
 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 18 van 5 augustus 2019 
 
NVRA Barbecue op 28 juni jl. weer goed bezocht  

Op vrijdag 28 juni jl. werd er weer vlak voor het zomerreces de jaarlijkse 
barbecue gehouden. Deze keer met een iets minder groot deelnemers aantal 
vergeleken met vorig jaar een dus geen 54 maar 44 deelnemers, maar dat 
mocht de pret niet drukken. De hobbytafel was ook dit jaar weer afgeladen met 
allerlei lekkere dingen. De video over de Barbecue vindt je op You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=RDtAlK7Xp7g 
 

 

Een blik op de ATV tafel met Edward PE1NBS wiens bord altijd (gezellig) vol is 

 
 
 

 



 
 
Cor PA3CHR onze penningmeester en Anne zijn XYL worden in het zonnetje gezet. Zij hebben 
het e.e.a. achter de rug met 2 maal moeten verhuizen en de afnemende gezondheid van Cor.   
 

 
 
Dit jaar werd de barbecue voor het eerst verzorgd door Keurslagerij van Haaster uit de 
Velserbroek. Alle deelnemers zijn zeer te spreken over de kwaliteit.  



 
 
Ook Peter Wijdeman en Sjaak Maas werden in het zonnetje gezet vanwege hun inzet als 
barcommissie-leden. Loes Wijdeman de XYL van Peter nam namens hen de bloemen in 
ontvangst. Helaas was Sjaak afwezig i.v.m. ziekenhuisopname.   

 
 

 
 
Over het weer op 28 juni jl. hadden wij niet te klagen. 

 

 
 
 
Op woensdag 4 september juicht menig (X)YL: de club is weer open, ga snel  



Deelnemers NVRA Nicam decoder en Mini ATV-ontvanger  
 
Het materiaal voor beide projecten staat in bestelling. Zo snel hier meer over 
bekend is ontvangt U bericht. Controleer of uw naam op de lijst staat indien u 
zich heeft aangemeld.  

 
Call Voornaam X Nicam X Mini 

        
PE1BTK Joop   1 
PA1G Gert-Jan 2 1 
PD0FSH Fred   1 
PA1U Maarten  3 1 
PB7JOS Jos   1 
PA4MRS Martin    1 
PL2155 Frans   1 
PA1NJK Nico    4 
PD0RZJ Gerrit 1 2 
PE1AMH Arnold 1 1 
PE2SHF Marco   1 
PE1DLG Peter 1   
PA2TG Trevor   4 
PD0KMH Theo   1 
PA0HBS Hans 1 1 
PA1POV Hans   1 
PE1RJV Paul    1 

PE1HTB Hendrik   2 
PE1LBP Rob   1 
PE1PDC Evert   1 
PA0FKM Fred 3 1 
PE1RZW Edwin   1 
PE1OGX Arnold 11   
Totaal   23 29 

 
 

 
 



 
Juli 2019 Locatorcontest VRZA vanaf de Nieuwe  
Bavo aan de Leidsevaart  
 
Richard, PE1KXY kwam onlangs met het plan om de locatorcontest een keer te 
houden vanaf bovengenoemde locatie want hij heeft een kennis die zeer 
betrokken is bij de kathedraal en die kon het wel regelen. Dit was in een gesprek 
naar voren gekomen maar moest alleen even met het bestuur besproken 
worden.  
Dit lukte allemaal en zodoende konden we de tweede dinsdag van juli terecht 
boven op de torens van de kathedraal. Een unieke mogelijkheid en een leuk 
evenement voor de kathedraal. De torens worden op dit moment beklommen 
door honderden mensen in het kader van een evenement van de St. Bavo 
genaamd  “Klim naar het licht”. Voor dit doel is een loopbrug geplaatst tussen de 
torens op 60 meter hoogte. Je gaat via de gewelven de vrouwentoren op, over 
de loopbrug en via de mannentoren weer naar beneden. En dit alles voor €8, = 
per persoon. Op de toren kun je genieten van het prachtige uitzicht op Haarlem 
en de omgeving. Hiermee wordt geld verdiend dat weer in de exploitatie van het 
gebouw gaat want ook daar moeten ze de eindjes aan elkaar knopen om de 
financiën rond te krijgen. Het evenement is verlengd wegens groot succes dus je 
kunt nog klimmen zoals wij ook deden die dinsdag. 
275 treden maar liefst, via een nauwe wenteltrap met een heleboel uitrusting 
voor de locatorcontest. Het was de tweede maal die week want zondag hadden 
we een survey gedaan. Waar plaatsen we de antennes en waar gaan we zitten? 
We wilden alleen het hoogstnoodzakelijke meenemen en dat lukte allemaal 
wonderwel.  
Zo klommen we omhoog en stelden de boel op nadat we weer op adem gekomen 
waren. Even later waren wij QRV op 65 meter en dat ging goed ook nog omdat 
er condities waren. De eerste aanroep van PI4HLM ontaardde gelijk in een pile-
up op 2 meter wat we niet vaak meemaken. We werkten stations die we anders 
nooit werken. Ook op 70 cm deden we goede zaken vooral later op avond met 
snoeiharde QSO’s met Engeland. De ene 599 na de andere konden we noteren 
en dit waren echte 599s. Zelfs op 2 meter hoorden we ruisvrij amateurs die met 
elkaar in QSO waren. Lokale stations waren kennelijk harder want we konden ze 
niet werken op 2meter. Ze reageerden niet op ons.  
We moesten helaas wat eerder afbreken omdat het donker werd en kouder. Om 
22.15 uur was het klusje geklaard en vertrokken we weer 275 treden naar 
beneden. Dat ging wat gemakkelijker dan omhoog merkten we.  
De overall resultaten waren werkelijk uitstekend. Voor elke golflengte konden we 
32 QSO’s noteren waarvan voor 70 cm nog eens 10 QSO’s met de UK. We staan 
in onze categorie Multi band- Multi operators op plaats 2. Plaats 1 kunnen we 
helaas niet inhalen. Die mannen zitten qua locatie gunstiger in het land, meer 
zuidelijk en meer stations die zij kunnen werken. De locatorcontest leeft niet zo 
in het noorden van het land maar het moet gezegd worden dat de belangstelling 
en deelname toeneemt. Dat is een goede ontwikkeling. 
Wij bedanken natuurlijk het bestuur van de Kathedrale Basiliek St. Bavo voor het 
gebruik van de toren voor onze contest. Tevens gaat onze dank uit naar Arjan en 
Karine en dochter voor hun ondersteuning en bemiddeling hierin.  
 
 
Voor een impressie van deze gebeurtenis verwijs ik naar:   



YouTube   https://youtu.be/pcPHJJxgWfw  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vrijwillige maandelijkse of jaarlijkse bijdrage… 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de NVRA ons unieke clubgebouw alleen 
nog maar kan blijven huren indien de leden bereid zijn een maandelijkse 
of jaarlijkse bijdrage boven op hun contributie te betalen.  
 
Ruim 60% van de leden doen dit inmiddels… 
 
Het bestuur doet bij deze een oproep aan de overige 40% van de leden 
om dit ook te gaan doen…   
 
Richtbedrag is € 5,00 per maand of € 60,00 per jaar 
 
Het rekeningnummer van de NVRA luidt: NL90 RBRB 0982401027  



 
 

 



 
 
 

Weet u nog een spreker/onderwerp voor de 
lezing op 20 september? Neem dan contact 
op met het bestuur… 



 
 

 



Video Open Dagen zaterdag 18 en zondag 19 mei jl. 
   
In de vorige Nieuwsbrief Nr. 17 stond een verslag over dit evenement met wat 
foto’s. Er was ook een videoverslag gemaakt, maar dat duurt altijd even voordat 
dat klaar is. U kunt de video over de Open Dagen bekijken via de onder staande 
You Tube link: 
 
https://youtu.be/YczLzq0wr0Q 
 
Via het Info Kanaal van PI6HLM zijn weer 128 verse foto’s te bezichtigen. Ook de 
videoverslagen over de Open Dagen en de Barbecue zijn hier te zien.   
 
Agenda september en oktober 2019 
 
 
  4 sept.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 
 
11 sept. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 
 
18 sept. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 
 
20 sept.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
25 sept. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 
 
 2 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheer is Hans Bierenbroodspot PA0HBS   
 
 9 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 
 
16 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 
 
18 okt.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
   
23 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 
 
30 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 


