
 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 19 van 9 september 2019 
 
Ton PA2TON volgt Cor PA3CHR op….  

Op zondag 18 augustus jl. heeft onze penningmeester Cor PA3CHR zijn functie 
na 13 jaar neergelegd. De gezondheidssituatie van Cor is daar de reden van. Het 
bestuur heeft Ton PA2TON benaderd met de vraag of hij bereid is om de functie 

van penningmeester op zich te nemen. Het bestuur prijst zich gelukkig met het 
feit dat Ton hiertoe bereid is. In de afgelopen 13 jaar heeft Cor een solide 

administratie opgezet. Op dit fundament gaat Ton verder bouwen.  
 
In maart 2006 kwam onverwacht onze penningmeester Thijs PA3EWQ te 

overlijden. In die tijd voerde Thijs nog deels een administratie op papier en in 
MS-DOS. Cor PA3CHR is toe begonnen om deze administratie om te bouwen naar 

Excel. De vereniging is Cor, maar ook zijn XYL Anne, zeer veel dank verschuldigd 
voor hun inzet voor de NVRA en Cor niet alleen als penningmeester maar ook 

voor het vele werk besteed aan het gebouw aan de Kanariestraat en later in 
2004 de opbouw van de Jan van Krimpenweg.  
 

 

Cor en Ton tijdens de overdracht van het penningmeesterschap op 18 augustus jl.  

 
 



 
 
 

Lezing door Bert Kruyswijk PA1B op 20 september over 
de Monster cilinder dipool…   

De Cilinder dipool is een goed werkende HF-antenne met de afmeting van een 

UHF-antenne. 
De cilinder dipool is een zeer kleine antenne die zeer goed binnenshuis te 

gebruiken is. De cilinder dipool is opgebouwd met twee Monster energie drank 
blikken en een eenvoudige spoel en werkt prima op 15 meter. 
Bert gebruikt deze antenne met QRP in CW contesten, waarbij de antenne 

binnenshuis in gebruik is op een hoogte van 4 meter. Met drie verschillende 
cilinder dipolen heeft Bert al een groot aantal DXCC landen gewerkt door heel 

Europa. 
 
Tijdens de lezing worden de eigenschappen van deze bijzondere antenne 

behandeld, zoals de werking, de aanpassing en het bijzondere stralingsdiagram. 
Tevens zal aan de orde komen, welke lengte de cilinder dipool moet hebben voor 

bijvoorbeeld de 80 meter band.  
De lezing omvat vele aspecten en is daardoor  interessant voor de 
doorgewinterde amateur, maar ook zeker voor de beginner. Het wordt een leuke 

en leerzame avond. 
 

Bekijk alvast de website van Bert : https://a29.veron.nl/hams/pa1b/ 
 

 
 
Bert Kruyswijk PA1B komt 20 september a.s. vertellen over de Monster cilinder dipool  



 
 

 
 

 

 
 

 

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  
 

NVRA Gebouw en tuin tijdens zomerreces weer flink 
onder handen genomen…   

Ook dit jaar heeft een vaste club van leden weer veel tijd in de vereniging 
gestoken gedurende de maanden juli en augustus. De grootste klus was de 

overwoekerde tuin met onkruid weer toonbaar te maken. Gelijk is ook de heg 
tussen ons en de buren weer behoorlijk gekortwiekt. Een ingewaterde LNB werd 
vervangen en tevens voorzien van een grotere schotel. De lekende mengkraan in 

de vestiaire is vervangen alsmede een sterk storende ledlamp links voor op ons 
gebouw. Door de Fa. Klomp werd in opdracht van de Gemeente een dakreparatie 

uitgevoerd om een lekkage te verhelpen. De medewerkers van de Fa. Klomp zijn 
overigens van mening dat het hele dak vervangen dient te worden. Wij wachten 

af hoe de Gemeente hierop gaat reageren. De firma PWN vond het nodig om de 
watermeter te vervangen. Toen de monteur vertrokken was kwam er geen water 
meer uit de kraan. Jawel: de meter zat verkeerd om.        



 
Ingewaterde LNB en de kleine schotel is voor een grotere vervangen 

 

Drie dak doorvoeren aan de achterzijde van het gebouw zijn provisorisch gerepareerd  

 
Nadat die nieuwe watermeter door de monteur was omgedraaid kwam er weer water uit de kraan 



 
De tuin is vrij van onkruid en de heg is flink gekortwiekt. De ledlamp links voor op ons gebouw is 
vervangen voor een exemplaar die geen storing op HF veroorzaakt. Op woensdag 28 augustus 
werd er voor de onderhoudsploeg een barbecue georganiseerd. Het blauwe zeil bleek achteraf 
niet nodig want het bleef gelukkig droog.  

Agenda september, oktober, november en december 

2019 

   

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 door Bert Kruyswijk PA1B over de Monster cilinder dipool 

                        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 

 

  6 nov.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 

 

13 nov. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Hans Bierenbroodspot PA0HBS   

 

15 nov.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 

                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 

  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

 

20 nov. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 

 

27 nov. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 

 

 4 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is  Fred Stam PD0FSH  

 

11 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 

 

18 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 

 

20 dec.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 

                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 

  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

   

25 dec.  Geen Hobbyavond  

   
 

 

 
 

 

 


