goed vastzetten .
Dus werd er over geschakeld naar de FD4 met het voedingspunt zo een 13m hoog
Na het uitmeten van de antennes met de analyzer waren ze allen prima afgesteld Een ding was nog
een vraagteken , de stroomgroep …………… hoe zou die functioneren ??Nic had vooraf de nodige
onderdelen kunnen verzamelen voor herstel van de groep , met uitzondering van de rollagers van
de rotor , maar geen probleem volgens mijn inzien (ON4RW) kon het niet foutgaan
En u kon het al raden onze stroomgroep deed het voortreffelijk , met uitzondering dat er tijdig
benzine moest bijgevuld worden , hihi
Gelukkig was Nic tijdig terug met volle jerrycans , en kon er net op tijd gestart worden met de
velddag
ON5MA begon op 20m en wat bleek er was niet veel trafiek op die band , zo nu en dan wat rond
gedraaid op 20m om dan na een uurtje of zo iets naar de 15m band over te schakelen .ook op 15m
was er ook niet veel te rapen.
Na een uurtje of twee dan maar op de 40m band proberen en daar waren het goede conditie's de
volgnrs die we moet doorgeven waren van sommige al tamelijk hoog terwijl ik nog maar een 25 tal
qso’s had, Dus op de 40m blijven en puntjes ophalen wat dan nog vlotjes ging.
Rond 17u kreeg ik bezoek van Eric ON4AEV die dan nog efkens hielp met loggen . Tnx Eric.
Om 20u was ik zelf (ON4RW) en XYL aan de beurt voor de volgende shift , en konden we nog
voldoende puntjes sprokkelen op de 20meter band met heldere signalen …………
ON5NT Ghis kwam ook nog op bezoek voor enkele fotos voor de CQ QSO boekje
In afwachting van de nachtploeg was Nic ON5MA actief tot ongeveer 23.30u

Er kwam versterking van Guy , ON3DWG die tot 5uur in de morgen zou doordoen……….
Robi (ON3VK) zou ook nog langs komen , maar blijkbaar had hij andere prioriteiten ?
Rond 6u in de morgen is Guy opnieuw afgelost door Nic , en even dreigde er een probleem
met benzinetekort , dit was al vlug opgelost en er kwam een nieuwe lading aan via ON4RW
Rond 12u was Guy er opnieuw , om de laatste shift te draaien met Nic tot 15u …………….
Besluit : Onze eerste echte velddag bij de WRA was een efficiente oefening voor OM en materieel
,gezien de minimale bezetting van operatoren is het station toch 24 uur actief gebleven , en dit met
448 qso’s in de log
Alle aanwezigen hebben zich goed geaumuseerd ,
Woord van dank aan de bezoekers van andere secties ,en de eigenaar van het veld ,
En vooral niet te vergeten de medewerkers , ON4RW‐ Luc , XYL Roos , ON5MA ‐ Nic , ON3DWG‐ Guy
ON4AEV ‐ Eric , ON3VK‐ Robi , ON3VWS‐ Saskia , ON5TN‐ Karel , ON2RVM‐ Rudiger ,
Dit was een geslaagd initiatief van ON5MA !

73s en tot de volgende

CM – WRA ON4RW Luc

