
 
 
NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 12 van 1 september 2018 
 
Op vrijdag 6 juli was er weer de jaarlijkse NVRA BBQ 
 

  Op vrijdag 6 juli jl. werd er weer vlak voor het zomerreces de jaarlijkse 
barbecue gehouden. Deze keer met een record van maar liefst 54 deelnemers. 
De hobbytafel was weer afgeladen met allerlei lekkere dingen welke mensen 
graag onder hun neus stoppen. Dat moge weer uit de beelden blijken. Ook waren 
wij verheugd om Jos PA3ACJ vergezeld van XYL Lieneke weer in ons midden te 
mogen verwelkomen na enige tijd van afwezigheid in verband met  gezondheids-
redenen.    

 
 

 
    
   Arnold PE1AMH doet namens het bestuur enkele clubmededelingen en verwelkomt in het 

bijzonder Jos PA3ACJ met zijn XYL Lieneke alvorens met de barbecue werd aangevangen 
door maar liefst 54 deelnemers!   



 
 
De hobbytafel was weer afgeladen met allemaal lekkere dingen en het weer was ons 
deze maal gunstig gezind.  
 

 
 
Gelukkig waren er net genoeg zitplaatsen en de tuin voor ons gebouw was dan ook 
nagenoeg helemaal bezet.. 
 

 
 
Dit jaar werd de barbecue voor het laatste verzorgd door Keurslagerij Groenendaal uit 
IJmuiden. De slagerij houdt op te bestaan dus volgend jaar zullen wij over een andere 
leverancier moeten gaan nadenken.   
 



Tijdens de vakantie is er weer hard gewerkt in-, aan- en 
om het NVRA gebouw…  
 

  Zoals al jaren gebruikelijk is worden de vakantiemaanden juli en augustus weer 
besteed aan onderhoud. Tijdens 8 woensdagavonden is er zoal het volgende 
gebeurd:   

 
 
De heg werd gesnoeid en daar kwam een vrachtwagen groen vanaf. De hele tuin is 
ontdaan van onkruid en er werden zo’n 30 grindtegels aan het bestaande arsenaal 
toegevoegd. 
 

 
Er is een nieuwe statafel toegevoegd en beide statafels zijn nu in ‘beton gegoten’ 

 
De lier heeft een ‘regenjasje’ gekregen en een kabelgeleide koker werd weer vastgezet. 



 
 
De mast midden op het gebouw kreeg aan de onderzijde een extra tuikrans. Bij het 
klimmen in de mast was geconstateerd dat het onderdeel onstabiel was. In het gebouw 
zijn aan de zijde waar de tafels en stoelen staan drie railsen met WCD’s gemonteerd.  
 

 
 
Het plafond boven de klok en de bar werd gerepareerd en vervolgens gewit. De muur in 
de shack waar voorheen het schoolbord hing is gewit en het schoolbord is vervangen 
door een multimediascherm inclusief een nieuwe PC (met dank aan Erik PA1EV). 
 

 
 
Reparatie en ondersteuning van het hekwerk en vervolgens werd het hele gebouw 
grondig schoongemaakt en werden een aantal niet meer bruikbare zaken afgevoerd naar 
de stort.  



 
 
Er werd een nieuwe ATV-ontvanger (met Nicam) gedoneerd (PA3BCI, PA1POV, PA3FZB) 
en geplaatst en ook de noodverlichting brandt weer.  

   
  Het bestuur dankt alle harde werkers voor hun enorme inzet en natuurlijk ook 
alle donateurs voor hun bijdragen.     

 

Inmiddels zijn 3 van de 4 door PA2TG geschonken sets 
verkocht… 
  

  Onlangs heeft ons lid Trevor PA2TG maar liefst 4 sets aan de NVRA geschonken. 
De opbrengst hiervan komt geheel de kas van de NVRA ten goede. Raadzaam 
werd geacht het materiaal niet op de Jaarlijkse Verkoopavond aan te bieden 
maar om dat te doen via Tweedehands.nl  Zodoende kunnen ook amateurs van 
buiten onze vereniging hier op reageren en bieden. Daan PA3BCI bood aan om 
deze verkoop te gaan organiseren. Bent U geïnteresseerd ga dan naar: 

https://www.tweedehands.nl/listuser/9500302/ 

Nu is alleen nog de Kenwood TS-120s HF-transceiver in de aanbieding. De 
totaalopbrengst van de drie verkochte apparaten bedraagt € 750. Ook het laatste 
apparaat is uitsluitend af te halen. Hiervoor kunt u o.a. op de woensdagavond 
terecht in het clubgebouw te Haarlem. Hier bevind zicht een scala aan 
meetapparatuur en antennes om uw aankoop aan de tand te voelen. Dit gaat bij 
ons uiteraard gepaard met de nodige gezelligheid en een drankje! 
Mocht u een afspraak willen maken, reserveren of een andere vraag hebben, 
verzoeken wij u te bellen op het volgende telefoonnummer: 06-13902360. 
Dit omdat de mail niet dagelijks gecontroleerd zal worden. 

              

           Kenwood-TS-120s-hf-transceiver 



AGENDA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER en DECEMBER 2018   
 
   5 sept. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH  
 
12 sept.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
   Uw gastheren zijn Frans den Boer PL2155 
  
19 sept.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Peter Wijdeman PD0HPA en Sjaak Maas PL2128 
 
21 sept.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
26 sept. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 
 
 3 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U  
 
10 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 
 
17 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 
 
19 okt.  Geen lezing i.v.m. voorbereidingen voor de Open Dagen 
 
20 okt.  Open Dag NVRA met demonstraties en tentoonstelling van zelfbouw 
21 okt.  Open Dag NVRA met demonstraties en tentoonstelling van zelfbouw 
                        Gebouw op beide dagen open om 10.30 uur tot 17.00 uur 
                               
24 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U  
 
31 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheren zijn Peter Wijdeman PD0HPA en Sjaak Maas PL2128 
   7 nov. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 
 
14 nov.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U  
 
 16 nov.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
21 nov. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 



 
16 nov.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
28 nov. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 
 
 5 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 
 
12 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheren zijn Peter Wijdeman PD0HPA en Sjaak Maas PL2128 
                         
19 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 
 
21 dec.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
                              
26 dec.  Geen Hobbyavond  
                         
Open Dagen NVRA op 20 en 21 oktober …. 
Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober heeft het bestuur het voornemen om 
weer Open Dagen te organiseren.  
 
Tijdens deze dagen willen wij weer een doorlopende expositie houden van door 
de leden zelf gebouwde apparatuur over de afgelopen twee jaar.  
Tijdens deze Open Dagen zullen wij Alticom verzoeken beperkte groepen 
bezoekers te mogen rondleiden op de 24e verdienping van de toren waar onze 
relaisstations staan en de antenne masten welke op 120 meter hoogte.  
             
Voor geïnteresseerden is er informatiemateriaal beschikbaar hoe men 
radiozendamateur kan worden.         
Tijdens dit weekend zullen er wereldomvattende verbindingen worden 
gedemonstreerd op praktisch alle amateurbanden variërend van de korte golf tot 
de zeer hoge frequenties.  
 
Verder worden er demonstraties gegeven betreffende:  
 

- meet- en regeltechniek aan onze vernieuwde en uitgebreide meettafel;  
- noodcommunicatie (portofoons en relaiszenders maar ook draadloos 
       E-mailen doormiddels van Winlink volgens de nieuwe software;  
- oude legervoertuigen uitgerust met oorspronkelijke surplus   
       zendapparatuur; 
- op afstand bestuurbare drones met camera’s waarvan de beelden via  
       PI6HLM integraal zullen worden doorgegeven.      

 



Het NVRA-gebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem (Waarderpolder) is 
op beide dagen geopend vanaf 10.30 uur. De dagen zullen eindigen om 17.00 
uur.   
  
De NVRA is sponsor van de Stichting Dutch Amateur Radio Emergency Service 
(DARES) en brengt dit tot uiting door de DARES Regio 12 Kennemerland te 
faciliteren.  
 
Tijdens deze Open Dagen is DARES Regio 12 vertegenwoordigd met Point-to-
Point verbindingen via PI2HLM en met emailverbindingen (Winlink) via PI8HLM.    
 

 
 
Het antennepark van PI4HLM gezien van boven vanuit de drone van Bjorn PD5DJ  


