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EEddddyy  VVaaeesseenn,,  OONN77KKEEII 
 

 

Weer een idee van Bart, ON3FMB om de call 
“ON1RAFMOTA” te activeren maar deze keer bij 
de Kapel van O.L.V. op de Witteberg te Achel 
(JO21RG) waar er op zaterdag 22 juni 2013 
weer een huldiging plaats vond i.v.m. de 
oorlogsherdenkingen die door de werkgroep 
RAF-Memorial-Achel werd georganiseerd.  Wij 
waren actief van 21 tot 23 juni 2013. 
 
Dus werden er plannen gesmeed om dat 
weekend QRV te zijn tegenover deze kapel. Op 
een of ander feest kwam het tot een gesprek 
tussen Bart (ON3FMB) en Rudi (ON7YT) waar 
Rudi zijn legermast van 30 meter ter 
beschikking stelde zodat het RAF-MOTA team 
daar hun antennes kon plaatsen.  
 
Omstreeks negen uur op vrijdagmorgen 
arriveerde Rudi met deze enorme mast op de 
terreinen van de chiro waar Bart met enkele 
teamleden hem stonden op te wachten, wauw... 
amai... ging het al snel, daar kunnen we de 
beams wel mooi op plaatsen! 
 
Zo gezegd zo gedaan en snel werd de HF- en 
2m beam op de mast geplaatst en werden de 
antennes de hoogte in gestoken. Weldra 
stonden al kijklustigen aan de draad naar boven 
te gapen, naar de enorme mast en wat komen 
die hier doen? Er werd vakkundig uitleg gedaan i.v.m. deze activiteit en wat de bedoeling 
hiervan was. 
 
Na het rechtzetten van de mast was de tent aan de beurt van waaruit ging worden 
uitgezonden, tafel en stoelen erin, transceiver voor HF en een station voor 2m werd ook 
opgesteld. Ondertussen waren er ook al een paar bezoekers aangekomen die van deze 
activiteit hadden gehoord en nieuwsgierig waren over de opstelling en hoe dit in zijn werk ging 
... 
 
Het station “ON1RAFMOTA” ging op vrijdag 21 juni al snel QRV om zo de wijde wereld te 
bereiken. Er werd afgesproken om alleen SSB en CW QSO’s te maken en ook op de frequenties 
die toegankelijk waren voor de ON3 stations in België. De CW qso’s waren voor de rekening 
van Pascal (PB1SAM) wat toch nog steeds speciaal is bij zo’n activatie! 
 
Zaterdagmorgen werd al snel gestart door Swa (ON5SWA) afgewisseld door andere operatoren 
zoals Eddy (ON3EA), BART (ON3FMB) en Eddy (ON7KEI), in tussentijd werd de seinsleutel 
weer door Pascal (PB1SAM) gehanteerd! De condities waren niet zo bijzonder en bleven de 
pile-ups beperkt tot een enkele keer. 
 
In de loop van de dag zijn een paar teamleden het Grevenbroekmuseum gaan bezoeken waar 
je voorwerpen uit de prehistorie, middeleeuwen, wereldoorlog 1 &2  enz. kan gaan 
bezichtigen. Ook vind je daar informatie terug over de werkgroep RAF memorial, dus voor 
meer info kan je ook terecht op hun website: http://www.grevenbroekmuseum.be 
 
Zaterdag namiddag vond de ceremonie plaats aan de kapel waar heel wat 
hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren uit verschillende landen zoals, Zuid-Afrika, 
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Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland……. Ons team werd zelfs in de plechtigheid vernoemd en in 
het kort uitgelegd waarom dit station daar stond opgesteld, contacten over de gehele wereld 
maakte ter herinnering van de gesneuvelden!  En de gehele wereld was ook zo, van Japan tot 
Zuid-Amerika, van Nieuw-Zeeland tot Noord-Amerika stonden de calls van de stations in het 
log, prachtig! 
 
’s Nachts werden er nog contacten gemaakt op 40m en 80m maar al snel kwam hieraan een 
einde want zondag voormiddag moest het terrein volledig ontruimd zijn omdat er daar weer 
andere activiteiten op het programma stonden, zendstations demonteren, tent opplooien, mast 
naar beneden, antennes weer netjes opgeborgen en het was niet meer te zien dat hier zo’n 
enorme mast had gestaan. Weer gereed voor een volgende activatie!!! 
 
Ook nog bedankt aan iedereen die in de log staat, voor de andere is een volgende keer weer 
de mogelijkheid om in het log te komen , bedankt aan de “gast operatoren” Pascal PB1SAM 
en Walter ON5WAL om hun steentje bij te dragen! Bedankt aan al de bezoekers, de buren, de 
scouts van Achel voor ons de lokalen ter beschikking te stellen, het stadsbestuur van Hamont-
Achel, het Grevenbroek Museum en zeker niet vergeten Dhr. René Winters om de nodige 
contacten te leggen. Bedankt aan al de Radio Amateurs die ons zijn komen opzoeken en 
iedereen die we … vergeten zouden zijn. Bedankt aan Rudi (ON7YT) en Marleen (ON6ZU) voor 
het ter beschikking stellen van hun militaire mobile mast van 30m!!!! 
Bedankt aan het team voor hun inzet: ON3EA (Eddy), ON5SWA (Swa), ON7KEI (Eddy) en 
ON3FMB (Bart) voor de uitwerking van deze activatie! 
 
Tot de volgende activatie waar we ondertussen weeral mee bezig zijn, meer informatie kan je 
ter gepaste tijden op onze website vinden: http://www.ON-RAF-MOTA.be 
 

 
 

Modes:  SSB & CW op de banden  2m, 20m, 40m & 80m 
DXCC Phone : 47 ,DXCC CW : 9 
WAC : 4, WAZ : 8, ITU Zones : 12 
 
Zulke artikels zien wij op de redactie heel graag binnenkomen.  Waar 
blijven de anderen?  Merci, mannen! 


