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Hallo beste lezers.  
 

Hier al weer de 99e nieuwsbrief van de afdeling KAGERLAND en in december de 100e aflevering en dat in 

de normale feestmaand, als er geen corona zou zijn.Het zou wel leuk zijn als jullie wat leuke ervaringen, 

foto’s en opmerkingen zou willen sturen voor een compilatie in nummer 100. 
 
Foto. 
 

Tja beste lezers, dat is weer eens wat anders, naast het radio amateur zijn ben ik ook een kleine 55 jaar 

sportduiker geweest en ben ik wegens een blessure 5 jaar geleden gestopt. Tijdens de vele duiken heb 
ik ook foto’s gemaakt en deze Koraalduivel (Schorpioenvis) op de foto te pakken gekregen (16-10-2011) 

bij de Malediven. 
De koraalduivel is erg giftig en agressief en veroorzaakt, na het steken, heftige pijnen. Devies, is het 
onbekend onder water, lekker afblijven. 

 
 
Redactioneel. 
 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, is het ONDERDAK volledig gesloten, het is natuurlijk zeer 
frustrerend maar we moeten gewoon geduld hebben zodat we als alles weer in het normale is een grootse 
opening gaan beleven. 

 
Eigen huisfrequentie PI4KGL 
 

Het is er toch van gekomen en mede door het aanblijven van de vervelende omstandigheden hebben we 
besloten om vanaf vorige week een “huisfrequentie” in te voeren op 145.450 KHz. Op faceboek is hier al 

melding over gemaakt en we hopen dat er druk gebruikt gemaakt van gaat worden. Voorlopig blijven we 
maandagavond ronde opschorten. Succes en wanneer mijn antenne op het dak staat zal ik me zeker 

inmelden. 
 
Friese 11 Steden contest 
 

Op Zondag 22 november wordt ook weer de Friese 11 steden contest georganiseerd, het is een leuke 

contest met veel deelname en prima georganiseerd. Een prima contest om net als de QSO party de 
week daarop, lekker vanuit uw shack te doen in 3 uurtjes tijd. Wij moedigen jullie dan ook aan op als 
“single operator” lekker mee te doen. Voor het gemak hierbij het reglement en veel plezier. 

                                                    
Nieuwsbrief  VRZA Afd: KAGERLAND                    
PI4KGL/PA6V Nr. 99  d.d. 9 nov 2020 

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 
2171ER  SASSENHEIM. BEHALVE IN CORONA TIJD.                                                                                          

Foto. 
Redactioneel.                                                               
Eigen huis frequentie PI4KGL.                               
Friese 11 steden contest.                                                                  
VRZA QSO Party.                                                               

 

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…… 

 



Friese elfstedencontest.          Reglement 2020    

Vragen 

? 
 Ideeën?  

of een lege stad 

bezetten? mail PE1CDA 
  Terug 

    

 REGLEMENT FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2020 

Periode:   Zondag 22 november 2020  11.00 - 14.00 uur  lokale tijd. 

Banden:   80 m (contest gedeelte) en 2m band.    Mode  : SSB en FM 

Secties:   2 m stations buiten R-14,  2 m stations in R-14,                            

               80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.  

               Alle secties single band  -  single transmitter.  

               (evt. multi-operator, maar 1 zender per band) 

Uitwisselen: Call,  Rapport + Regionummer en QTH. 

Punten : Stations in de eigen regio : 1  punt.  

        Stations buiten eigen regio: 5 punten.  

        Buitenlandse stations  : 2 punten.  

        Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt 

worden   

        en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig. 

Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de   

contest alleen onder de call v/h betreffende station werken. 

Multiplier: Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.   

Steden:   Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren,  

           Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen,  

           Franeker en Dokkum.  Klunplaats : Bartlehiem.   

Score:    Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.   

          (elke stad/kluunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)   

Logs:     Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call,   

          ontvangen en gegeven rapport + regionummer, QTH en punten.  

          De ondertekende logs moeten voor iedere band ook een aparte score  

          berekening bevatten.   De logs moeten voor 5 december 2020 binnen zijn.    

          Mail de logs naar: pa2ip@amsat.org    of per post naar: 

            Friese Elfsteden Contest, Buorren 91, 9081 AP  Lekkum.            

           Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie. 

  Alle binnengekomen logs worden vermeld op www.pi4lwd.nl  onder 11st.contest. 

              Coördinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA, pe1cda@veron.nl  

 

Voor het gemak alfabetisch 

Bolsward 

Franeker 

Harlingen 

Hindelopen 

IJlst 

Leeuwarden 

Sloten  

Sneek 

Stavoren 

Workum 

Dokkum 

Klunplaats: 

Bartlehiem 

 
Contest gedeelte SSB (LSB) 

3600 – 3650 en 3700 – 

3775  

  
PG9W (Toevoeging) 

mailto:pe1cda@veron.nl
http://www.pi4lwd.nl/11stindex.htm
mailto:pa2ip@amsat.org
http://www.pi4lwd.nl/
mailto:pe1cda@veron.nl


 
VRZA QSO PARTY 
 

In de verschenen CQ-PA van november wordt alweer de QSO PARTY ter ere van de 69e verjaardag van 

de VRZA aangekondigd. Datum: Zondag 29 November van 11.00 tot 14.00u local time. Op blz. 8 kunt 
u hier alles over lezen en voor uw gemak sluit ik het reglement hierbij in. Door de scherpe CORONA 

maatregelen zal PI4KGL in de lucht zijn, maar zeer beperkt en hoofdzakelijk op de 80 mtr band tussen 
3.650 en 3.750 KHz. 
Mocht er ruimte en gelegenheid zijn om ook op VHF uit te komen dan zullen wij dat zeker doen zowel 

op het hoge 2 mtr stokje als op SSB met de beam. Het PDF vakje 2x aanklikken om alles te lezen. 

QSO party 2020.pdf

 
Zo beste lezers, dat was het weer voor deze maand en vol verwachting klopt ons hart, niet alleen voor 
de Sint, maar ook van de redactie voor alle mail die jullie gaan sturen voor onze 100e nieuwsbrief. Wie 

zal het zeggen. 
Fijne dagen en allen een goede gezondheid toegewenst. 

Uw reacties graag voor 5 dec op ons bekende mail adres: vrzakgl@gmail.com 
 
 

Wim Visch PG9W 
 

Voorz. VRZA Afd. Kagerland 


