Nieuwsbrief VRZA Afd: KAGERLAND
PI4KGL/PA6V Nr. 93 d.d. 15 mei 2020
Een van de shack’s in de bunker onder de zendmast in
OEGSTGEEST

Bijeenkomsten: Normaliter iedere donderdag van de
maand vanaf 19.30u in zaal 6 van Gebouw ’t
ONDERDAK, op de hoek van de J.P. Gouverneurlaan
40/A en de Parklaan 2171 ES SASSENHEIM
Redactioneel:
Deze maand helaas GEEN bijeenkomsten
Nieuwsgroep ronde
Doet’ie het of doet’ie het niet laatste deel
Zaterdag ronde
WAP Contest
Heeft

u

nieuws

stuur

het

aan

de

redactie:

vrzakgl@gmail.com
Ons postadres is : VRZA Afd.
Kagerland, Kwaaklaan 5 2341 NN OEGSTGEEST. Alleen
voor post wat door de brievenbus kan……

Hallo beste lezers en nieuwe leden van harte welkom.
Hier al weer de 93e nieuwsbrief van de afdeling KAGERLAND en we kunnen weer 2 nieuwe leden verwelkomen,
deze hebben ondertussen een welkomsbrief ontvangen. Het bekende “bakkie leut” zal jullie per eerste
kennismaking namens het afdelingsbestuur worden aangeboden.
Nieuwsgroep ronde
Tijdens een van de clubuitzendingen is ons ter ore gekomen dat er iedere zaterdagavond een “nieuwsgroep
ronde plaatsvind. Dit is een ronde waar je gewoon aan mee kan doen en de titel zegt al genoeg. Er wordt gewerkt
op de 80mtr band op 3.645KHz +/- QRM natuurlijk en begint om 21.00 local time.
Doet’ie het of doet’ie het niet laatste deel. (zie ook NB 91)
In nieuwsbrief 91 stond het verhaal van mijn expiriment met een klein antennetje op de railing van mijn balcon
op de 1e verdieping. Vanuit SASSENHEIM, mijn woonplaats, was de beste verbinding met een mobiel station in
Aalsmeer, slechts heel even.
Dit was duidelijk niet wat ik bedoelde en heb ik een een 2 band X 300N op de kop getikt welke een heel stuk
langer was als de 50cm spriet die ik hiervoor gebruikte.
Daar hij dus wat hoger was en verder vanaf het balcon de lucht in stak werd het berijk een stuk beter, Dortrecht
was de beste verbinding en dat viel helemaal niet tegen. Een paar dagen later waren er mensen op het dak aan
het werk en ben ik de ladder opgeklommen van de bovenste etage naar het dak. Ik kon meteen over de bomen
en omliggende gebouwen heen kijken en dacht daar is mijn kans, met een parasolvoet en trottoir tegels moet
het lukken.
Ho, ho, eerst aanvragen bij de VVE, maar die vergaderen voorlopig niet. Dus ……afwachten maar en gedult is
een schone zaak.

De X 300N

Deed het beter als het sprietje

De zaterdag ronde
Op 15 mei, morgen dus hebben wij weer de de KGL ronde, welke om 10.00u local time start op 145.450MHz.
Tot op heden is deze ronde goed bevallen en hoefden we niet stil te zitten.
Wij zenden uit vanaf de toren in OEGSTGEEST met een rondstraal antenne op 105 mtr ASL en ca 35 watt en
dit is onze reguliere shack.
We hopen u dus weer te treffen voor een korte babbel en weer wat wetenswaardigheden uit te wisselen.
Echter in de nabije toekomst willen wij naar een avond uitzending toe, mogelijk op de maandagavond, laten jullie
zelf eens weten hoe je er over denkt, doe dit op het bekende mail adres vrzakgl@gmail.com
Graag tot morgen.
De WAP contest
Deze contest wordt gehouden op 13 juni en het is de bedoeling om alle provincies te werken. Afhankelijk van
het aantal operators, minimaal 2 zullen wij in de A sectie mee doen, all mode multi opr. We kunnen max met 4
ops per tijdseenheid meedoe, max 2 per shack. We hebben 2 shack’s dus zitten we niet in elkaars vaarwater.
De tijd is van 16.00 tot 22.00u local time ( 14.00 – 20.00 UTC )
Meedoen………………………………………..geef u z.s.m. op via vrzakgl@gmail.com
Op aanvraag sturen wij u het regelement toe.
Dit was het weer en heeft u informatie of berichten, laat het ons weten.

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

