
 
 
NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 13 van 22 september 2018 
 
SRS- en NVRA lid Rinus Timmerman, PA3RT Silent Key 

Rinus Timmerman PA3RT, de man met de baard, is op of omstreeks tussen 
donderdag 13 en 15 september 2018 overleden. 
Rinus zou een paar dagen naar de najaars velddagen van de SRS komen, maar is 
Daar nooit komen opdagen. Nu kan dat voorkomen en is er verder geen 
aandacht aan besteed. Later bleek dat hij zich op 11 september van zijn werk 
had ziek gemeld en waarschijnlijk zich daarvóór al niet goed voelde. 

Woensdag 12 september heeft Hans PA3ECT, bij de NVRA geen onbekende i.v.m. 
zijn lezing over loop-antennes, Rinus gebeld. Hij komt al jaren op woensdag of 
vrijdagavond bij hem op de koffie en Hans kreeg een moeilijk verstaanbare Rinus 
aan de lijn. Uit de flarden maakte Hans op dat het niet goed ging  en heb 
antibiotica gekregen. Hans vroeg of hij nog iets kon betekenen, boodschappen 
doen o.i.d. Nee zei hij, dat hoeft niet. Hans zei OK, dan bel ik je vrijdag nog. 
Vanaf vrijdag tot gisteren, woensdag 19 september heeft Hans dagelijks 
geprobeerd om Rinus  telefonisch te bereiken echter, dit bleef zonder resultaat. 

Op donderdag 20 september is Hans naar Amsterdam getogen om poolshoogte 
te gaan nemen op zijn woonadres. Bij de woning aangekomen was er geen teken 
van leven te bekennen. Wel lagen er brieven in de gang. Op de eerste verdieping 
stond het slaapkamerraam open en het licht brandde. Hans kreeg een angstig 
gevoel en besloot om assistentie van een bekende van hem bij de Brandweer in 
te roepen. Deze ging onmiddellijk mee en kon met behulp van een trap door het 
raam naar binnen kijken en zei bel 112 maar.  

De ingeroepen Politie is het huis binnengetreden en bevestigde onze angst. 
Zij zijn weggegaan en Rinus is voor sectie opgehaald. Rinus bleek een natuurlijke 
dood te zijn gestorven en minimaal al 5 dagen te zijn overleden. 

Rinus was één van Hans PA3ECT beste vrienden, een aparte man die niet in het 
gemiddelde Nederlandse patroon viel, maar als je hem goed kende, een ruwe 
bolster met een blanke pit. Sinds 2016 was Rinus behalve bij de SRS ook lid van 
de NVRA. Velen zullen zijn aanwezigheid nog herinneren op onze Open Dagen 
t.g.v. het 30 jarig bestaan van de NVRA met zijn prachtige militaire voertuig.  

De teraardebestelling vindt plaats op vrijdag 28 september om 10:00 uur op de 
Begraafplaats St. Barbara Spaarndammerdijk 312  1014 AA Amsterdam 

Hans PA3ECT 



 
Rinus PA3RT op Hans PA3ECT zijn 66e verjaardag. 

 

 
AGENDA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER en DECEMBER 2018   
 
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.  
Voor de tentoonstellingstafel vragen wij U om bouwsels daarvoor in te sturen. 
   



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  


