
                                                                                                  

Beste lezers, 

Op woensdag 22 mei heeft jullie bestuur weer een bestuursvergadering gehouden, en geheel volgens de planning 
de onderwerpen voor de komende maanden besproken. 

Malta: We beginnen a.s. donderdag 6 juni “Met een lach en een traan” Hoe is het nou toch begonnen in MALTA in 
1987. Met grappen en grollen hoor u de echt gebeurde belevenissen welke zich afspeelden tijdens de eerste DX-
pedities naar 9H…. land, met o.a een HF Beam die naar beneden stortte waar op dat moment iemand stond, de 
telefoon centrale die het niet meer deed en hoe hang je een 80 mtr dipool op en beschadig je het dak van een nieuwe 
auto in de garage?????? Dit zijn echt gebeurde verhalen!!!! 

De 51e WAP  Worked all Provinces 2019 

 

En ja, nog even een remindertje betreft de WAP contest = gezellig samenzijn. Op dit moment hebben zich 8 personen 
aangemeld, dus hebben we aan 1 taart genoeg, toch zou het leuker zijn dat we 2 taarten moeten bestellen!!!!!! Toch?   

Website: De website is ondertussen weer bereikbaar, maar is niet compleet en een tijd uit de lucht geweest. Er wordt 
hard gewerkt om deze weer update te krijgen zodat iedereen kan zien en lezen hoe actief de VRZA afd. Kagerland 
is. Nog even geduld dus. Diegenen die ook de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen zich inschrijven via 
bestuurkgl@vrza.nl onder vermelding van “Nieuwsbrief “ U zit er dan bij de volgende ronde bij. 

 

CW Cursus: Er is weer vraag naar het geven van een CW cursus. Dit willen we graag doen, maar dan hebben we 
tussen de 5 en 8 personen nodig om dit te organiseren. De bedoeling is dat we medio herfst gaan starten, maar geef 
je nu alvast op zodat we de zaken kunnen regelen. Koffie/thee en versnaperingen tegen de conforme KGL prijzen. 
Voor de cursus zal een nog nader te bepalen (kleine) vergoeding gevraagd worden.  

 

Knutselen: Voor de echte liefhebbers en nieuwe generatie vossen jagers: Wij hadden eens gedacht dat we weer 
eens het vossenjagen op touw moeten zetten, maar wel op een nieuwe manier. Gewoon met je porto op 2 mtr, maar 
niet met een HB 9 CV of een 9 ele antenne op het dak van de auto!, maar via het doppler systeem, wat krijgen we 
nou zullen jullie wel denken. Het is de bedoeling dat we een klein doppler systeempje gaan bouwen en met 2 
antennes gaan meten. Nieuwsgierig…. Op een van de clubavonden zullen we er een toelichting over geven. 

Ook is er vraag naar een module voor het maken van een digitale SWR meter welke op de laptop aangesloten kan 
worden.  

Voor beide knutsel objecten gaan wij een pakket samenstellen bij voldoende aanmelding. U hoort hier nog meer 
over, maar eerst krijgen we nog de vakantie periode. 

 

             Z.O.Z. 

Nieuwsbrief VRZA Afd: KAGERLAND PI4KGL                      
Nr. 82 d.d. 3 juni 2019   

 Met deze maand: De 51e WAP Contest. Lezing MALTA, Vossenjacht, Bouwprojecten 

Verandering van de website en CW. Heeft u nieuws stuur het aan de redactie : 
bestuurkgl@vrza.nl         Ons postadres is : VRZA Afd. Kagerland,   
Kwaaklaan 5     2341 NN  OEGSTGEEST. Alleen voor post wat door de 

brievenbus kan……Let op, alleen voor post, geen pakjes of pakketten. 

Links: Het oerwoud op de bunker met 3 antennemasten, Versatower met 2 x 11 
el. 70cm yagi’s, een nieuwe mast voor de 6 mtr yagi’s en daarnaast de mast met 
de FB 53 HF Beam.     

 

 

Op zaterdag 15 juni  2019 van 16.00u – 22.00u LT wordt 
alweer de 51e WAP Contest gehouden welke een geweldige 
happening is om met de club te proberen alle Nederlandse 
provincies te werken op VHF/UHF. Als afdeling doen wij 
natuurlijk met jullie hulp mee. Nog nooit een contest gedaan? 
Wat let het u om het eens te proberen en de smaak te proeven, 
wij leggen het graag uit of kom gewoon eens langs om te kijken. 
Iedereen is welkom. Dit is tevens een leuke contest training!?   
Willen diegenen die mee doen zich voor za 8 juni a.s. wel 
aanmelden via de app op 0653673170 of via 
bestuurkgl@vrza.nl  Doen hoor. 
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WE GAAN HET VIEREN, ONS 40 JARIG JUBILEUM HOERA HOERA. Datum en tijd: 17 Aug 
2019 vanaf 17.00u op het bunkerterrein aan de kwaaklaan 5 te OEGSTGEEST. Schrijf het in jullie agenda, sla 

het op of onthoud het. We houden een BBQ, welke u wordt aangeboden door de afdeling Kagerland welke geheel 
gratis is, echter alle dranken, behalve koffie en thee, dient u via koopbonnen, te voldoen voor aanvang van de BBQ. 
DAAR HET VOOR HET INSLAAN VAN HET ETEN BELANGRIJK IS HOEVEEL PERSONEN ER KOMEN, DIENT 
U ZICH OP TE GEVEN, MET  evt. PARTNER voor 1 aug op de club of via bestuurkgl@vrza.nl  

U kunt op de Kwaaklaan parkeren, maar we gaan proberen om een parkeerplek te regelen op ca. 100 mtr afstand. 
We zullen het laten weten aan de aanmelders. 

 

Mochten er belangrijke mededelingen zijn voor de afdelingsleden dan sturen wij een kort memo’tje 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in juli. Voor iedereen een hele fijne vakantie toegewenst..  

 

Volgende bestuursvergadering:  14 aug 2019 

Aanleveren copy voor het bestuur:      Voor 25 juni 2019 

Kopy voor de volgende nieuwsbrief, een leuke belevenis een verhaal of een zend ervaring mail het ons.                 
73’s de Redactie PI4KGL. 
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