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Bijeenkomsten: 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
SASSENHEIM
Foto.
Redactioneel.
CQWW DX-contest
VRZA QSO Party.
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Foto

Hallo beste lezers.
Hier al weer de 98e nieuwsbrief van de afdeling KAGERLAND en heten we ook onze nieuwe leden van de
afgelopen maand weer hartelijk welkom.
Foto.
Deze dramatische foto is gemaakt op 12 october 2012. Tijdens het opzetten in storm en regen is er een tuidraad
losgeglipt en is onze mobile naar beneden gekletterd, gelukkig alleen maar materieele schade en grote schrik.
We waren de zaak aan het optuigen voor de CQWW SSB contest op 27 en 28 october dat jaar. We waren
meteen de HamV rotor kwijt, de 40 mtr 2 ele. Monobeam en en de top van de uitschuifbare mast die 45 graden
omgeklapt was. De schade is deels door de verzekering gedekt. Met wat we hadden, hebben we toch de contest
gedraaid.
Redactioneel.
Op het moment van schrijven, na de uitslag van het CORONA journaal, waarbij nogal rigoureuze maatregelen
zijn aangekondigd hebben wij als bestuur unaniem in spoedzitting de volgende maatregelen genomen:
1) Daar het reizen en verplaatsen van personen zoveel mogenlijk beperkt wordt, het mondkapje dringend
aanbevolen wordt in openbare ruimtes en met max 4 pers. bij elkaar staan, wordt tot nader order maar
minstens 4 weken vanaf nu geen bijeenkomst gehouden in het Onderdak. In de volgende
nieuwsbrief wordt u verder geinformeerd. Vanaf 15 oct is er dus geen bijeenkomst.
2) De CQWW-SSB DX Contest gaat NIET door, diegene die zich hebben opgegeven, hartelijk dank.
Ook de locator contest(en) en geplande bestuurs vergadering in october gaat/gaan niet door. Helaas maar
jammer, maar wij nemen het zekere voor het onzekere.
Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en hopen dat we elkaar weer spoedig
kunnen treffen in genormaliseerde omstandigheden.
VRZA QSO PARTY
In de komende CQ-PA wordt de QSO party aangekondigd op zondag 29 november, uiteraard kunt u als
induvidueel station hier aan mee doen zonder beperkingen.
U hoort hier meer over.
Wim Visch PG9W
Voor. VRZA Afd. Kagerland

