AS053 HS0ZJF/8 DXpeditie 2010
door ON4AFU
Tijdens mijn verblijf op AS101 (Koh Samui) kreeg ik een voorstel voor een kort verblijf in een prachtig
resort op het eiland Yao Yai. Eens naar de kaart gekeken en eigenlijk was het best te doen. Ik zou
vanaf Koh Samui de ferry kunnen nemen, dan was ik in Surat Thani. Van hier moest ik enkel de
oversteek maken van de oost- naar de westkust, ongeveer 200 km rijden. Vanaf Krabi kon ik dan met
een boot naar Koh Yao Yai. Mijn schoonbroer zou mijn motorbike naar Surat Thani brengen op 10/2
en zou hij dan samen met zijn xyl met de wagen naar Phuket gaan . Mooie oplossing voor mij, want in
Krabi had hij ook nog een vriend die een speedboat had waarmee hij mij naar Koh Yao Yai zou
brengen.

Ik zou dus heel weinig tijd verliezen door AS053 onverwachts te activeren. Ik zou enkel de nacht in
Surat Thani moeten doorbrengen waar ik pas om 16.00 LT aankwam. Op de evenaar is het al om
18.30 donker en ik ben geen voorstander om in het donker met een motorbike op onbekende wegen
rond te toeren. Het gevaar zit hem niet in de mensen, maar in de vele honden die de wegcode niet
respecteren en totaal onverwachts de straat overlopen. Meestal is het resultaat van zo een ontmoeting
dat het asfalt gekust wordt. Anderzijds zou ik toch in Krabi tot de volgende ochtend moeten wachten
om uit te varen. In het donker krijg je geen enkele Thai de zee op met een speedboat. Zij willen de PIE
(geesten) niet voor de borst stuiten.
Koh Yao Yai bevindt zich in de Andaman zee en behoort tot de Malay Peninsula West Group. De
IOTA-referentie is AS053. In deze groep bevinden zich ook de meer bekende eilanden zoals Pkuket
en Phi Phi. De hele groep bestaat uit een 25-tal eilanden. De eilanden met “Noi” in de naam zijn de
kleine, deze met “Yai” de grote. Ik was dus op het “grote” Yao eiland . Koh Yao Yai bevindt zich ook in
de Thaise call area 8, dus het te gebruiken callsign was HS0ZJF/8 .

Vanaf Krabi is het ongeveer één uur varen met een speedboat, dus niet al te ver uit de kust. Op het
eiland bevinden zich een paar prachtige resorts, doch het is er bijzonder rustig, zeker als je het
vergelijkt met het woelige Phuket.

Het aanbod dat ik gekregen had bestond erin dat ik, als promotie voor 2000 Thai Bath (€ 55), 4 dagen
in een vijfsterrenhotel kon verblijven, verplaatsing en maaltijden niet inbegrepen (hi hi). Maaltijden op
de Thaise eilanden bestaan meestal uit vis en zeevruchten en die zijn er overheerlijk. De Thaise
keuken is gekend als één der beste ter wereld. In het bereiden van zeevruchten zijn het echt
ongeëvenaarde kampioenen !
Dat ik nu in een hotel moest verblijven gaf me wel enkele problemen wat de antennes betreft. Maar
een radioamateur heeft genoeg verbeelding om toch de mogelijkheid te vinden om on the air te
komen. Ik had bij mijn materiaal voor AS101 een 1/6 balun voorzien. Deze kwam hier goed van pas
want vanaf de balustrade van mijn terras kon ik een FD4 spannen. Het zou me sterk verwonderen
moest het de andere gasten opgevallen zijn dat er een radioamateur actief was in hun hotel . Daar ik
een uitsluitend CW operator ben werden ze ook niet gestoord door het CQ-geroep van een SSBoperator .

Gedurende het vierdaagse verblijf op Koh Yao Yai kon ik 1600 QSO loggen met 55 verschillende
landen en dit opnieuw met nog meer bescheiden middelen en dezelfde sukkelpropagatie als op
AS101. Opnieuw werden verschillende Belgische OM gelogd: ON4BB, ON4ON, ON5ZO, ON7PQ, …
Bij het begin van mijn activiteiten op AS053 was er bij de radioamateurs wel enige verwarring
betreffende de IOTA. Het callsign wat ik moest gebruiken was namelijk hetzelfde als een paar dagen
voordien vanop AS101, HS0ZJF/8 (zelfde Thai call area). Velen dachten dus dat ik nog steeds op Koh
Samui zat en riepen hierdoor niet aan uit vrees een dupe verbinding te maken.
Op 16/2 heb ik Koh Yao Yai verlaten en deze keer ging het wel naar de homebase in Pathui… doch
weer niet voor lang, want een uitstap op 19/2 naar Cambodia als XU7AFU stond nog op het
programma.
Met dank aan Pee Khung voor het vervoer per speedboat.
Info : HS0ZJF/8 qsl via on4afu direct qrz.com of via buro UBA

HS0ZJF/8 qsl via ON4AFU, direct qrz.com of via buro UBA.
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