
 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 20 van 19 oktober 2019 
 
Extra Algemene vergadering op vrijdag 1 november...   

Het bestuur NVRA heeft besloten om op vrijdag 1 november a.s. een extra 
Algemene Vergadering te houden, aangezien er zaken te bespreken zijn welke 
niet kunnen wachten tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering eind februari 
2020. De belangrijkste reden is dat vóór 1 februari 2020 aan  de Gemeente 
Haarlem dient te worden gemeld’, of wij als vereniging weer een huurtermijn 
aangaan voor de komende 2 jaar. Zie verder agendapunt 2 hieronder.  
Tegelijkertijd zullen een paar punten aan de orde komen welke gelijk in deze 
vergadering kunnen worden behandeld. Natuurlijk zullen de jaarstukken, zoals 
gebruikelijk, in februari 2020 aan de orde komen.   
Agendapunten dienen binnen 7 dagen schriftelijk van te voren bij het bestuur te 
worden ingediend. Gebruik hiervoor bij voorkeur het contactformulier op onze 
website.  

 
Agenda 

 
1. Opening;  
2. Aan de hand van de financiële situatie stelt het bestuur voor om de 

huurtermijn met 2 jaar te verlengen. De cijfers dienaangaande zullen aan 
de vergadering worden gepresenteerd; 

3. Benoeming Ton Hesselman PA2TON bij acclamatie als opvolger van Cor 
Teeuwen PA3CHR;  

4. Aangezien Joop Vermeule PA3GOO besloten heeft zijn functie neer te 
leggen en Hans Bierenbroodspot bereid is gevonden om de functie van 
secretaris op zich te nemen, stelt het bestuur bij acclamatie voor om het 
oorspronkelijke aantal bestuursleden van 5 terug te brengen naar 3 leden; 

5. Het bestuur stelt voor om voor nieuwe leden na 1 november een 
jaarcontributie te heffen van € 100,- Het voorstel wordt tijdens de 
vergadering nader toegelicht;     

6. Eventueel ingediende agendapunten; 
7. Ronvraag; 
8. Sluiting  



Lezing over de Monster cilinder dipool op 20 september 
goed bezocht….   

Op 20 september jl. hadden wij Bert Kruyswijk PA1B uitgenodigd om te komen 
vertellen over zijn Cilinder dipool. Dit blijkt een goed werkende HF-antenne te 
zijn met de afmeting van een UHF-antenne, welke is opgebouwd met, wat wij bij 
Tata Steel noemen: code 32 Drawing Wall Iron of te wel een wand gestrekte bus, 
jawel een bier- of frisdrankblikje. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat je 
deze blikjes tegenwoordig in allerlei maten kunt aantreffen.  
 
Het ‘Monsterblik’ (bevat energie drank) is inderdaad een heel flink blikje. Wat wij 
niet wisten is dat Bert in Haarlem is geboren en dus zoals de meesten van ons 
een echte ‘mug’ is. Later is hij naar enige omzwervingen in Nieuwegein beland, 
alwaar hij heel lang als docent Elektrotechniek MBO-leerlingen heeft onderwezen 
in dit vak. Dat ging hem goed af want Bert kan praten als Brugman.  
 
Bert vertelde dat de cilinder dipool een zeer kleine antenne is, die zeer goed 
binnenshuis te gebruiken is. De cilinder dipool is opgebouwd met bijvoorbeeld 
twee Monster energie drank blikken en een eenvoudige spoel en dit werkt prima 
op 15 meter. Hierbij zij opgemerkt dat het Monsterblik van aluminium is.  
Er bevindt zich op het blik met een diameter van 80 mm een spoel van acht  
windingen. Het blik is aan beide zijden open.   
Hij gebruikt deze antenne met QRP in CW contesten en 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. 
 
Sinds mei 2015 is hij begonnen om het deze antenne te gaan experimenteren 
met het doel om zijn CW-verbindingen en met een vermogen van minder dan 4 
Watt tijdens contesten te verbeteren. Tot nu toe resulteerde dat in ruim 60 
verbindingen op 21 MHz, zo’n 27 QSO’s op 14 MHz en 3 verbindingen op 7 MHz.    
 
Tijdens de lezing werd door Bert de eigenschappen van deze bijzondere antenne 
behandeld, zoals de werking, de aanpassing en het bijzondere stralingsdiagram. 
Tevens kwam aan de orde komen, welke lengte de cilinder dipool moet hebben 
voor bijvoorbeeld de 80 meter band.  
De lezing omvatte vele aspecten en was daarom interessant voor de  doorge-
winterde amateur, maar ook zeker voor de beginner. Het was een leuke en zeer 
leerzame avond en Bert liet duidelijk blijken dat hij het ook erg aangenaam 
vond. Na afloop mocht ik namens de aanwezigen Bert bedanken en hem daarbij 
een leuke fles overhandigen.   
 
 
 

 



 
Het principe van de Cilinder dipool  

 
Bert PA1B tijdens de lezing bij de NVRA op vrijdag 20 september  

 
De opkomst bij lezingen is meestal tussen de 10 en 20 man. Nu waren er 14 aanwezigen  

 



 
 
Na afloop bedankte de voorzitter namens alle aanwezigen Bert voor zijn leuke verhaal 

Lezing over ferrietmaterialen door Wim Telkamp PA3DJS 
Op vrijdag 15 november zal Wim Telkamp (PA3DJS) een lezing bij de NVRA 
houden over het gebruik van ferriet materialen bij onze radiohobby. Veelal 
gebruikt bij zelfgemaakte baluns en mantelstroomfilters. Hierbij gaat Wim in op 
de verschillen in ferriet en de werking van dit materiaal bij de verschillende 
toepassingen die wij kennen. 
Doordat Wim ook op professioneel gebied vaak met ferriet werkt zal dit een zeer 
interessante lezing zijn. Wim past zijn kennis van ferriet materialen ook toe in de 
radiohobby. Deze kennis kunnen wij op onze beurt dan weer gebruiken bij het 
maken van bijvoorbeeld baluns en mantelstroomfilters. In deze presentatie 
behandelt Wim de 1:1, 1:4 en 1:9 “transmission line balun” en hoe men deze 
kan ontwerpen. De presentatie is zeer geschikt voor mensen welke zich actief 
met antennetechniek bezighouden (HF en VHF-
gebied).

 
. 

 



 

 
 
Wim Telkamp PA3DJS is bij de NVRA niet geheel onbekend. Op 27 april 2014 hield hij al eerder 

een lezing bij ons over de NVIS antenne.  

 

 
 
 

 
 
 

 



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  
 
 
Stand van zaken uitlevering NVRA Nicam-decoder en 
Mini ATV-ontvanger  
 
De NVRA Nicam decoders worden momenteel uitgeleverd. De in de tabel groen 
vermelde deelnemers hebben het inmiddels in hun bezit.   

 
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  2 1 
PE1OGX Arnold 11   
Totaal   25 29 

 



De overige deelnemers hebben een tweede bericht ontvangen dat zij het kunnen 
komen afhalen.  
 
Een klein gedeelte van de onderdelen voor de Mini ATV-ontvanger staan nog in 
bestelling. Zo gauw deze binnen zijn kan ook met de uitlevering daarvan worden 
begonnen  
 

  
De NVRA Nicam-decoder                   De NVRA Mini ATV-ontvanger 
 
 
Agenda oktober, november en december 2019 en januari 2020 
   
 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.  Geen Lezing (activiteit verplaatst naar 1 november) 
                         
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 
 
 1 nov.  Extra Algemene Ledenvergadering  
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang vergadering 20.30 uur 
                        Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
  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 door Wim Telkamp PA3DJS over ferrietmaterialen 
                        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 i.v.m. Kerstmis  
 
1   jan.  Geen Hobbyavond i.v.m. Nieuwjaarsdag  
 
3   jan.             Nieuwjaarsreceptie  
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang receptie 20.30 uur 
                        Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU  
   
 8 jan.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheer is Hans Bierenbroodspot PA0HBS   
 
15 jan.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 
 
17 jan.  Jaarlijkse Verkoping  
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
22 jan.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 
 
29 jan.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 


