Hi W.R.A.ers
Als je dit leest is de Kasteel activiteit jammer genoeg al voorbij.
De vrijdagmorgen om 6u.30 opgestaan om de remorque te laden met antenne’s , buizen , coaxen en
zo verder. Rond 9u aangekomen op het Domein de G’Hellinck en niet veel later kwam Luc ON4RW
ook al aangestoven met Theo ON4CLF.
Niet veel later kwam er iemand aan die het gebeuren op film wilde zetten , deze persoon was een
filmpje aan het maken over Radio Amateurs en werd door Claude ON7TK doorgestuurd naar de
sectie WRA.
We zijn begonnen met de tafels te plaatsen in de kantientje om de radio’s en al het gerief te
plaatsen.
Daarna hebben we de remorque geleegd om alles naar het voetbalveld te dragen.
Onder tussen waren nog enkele mensen aangekomen om een handje te helpen , waaronder ook Stijn
ON8SVH van ODE.
Eerst en vooral hebben we de 80m antenne klaargemaakt , de buizen uit elkaar nemen en de
ertalonen ringen plaatsen waar die moeten zitten om de tuidraden te kunnen spannen
Daarna de 20m alu buizen terug monteren en de tuidraden spannen + de 6m hefboom om dan de
antenne recht te zetten .
Onder tussen werd dit gebeuren op film gezet van op afstand en ook een clous up van hoe de
radialen gemonteerd werden.
Daarna werd de 40m antenne geplaatst met een man of 2 en ook de radialen werden gemonteerd .
Daarna werd de Mini 60 Antenne Analyzer gekoppeld aan de 2 antenne’s en wonder bij wonder , ze
waren beide perfect waar we ze hebben wilden.
De relaybox geplaatst en de coaxen werden naar de antenne’s getrokken. Tegen dan was het al bijna
middag of was het juist 12u gepasseerd , de èèn ging naar huis om een booke te eten de andere
hadden hun book’es mee .
Dan hebben we de Fritzel GPa 30 geplaatst een beetje vrij en weg van het kantientje op een buis van
een meter of 4. De 2m antenne Diamond 300 werd op een buis gemonteerd en kwam op een hoogte
van een kleine 4m te staan , niet zo hoog voor op VHF maar we hebben er toch een G8T mee gewerkt
in SSB.
Daarna kwam de volgende lading aan TS 930S en de 2 PA’s van Jean Marie ON4JMV + nog het èèn en
ander , en zo werd de shack dan volledig opgebouwd.
TS930S met homebrew PA 1KW , een TS850S ook met een Homemade PA 1500KW en nog de VHF
set een ICOM IC821 , maar deze heeft niet veel in de belangstelling gestaan. Er werden maar enkele
qso’s gelogd. De reden daarvan is dat het muisstil is op deze band in FM , dus voor volgend jaar
eventjes over nadenken of we deze nog gaan plaatsen.

Rond 18u waren we klaar om in de ether te gaan en zo waren we gestart met de Kasteel activiteit
voor het jaar 2015.
Al vlug werden we gewaar dat we stoorden van de ene zender naar de andere met dat groot
vermogen , de filters die we mee hadden Home made NQN Filter en de verfpotten waren niet
voldoende voor het grote vermogen , dus werd er besloten om iedere keer maar 1 station in de lucht
te houden.
40/80M Station met de TS930S of op 20m SSB ‐Digi mode met de TS850S.
Dus nog een punt voor op de vergadering , Filters hoe en wat.
Rond iets voor middernacht Kwam de nachtploeg aangewaaid en konden ze er ook een lap op geven
En er werd er ne lap op gegeven want de mooie verbindingen liegen er niet om
Rond 06u werd er afgelost door Theo ON4CLF en Luc ON3FZT , die zowel op 40m en of op 20m SSB
werd gezonden.
Jean Marie ON4JMV was al vroeg van de partij , want de zondag had hij familiale verplichtingen.
Eric ON4AEV was ook nog eens langs gekomen en kon samen met Jean Marie op 40m uitzenden
Zo rond 10u30 kwam Yves ON8ON aan want Yves stond op de lijst van 12u tot 14u
Yves kon zich vrij maken daar hij toch een drukke agenda heeft in het weekend , namelijk een Thais
restaurant in Ronse.
Jammer bij jammer kon Yves niet blijven , want er werd gerookt in het kantientje en door zijn
handicap ( hersenbloeding) werd Yves ongemakkelijk en moest hij terug huiswaards rijden.
De OM’s in kwestie hebben zich geèxcuseerd en beloven om dit niet meer te doen voor volgend jaar
zo dat we een rook vrije ruimte hebben .
Tegen iets voor de middag werd het wat stil in het kantientje en waren we nog met 3 .
ON4AEV ging iets na de middag zijn gastro gaan benuttigen en toen waren ze nog met 2
En zo bleef het tot rond 20u tot Patrick ON4ADG aan kwam .
Rond 13u30 was de filmploeg terug gearriveerd en was alles aan het klaar maken om nog wat op film
te zetten , er werd gefilmd zowel in de shack ( kantientje) of net iets buiten het kantientje
Onder tussen waren er al enkel toeschouwers aangekomen om het hele gebeuren eens van dicht bij
te zien. Dus veel volk in het kantientje maar weinig om te zenden , wat ik een beetje betreur.
Patrick ON4ADG nam het digi mode onder zijn goede en was er niet meer weg te krijgen tot iets voor
middernacht tot onze nachtuil was aangekomen ON3DWG de Guy.

ON3VK Robi Kon de slaap niet vatten en was al in het kantientje van 4u s’morgens om Guy een beetje
gezelschap te houden.
Terug rond 06u zondagmorgen werd Guy afgelost door Theo en Luc , die dan ook de 40m en de 20m
in beslag namen.
Het was zeer druk op freq , veel qrm en zo was het een beetje moeilijk om Belgische stations in de
log te zetten. Op 40m bleven we zo rond de 7.080 MHz en op 20m boven de 14.250MHz zodat de
on3 stations ons ook in hun log zetten.
Rond 10U30 kwam Luc ON4RW & XYL Roos aan om dan tegen de middag de boel terug af te breken ,
Theo was ook gebleven.
Rond 11u heb ik nog even de 40m band in beslag genomen tot tegen de middag , daar het zo druk en
veel qrm was heb ik dan maar om 12u de stekker er uit getrokken .
Wat we wel misten is de Inverted V voor 40/80m voor europa , de 40m verticale is goed voor DX te
werken maar voor europa niet ,daar dit veel qrm opneemt .
Dus iets na 12u zijn we dan met 5 man de boel beginnen afbreken zodat we tegen 15u het domein
konden verlaten en zo was OT7G 2015 ook weer voorbij.

Wat ik een beetje spijtig vindt is dat het altijd dezelfde zijn die zich inzetten.
We hebben een mooie club , toffe collega’s Radio Amateurs maar zonder de inzet van iedereen
kunnen we geen mooie activiteiten doen.
Ik weet dat iedereen familiale verplichtingen heeft , maar 1 uurtje komen zenden om de lijst te vullen
is toch niet te veel gevraagd denk ik
Er is nog de velddag 1st weekend van september , weet hoeveel er daar gaan aan mee doen
Er moeten ook antenne’s geplaatst worden en de shack moet opgebouwd worden , zonder jullie
medewerking lukt dit niet.
Als we niets organiseren , dan zeggen ze er is nooit iets te doen en als we dan iets mooi’s doen dan
……….
Wat ik wel kan zeggen , de afwezigen hadden weer eens ongelijk
Hopelijk op een mooie samenwerking in de toekomst
Mvg Nic ON5MA / OT7G

