
 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 21 van 7 december 2019 

 

Lezing door Hans PA0HBS over SDR op vrijdag 20 dec.    

Na een zeer geslaagde lezing van Wim Telkamp PA3DJS op 15 november jl., gaat 
Hans PA0HBS het met ons hebben op vrijdag 20 december over Software 
Defined Radio (SDR). Hans, al zijn hele leven een rasechte knutselaar, is zich de 
laatste tijd helemaal gaan verdiepen in dit onderwerp. Het heeft hem razend 
enthousiast gemaakt. Een stukje van dit enthousiasme hoopt hij vrijdag 20 
december op U over te brengen. Hij gaat het hebben over van Direct Conversion 
radio’s naar SDR en nu Digital Radio. Verder komen aan bod onder andere 
Tayloe mixers, Sampling, LNTA, N-Path filters, ADC, DAC, Nyquist, Decimering, 
FPGA, I en Q, software en hardware en wat wij eraan hebben en vooral: wat wij 
ermee kunnen. Deze laatste lezing van 2019 belooft een zeer interessante lezing 
te worden. Gebouw open 20.00 uur, Aanvang lezing 20.30 uur.       
 

 
Hans PA0HBS op de woensdagavonden meestal te vinden aan de hobbytafel  

 

 



 

 
NVRA in 2020 geopend op alle woensdagavonden 
 
Op de extra Algemene Vergadering welke gehouden werd op vrijdag 1 november 
2019 zijn een aantal punten besproken welke niet konden wachten tot de 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De belangrijkste beslissing was of de 
NVRA het gebouw weer gaat huren voor de komende twee jaar. En dat is het 
geval, want door de vrijwillige bijdragen van 60% van de leden is dit mogelijk. 
Daardoor is het ook mogelijk om weer veel activiteiten te gaan ontplooien.  
De woensdagen waarop de hobbyavonden plaatsvinden zijn natuurlijk de kern-
activiteit van de NVRA. Maar vergeet ook niet de frequente lezingen, de jaarlijkse 
verkoopavond, de jaarlijkse barbecue, het verenigingsstation PI4HLM en de Open 
Dagen. Ook exploiteert de NVRA de 70cm repeater PI2HLM en de ATV-repeater 
PI6HLM. Met name deze stations, waar ook veel niet leden gratis gebruik van 
maken, zijn een onderdeel van deze omvangrijke exploitatielast. Om deze 
activiteiten te kunnen voortzetten zijn dringend nieuwe leden nodig. Op 1 
november jl. is de nieuwe penningmeester Ton PA2TON geïnstalleerd. Doordat 
Joop PAGOO zijn functie neerlegde en Hans PA0HBS de functie van secretaris op 
zich genomen heeft, bestaat het bestuur van de NVRA nu over drie leden in 
plaats van vijf. Verder besloot de vergadering dat nieuwe leden een jaarlijkse 
contributie gaan betalen van € 100,- Ook sprak de vergadering de wens uit om  
met ingang van 1 januari 2020, dat op alle woensdagavonden het NVRA-gebouw 
geopend zal zijn. Er is dus geen zomerreces meer. Dit was alleen mogelijk indien 
de bestaande barcommissie zou worden versterkt. Er meldden zich drie leden 
aan, namelijk Sjaak PL2128, Dirk PD0OQD en Gert-Jan PA3FZB. Daarmee gaat 
de barcommissie bemanning van 6 naar 9 leden.    
 

 
 

 



Lezing over ferrietmaterialen drukbezocht (15-11-2019) 

Op vrijdag 15 november hield Wim Telkamp (PA3DJS) een lezing bij de NVRA 
over het gebruik van ferriet materialen bij onze radiohobby. Wim is niet alleen 
als amateur maar ook professioneel actief in de markt bezig met zijn bedrijf 
TeTech. 

Eigenlijk was de avond te kort qua tijd. Wanneer Wim enthousiast zijn verhaal 
gaat doen en daarbij zeer open staat voor vragen, dan vliegt de tijd om en 
voordat je het weet is het elf uur geweest. De opkomst was zeer beslist hoog, 
want 19 toehoorders is beslist zeer goed te noemen.  
Na afloop zegde Wim toe om zijn presentatie ter beschikking te stellen aan het 
publiek. Iedereen aanwezig heeft deze intussen ontvangen, zodat deze thuis nog 
eens ter hand genomen kan worden.  
Op vrijdag 20 maart 2020 komt Wim weer terug en gaat het dan met U 
hebben over antennes. Dat kon nog wel eens nachtwerk worden, dus brood mee.   

 

 
Wim Telkamp PA3DJS aan het multimediabord tijdens de lezing over ferrietmaterialen (15-11-2019) 

    

 
  



Nieuwjaarsreceptie NVRA op vrijdag 3 januari 2020 

 
Als eerste activiteit in 2020 houden wij weer onze traditionele Nieuwjaarsreceptie. 
Deze zal onder het genot van een hapje en een drankje worden gehouden op 
vrijdag 3 januari 2020. Iedereen is van harte welkom en het meenemen van uw  
partner wordt zeer op prijs gesteld. Elk lid krijgt de koffie en drie consumptiebonnen 
gratis. 
 

 
 
Het NVRA-gebouw is als gewoonlijk open vanaf 20.00 uur.  

De avond begint om 20.30 uur 

   

NVRA Jaarlijkse Verkoopavond op vrijdag 17 januari a.s. 
 

Op vrijdag 17 januari 2020 zal weer de jaarlijkse verkoopavond worden 
gehouden. Iedereen wordt weer in de gelegenheid gesteld spullen hiervoor aan 
te leveren. De veilingmeester Martin PA4MRS zal weer gaan proberen er een 
paar centen voor u en de vereniging uit te slaan. Hij zal o.a. worden geassisteerd 
door Daan PA3BCI, Ton Hesselman PA2TON en Joop  PA3GOO. Het verdient 
aanbeveling om al op de hobbyavond van 15 januari 2020 uw zaken in te 
brengen. Het is namelijk bijna ondoenlijk om alle apparatuur op de bewuste 
vrijdag zelf in te schrijven. Dus nogmaals het vriendelijke verzoek om dit al op 
de woensdag ervoor te regelen.  
Ook dit jaar zijn er, zoals vanouds, enige spelregels: 
 
1. Het aangeboden materiaal moet iets met de hobby te maken hebben. Het 

verdient aanbeveling om de vraagprijs zo laag mogelijk te houden. De 
ervaring heeft geleerd dat de duurdere stukken haast niet verkocht worden. 

2. Alle artikelen moeten na afloop worden meegenomen. Dus ook de artikelen 
die niet verkocht zijn. 



3. Van de verkoopprijs is 10% voor de vereniging. Bij de verrekening aan het 
eind van de avond worden deze op de verkoopprijs ingehouden. 

4. Verkopers dienen bij het aanbieden van hun artikelen bij de veilingmeester 
een bodemprijs op te geven. Doet men dit niet, dan bepaalt de veilingmeester 
de bodemprijs. 

5. Gekochte artikelen dienen direct met de veilingmeester of diens assistent te 
worden afgerekend. 

6. De artikelen kunnen tussen 19.30 en 20.15 uur worden ingeleverd. Indien u 
veel heeft te in te brengen wordt u verzocht om uw artikelen zelf even in te 
vullen op een lijst welke u door de veilingmeester zal worden verstrekt. Het 
volgnummer op deze lijst niet zelf invullen.  

7. Verkochte en/of gekochte artikelen mogen tijdens de verkoping niet binnen 
het gebouw onderhands worden (door)verkocht. 

8. Indien een artikel defect is, dient dit door de verkoper aan de veilingmeester 
te worden gemeld. Indien dit bewust achterwege wordt gelaten, heeft de 
koper het recht om het defecte artikel terug te geven aan de verkoper. De 
verkoper dient in dat geval de totale aanschafprijs terug te betalen aan de 
koper. De NVRA betaalt in dat geval de 10% veilingkosten NIET terug aan de 
verkoper.  

 
Dit zijn alle spelregels. Mocht er tijdens de verkoping behoefte zijn om een en 
ander aan te passen, dan beslist hierover de veilingmeester. Het gebouw is op 
deze avond geopend om 19.30 uur. Aanvang van de verkoping is om 20.30 uur. 

 
 

 
De tafel in 2019                                              Een gebouw vol met bieders 

 

Er wordt geboden…                                         Alle plaatsen zijn bezet, ook aan de bar 

 

 



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-decoders en de 

Mini ATV-ontvangers  

 
De NVRA Nicam-decoders zijn uitgeleverd. Slechts één inschrijver heeft zijn 
pakketje nog niet opgehaald.. (kom op Peter PE1DLG maak er werk van!)     

 
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   2 

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 30 

 
 



De uitlevering van de Mini ATV-ontvanger zal in de maand december van dit jaar 
gaan plaatsvinden. De inschrijvers ontvangen hierover persoonlijk bericht. 
Indien het pakket moet worden opgestuurd worden hiervoor verzendkosten in 
rekening gebracht.   
 
 

  
De NVRA Nicam-decoder                   De NVRA Mini ATV-ontvanger 
 

 

Mobiele mast van Frans PC5T krijgt standplaats bij NVRA  
 

Ons lid Frans PC5T bezit een mobiele mast welke door hem helemaal 
gerenoveerd is. Aangezien deze mast van zijn huidige standplaats af moet, heeft 
Frans het bestuur van de NVRA gevraagd of zijn mast op ons terrein mag staan. 
Daar staat tegenover dat de mast door de NVRA gebruikt mag gaan worden voor 
clubactiviteiten. Frans is een verwoed deelnemer aan contesten waarvoor hij zijn 
mast gebruikt. Daarom is de mast door de NVRA alleen te gebruiken als Frans 
deze zelf niet nodig heeft.  
 
 

 



Agenda december 2019 en januari, februari en maart 2020 
   

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 door Hans PA0HBS over Software Defined Radio (SDR) 

                        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 NVRA 

                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang verkoping 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 

 

5 feb.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 

 

 12 feb. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 

 

19 feb.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is Sjaak Maas PL2128  

 

21 feb.  Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang vergadering 20.30 uur 

                        Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

                     



26 feb.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Dirk de Valk PD0OQD 

 

   4 mrt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Gert-Jan de Jong PA3FZB 

 

11 mrt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Hans Bierenbroodspot PA0HBS   

 

18 mrt.             Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 

 

20 mrt.  Lezing door Wim Telkamp PA3DJS over antennes 

                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 

  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

 

25 mrt . Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 

 

 

 

  

Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar…  
 

Omdat dit de laatste Nieuwbrief is van 2019 wenst het bestuur, mede namens 
alle commissieleden, U fijne Kerstdagen en een heel gelukkig Nieuwjaar.   
Dit jaar resten nog twee hobbyavonden en een lezing. Zoals U in de agenda kunt 
lezen zal de Nieuwjaarsreceptie worden gehouden op vrijdag 3 januari 2020.  
 

 

                 


