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Sprietantenne 2/70 op mijn balconhek, doet’ie het
of doet’ie het niet?

Hallo beste lezers en nieuwe leden van harte welkom.
Hier al weer de 91e nieuwsbrief van de afdeling KAGERLAND en de druk op het maatschappelijke leven en de
“onzekerheid” die het COVID-19/CORONA virus met zich meebrengt.
Zoals u wel begrepen en gelezen zult hebben, zijn alle afdelings activiteiten gestopt, alsmede de gezamelijke
contesten, zowel landelijk als internationaal. Dit specifiek om niet samen in een (bunkerruimte) te vertoeven en
waar ook vaak publiek komt kijken.
Dit neemt niet weg dat er nog voldoende activiteiten op de band(en) plaats vinden en we weer uit kunnen kijken
naar de zomer condities en voor de liefhebbers 4 en 6 meter.
Voor wat betreft de VRZA locator contest, deze gaat gewoon door maar bij ons en misschien ook bij andere
clubstations zal multi operation wel op een laag dan wel uit pitje staan. De punten die de single stations en leden
van de afdeling PI4KGL, kunnen gewoon voor de beker door gestuurd worden naar de contest manager PA2KM
Karin Mijnders. Doe jullie best voor de club.
Ook de redactie van de nieuwsbrief, zij het met slechts een persoon is ondertussen een paar keer naar de
clubshack geweest om toch eens te kijken wat er op de banden gebeurt. Nou dat is niet mis moet ik
eerlijkheidshalve zeggen, vooral op de lagere banden, 80 en 160 mtr is er toch wel het nodige te doen en om
ca. 22.00u local time is bijna heel europa al te werken met goede signalen en in de middag zelfs op 20 mtr al
de westkust van Amerika. De vroege ochtend is nog niet getest, maar Oceanie moet toch wel weer mogelijk
zijn.
Doet’ie het of doet’ie het niet?
t‘Ja dat was voor mij ook de vraag, ik woon, samen met mijn Els, alweer een tijdje in Sassenheim in een
appartementsgebouw, inclusief VVE enz.
Hier zijn regeltjes van toepassing die niet echt amateur vriendelijk zijn, maar wel bespreekbaar denk ik toch. Om
in ieder geval een begin te maken om vanuit het appartement eens te kijken of het mogelijk was op VHF/UHF
verbindingen te maken, heb ik een 2/70 combi sprietje op de balcon leuning geplaatst (zie bovenstaande foto’s)
De hoogte boven de straat is ca 6 mtr, we zitten op de 1e etage, en alleen richting oost is er vrij zicht. Het lukte
vrij aardig, maar met de hoogte en een 0 db antenne moet toch wel wat gedaan worden. Overigens waren de
eerste verbindingen vanuit Sassenheim met Noordwijk, Katwijk en Rijnsburg. Ook heel kort hoorde ik Hennie
PA0LMA/M die net wegreed bij de veiling in Aalsmeer. Het was een leuk experiment en dat gaat zeker een
vervolg krijgen.

Daar de “IN” map voor de nieuwsbrieven 2020 nu helemaal leeg is, vraag ik jullie om snel weer info over plannen,
band belevenissen in deze “stille” tijd of anderszins radio gerelateerde dingen eens op papier te zetten en dat
aan de redactie te sturen via vrzakgl@gmail.com onder vermelding van redactie, zodat de IN map weer
voldoende gevuld kan worden.
Ook als u wat leuks gemaakt heeft maar het niet wil/kan insturen, overleg dan even en de redactie kijkt of het
na eventuele bewerking gepubliceert kan worden. Uw aller medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
De redactie.

Doen wij het ook: Minimaal 1,5 mtr van elkaar

Wim Visch PG9W
Voorzitter VRZA Afd. Kagerland
Tot spoedig ziens .

