PACC contest strategie 2008
De PACC is een contest waar CQ geven het belangrijkste is. Met het maken van QSO’s
komen de multipliers vanzelf. Stations alleen aan te roepen als ze meedoen!
• Europa is op alle banden de voornaamste bron van qso’s
• Werk op zoveel mogelijk verschillende banden (meer multipliers = veel meer
punten)
• Banden controleren, voorkom het beginnen op een dode of te lage band.
• Over het algemeen niet langer dan 30-45 minuten op een band dan wisselen
• Stations zijn in CW vaak 15 tot 60 minuten eerder te werken dan in SSB
• Beginnen op de hoogste band (28 of 21 MHz) waar aantallen qso’s te maken zijn.
• Zo lang mogelijk op de hoogste band want deze is het eerste ‘dicht’
o Wel moeten er redelijke aantallen qso’s te maken zijn (of multipliers)
• Als de hoogste band sluit ga je naar de volgende lagere.
o Beetje stuivertje wisselen tussen 10-15-20 totdat het donker wordt
• Door naar 40 daarna 80 en 160. En weer terug naar 20 als deze open gaat
(ochtend)
o In de nacht af en toe 20, 15, 10 checken op openingen (check DX-cluster!)
o PACC praatfrequentie 430.825 beluisteren (hier niet qso-en! Kort en bondig)
• 160 meter niet vergeten (vanaf dit jaar ook SSB!)
• Niet vergeten om tijdens de schemering op 160-80-40 te werken
o Ochtend: USA
Avond: JA/VK (zal niet meevallen)
• In ochtend qso’s maken, zoveel mogelijk. 20 meter maar ook 40 meter is prima!
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12: betekend 12 uur
Tijden bij benadering!

08-10: van 8 tot 10 uur

25 landen is prima, wegwezen!
6 uur: USA, VE
7:15-7:45 ZL (gray line)
Ook zelf CQ geven, rustiger dan 40 meter. Hier kun je aantallen maken!
Denk om de contest vrije segmenten. 3560-3600 3650-3700
vanaf 23-8: USA vanaf 02 uur: Zuid Amerika, Caribbean
Band dicht: 1 uur na het licht worden in de ochtend (grayline)
CW als het kan, SSB voor de kleine stations veelal alleen aanroepen. Aantallen maken!
vanaf 23-8: USA 23-24: VK
Tegen ochtend: Zuid Amerika, Caribbean
Band dicht: 1 a 2uur na het licht worden in de ochtend (grayline)
De band waar je aantallen kunt maken.
Denk om de contest vrije segmenten. 14060-14125 14300-14350
12: Europa 14: VK, UA9 en USA
18: mogelijk weer VK? na 18 uur nog sporadische USA
Band dicht: 21:00
Band open: 06 uur
Van 08-10: JA
10-12: VK, ZL
Qso’s maken zolang hij open is, aantallen prima, minder storing andere stations dan 20 meter.
12: Eu,mogelijk al USA 13: Zuid Amerika en Azië (YB) VK, UA9 en USA 16: USA
Band dicht: 17:30
Band open: 08 uur Van 08-10: JA
10-11: VK, ZL
11: Zuid Amerika
Als de band niet open is alleen de multipliers pakken en qso’s maken op lagere banden.
Band waarschijnlijk dicht!! Denk om de Nederlandse multiplier!!
Band dicht: 17:30
Band open: 08 uur
Van 08-10: JA 10-11: VK, ZL 11: Zuid Amerika
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