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Het ZRT 2010

21 mei t/m 24 mei was het derde Zuidelijk Radioamateur
Treffen op camping de Kastanjes in Elsendorp vlak bij Gemert.
Omdat het plaatsen van ons portabele antennetje vorig jaar
wat lastig was vanwege de caravans en tenten hadden we het
21 meter vertikaaltje het weekend voor het ZRT vast
geplaatst.
Daar de XYL de 21e jarig was zijn mijn zoon Geert PD1QLF en
ik Jos PA1ZP, zaterdagmorgen de 22e om 09.00 uur
vertrokken richting Elsendorp.

Het oude aanhangertje van 1978 werd achter de nog
oudere kever van 1974 gespannen, en de tent met
stoeltjes tafeltjes luchtbedden slaapzakken pannetjes en
amateurspullen hadden hun plaatsje gekregen in de
aanhanger.
Natuurlijk waren we de Osse Erwtensoep niet vergeten.
Het gele gevaar werd gestart en weg waren we.

Om 09.45 arriveerden we op de camping waar we om 10.00 uur nog de opening van het 3e ZRT konden
meemaken.
Om 10.30 eens op ons gemak bij Bram en Marijke en Beagle Bobby, een kop koffie genomen om bij te komen
van de lange (35 km) reis.
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Rustig begonnen we met het opbouwen van de tent in een stralend zonnetje. Natuurlijk hield ik mijn jas aan
want ik had er de gehele winter over gedaan om zo mooi wit te worden, dat wilde ik niet laten verpesten door
de zon.
Om ongeveer 13.00 was de tent en portabele shack opgebouwd en kon het grote babbelfestijn beginnen. We
hebben het daar op het ZRT zo druk met kleppen en kletsen dat het ZRT beter kan omgedoopt worden naar
“Zonder Radio Treffen”. Ook moesten er in het nabij gelegen en heel mooi stadje Gemert eventjes nog wat
boodschappen gedaan worden, tevens werd Nico PE1KQP omdat hij zo eigenwijs is niet achter de geraniums
gezet maar achter roze Petunia’s.
Op ons gemak werd de QRP PIXIE 2 CW zender voor 3575 aangesloten op de antenne en ook de eindtrap van
25 watt en de R209 ontvanger werden aangesloten. s’Avonds hebben we er op 3575 nog een paar QSO’s mee
gemaakt op 80 mtr CW.
Toen was het tijd voor de BBQ , Na gezellig met zijn allen te hebben gegeten werd het houtvuur ontstoken
zodat we later op de avond toen het wat frisser was geworden er toch warmpjes bijzaten.

Op de Foto vn het kampvuur van links naar rechts Geert PD1QLF, Jan PA0POP, Nico PE1KQP, je weet niet wie
het eigenwijste is. Een van deze 3 amateurs is CW included niet grijs en zonder leesbril wie o wie? Natuurlijk
ontbraken de sterke verhalen rond het houtvuur niet.
Toen we om 03.30 uur onze tent in rolden bleek dat de luchtbedden door de temperatuursdaling aan de slappe
kant waren geworden, moesten we deze nog even wat bijpompen met de nogal lawaaiige elektrische
luchtpomp, gelukkig gingen de naaste kampeerders ook pas net naar hun bedje toe.
Zondagochtend om 8.00 weer uit de tent gerold, de zon stond er weer bij aan een strak blauwe hemel, en na
een bak koffie en gebakken eieren met ham (hesp) op een paar broodjes kregen Geert en ik het gevoel dat we
weer langzaam mens begonnen te worden.
Frans was al weer druk bezig om lekker te gaan dansen want al 3 jaar is er tijdens het ZRT ook een leuke
dansclub op de Camping aanwezig, dus kunnen de zendamateurs die de beentjes willen strekken lekker even
aan het dansen gaan.
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Na een gezamenlijk brunch werd het tijd voor serieus bouwen van HF set(je)s. Jan PA0POP en Nico PE1KQP
hadden speciaal voor het ZRT een bouwpakketje gemaakt. Het was een heuse 80 mtr QRPP TRX. Het ontwerp
was gebaseerd op het Pixie 2 ontwerp maar had enige leuke verbeteringen zoals een afstemming met een
keramische resonator van 3530 t/m 3605 KHz. Ook was er een sidetone generator in het ontwerp geïntegreerd
en was het uitgangs vermogen door toepassing van een wat sterkere eindtransitor opgevoerd tot wel ruim 500
mW. Ook was er een volume regelaar in gebouwd.
Alle onderdelen het kastje de pluggen en de knoppen zaten in het pakketje en zelfs het kastje, batterijhouders
en de koptelefoon waren erbij.
Daar mogen de mensen achter het pakketje en de ZRT organisatie best een pluim voor krijgen want de prijs
voor dit mooie pakketje was voor deelnemers slechts 15 Euro, doordat er flink gesponsord was door deze en
gene.

Het is zoals altijd “batteries not included”, maar we konden deze POP-PIXIE ook gewoon op 12V accu of
voeding draaien.
Geert PD1QLF en Stefan PD0VDE hadden als eerste hun Pixie af en het werkte meteen. De POP-Pixie werd aan
de seinsleutel en de grote 80 mtr vertical gehangen en er werd al door Stefan PD0VDE, in CW een verbinding
gemaakt met het Veron Pinksterkamp in Odoorn met Hans PA3ECT. Zowel VDE als QLF kunnen CW
Natuurlijk werden de bouwers om een uur of 4 s’middags vanwege het koude weer (28 C) en de stralende zon,
wat opgekikkerd door een kom warme erwtensoep. Zonder erwtensoep kunnen Jan PA0POP en zoon Stefan
PD0VDE , en ook Jos PA1ZP en zoon Geert PD1QLF niet optimaal werken zeker niet na een nachtje met nog
geen 4 uurtjes slaap.
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Om een uur of 16.00 werd er gestart met een leuke 2 meter kindervossenjacht , deze werd georganiseerd door
Frans PA0FMY, en een 10-tal kinderen die toevallig aanwezig waren op de camping werden samen met een stuk
of 10 zendamateurs en of vaders en moeders op pad gestuurd om op de camping een aantal vosjes te zoeken .

Na een ruim een uur jagen in de stralende zon hadden de deelnemers dorst en kregen ze van Cora en Ron een
lekker fris blikje drinken.
Even erna werd er een vossenjacht op 80 meter begonnen, en omdat de pixie zonder problemen al in Odoorn
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op 150 km afstand aankwam was er besloten door Frans PA0FMY dat 1 van de 80 mtr vossen het met 5 watt
ook best wel zou doen op de grote vertical, we hebben gelukkig geen deelnemers gezien die wat mis hadden
gepeild met de vossenjacht in Odoorn.
Na weer een gezellige BBQ om een uur of 19.00 en sterke verhalen om het houtvuur gingen we deze keer wat
eerder plat om ongeveer 01.00 uur.
Maandagochtend werd er voorzichtig begonnen met opruimen. Ook werd Cora PA2COR nog even voorzien van
een POPixie pakketje voor thuis en een bedankkaartje, ze had door al het drukke pannenkoeken bakken en
BBQ stoken , amateurs insmeren tegen de zon, nog geen tijd kunnen vinden om zelf een Pixie in elkaar te
prutsen.
Cora en Ron in ieder geval enorm bedankt voor alle goede zorgen en de perfecte BBQ,s. Na Geert PD1QLF en
Marcel PD2MAL met Clemens PD2VCC op frietkotlunch te hebben gestuurd, zijn we om ongeveer 15.00 uur
weer moe maar voldaan huiswaarts gereden. De complimenten voor onze jonge amateurs ze hebben allemaal
enorm mee gewerkt met het opruimen, en zelfs dat werd hierdoor nog gezellig en leuk.
Al met al een pracht van een weekend met schitterend weer en een hoop gezellige leuke mensen. Met
amateurs van onder andere de volgende clubs; ORB, VRZA, VERON, REC, VRA, ZWVRAC. Samen hebben ze
allemaal laten zien dat amateurs van alle clubs van harte welkom zijn op het ZRT en dat ze daar zonder
dissonanten er een grote gezellige amateurbende van maken. Het ZRT is er voor iedereen, en niks is er
verplicht.
Het laatste woord laat ik aan Baretta, de pappagaai van Piet PD2HPE uit Utrecht, naast zijn geluidjes als de
5TWO van de condor, de ..- van het omschakelen van de Kenwood TS 440 naar usb, de menupiep van de Icom
portofoon en alle babbeltjes en fluitjes , kwam er ook regelmatig “lekker bakje koffie?” uit zijn snavel en in zijn
snavel.

Lekker Bakje koffie
Iedereen hartelijk bedankt voor hun bijdragen aan het ZRT 2010.
Hopelijk tot volgend jaar ook voor Piet en Baretta.
73 see u agn sn in 2011
Jos PA1ZP

