NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 22 van 9 februari 2020
Algemene Ledenvergadering 21 Februari 2020
Het bestuur van de NVRA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering op vrijdag 21 februari 2019. Deze vergadering zal worden
gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem.
Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur. Gebouw open vanaf 20.00 uur.
Agenda
1. Opening door de voorzitter om 20.30 uur.
2. Bestuurlijke mededelingen en eventuele berichten van verhindering.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15-02-2019 (Bijl. 1)
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 01-11-2019 (Bijl. 2)
4. Jaarverslag van de secretaris periode 16-2-2019 t/m 20-02-2020.
5. Alleen de belangrijkste inkomende en uitgaande correspondentie.
6. Presentatie van de Balans en de Exploitatierekening over het boekjaar
2019 (Bijl. 3 en 4).
7. Verslag van de kascontrole commissie en voorstel tot dechargering
van het bestuur over het boekjaar 2019 (art. 11 lid 7).
8. Bestuursverkiezing. Het gehele bestuur treedt af en is herkiesbaar.
9. Presentatie en vaststelling begroting voor het boekjaar 2020 (Bijl. 3)
10. Pauze
11. Vaststelling Hobby-, Bar-, Kas- en Repeater-commissie, alsmede:
Websitebeheer en Shackbeheer.
12. Agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk
ingediend.
13. Te ontplooien activiteiten in 2020.
a. Lezingen, excursies;
b. BBQ;
c. NVRA-website en cursus voor beheerders;
d. Open Dagen;
e. Veld weekenden/activiteiten.
14. Rondvraag
15. Sluiting
Bijlage 1 t/m 4 zullen via onze website worden gepubliceerd op een pagina met
wachtwoord beveiliging.
Op onze website staat vermeld hoe u deze 4 bijlagen kunt bekijken en/of
downloaden. Ook elders in deze Nieuwsbrief wordt vermeld hoe U aan het
wachtwoord komt

Crash Radioweekend Wintereditie 29 februari en 1 maart
Wij organiseren op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 2020 voor de 4e keer
het ‘Crash Radioweekend Wintereditie’. Op beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur.
Er zijn demonstraties van o.a. WO-2 radiocommunicatie apparatuur uit de B-17
‘Vliegende Fort’ zoals: de ART13, de Command Set, VHF SCR522 enz.
Zendamateurs kunnen om 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.30/15.30 uur tijdens dit
weekend verbinding maken met de radiokamer van het museum op:
3705 kHz AM, 7073 kHz LSB, 50.4 MHz FM en 145.4 MHz FM.
Tijdens de radiodagen is er ook weer gelegenheid voor zendamateurs hun
overtollige militaire radioapparatuur te koop aan te bieden.
De crew van de radiokamer bestaat uit: Trevor PA3BOH, Gerrit PAØGJC, Herman
PH1DTC,Anton PE1JAS, Maurice PD4MVG, Geert PA7ZEE, Gerard PA3GRK.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerrit: pa0gjc@ziggo.nl
Entree voor volwassenen € 5,- en voor kinderen tot 12 jaar € 3,- terwijl houders
van een veteranenpas gratis toegang hebben
Adres: Fort bij Aalsmeer Aalsmeerderdijk 460 1436 BM Aalsmeerderbrug

Lezing SDR op vrijdag 20 december jl. zeer interessant
Op vrijdag 20 december jl. hield Hans PA0HBS een lezing 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 heeft hij tijdens zijn lezing op zeker
overgebracht op het aanwezige publiek. Hans verduidelijkte zijn verhaal door
gebruikmaking van ballonnen. Vele onderwerpen kwamen er aan de orde zoals
van Direct Conversion radio’s naar SDR en nu Digital Radio. Verder kwamen 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. Hans wilde ook nog heel veel tekenen
en het moet gezegd worden dat onze elektrische overlay projector daarbij nog
heel erg goed van pas kwam. Wij gaan dit apparaat dus ook voorlopig nog niet
weg doen. Hans was aan het begin bang dat hij te weinig stof had voor een
lezing maar hij hield het toch maar mooi vol tot 23.30 uur. Toen moest de
voorzitter hem afremmen met een lekker fles wijn.

Hans PA0HBS tijdens zijn lezing op 20 december jl. over Sotware Defined Radio

Hans PA0HBS krijgt na afloop van de lezing iets lekkers overhandigd door de voorzitter PE1AMH

Lezing over antennes door Wim PA3DJS op 20 maart a.s.
Op vrijdag 20 maart komt Wim Telkamp (PA3DJS) weer een lezing bij de NVRA
houden over antennes. Wim is niet alleen als amateur maar ook professioneel
actief in de markt bezig met zijn bedrijf TeTech.
De eerste keer had Wim het specifiek over de NVIS-antenne en zijn twee lezing,
welke november vorig jaar werd gehouden, ging over het gebruik van ferriet.
Wanneer Wim eenmaal 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 vorige opkomst was zeer beslist hoog, want 19 toehoorders is zeer goed te
noemen. Ook nu rekenen wij weer op een flinke opkomst.
Komt U ook op vrijdag 20 maart a.s.?

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

Verkrijgen wachtwoord voor bekijken/downloaden
jaarstukken Algemene Leden Vergadering 21 februari a.s.
Het verkrijgen van een wachtwoord voor het bekijken/downloaden is alleen bedoeld
voor NVRA leden. Indien u de stukken opvraagt, verklaart u daarmee dat deze
informatie alleen door u zal worden ingezien c.q. aangewend. Hoe gaat dit:
Ga op de NVRA-website www.nvra.net naar de Tab. Contact:
1. Blader een stukje omlaag;
2. Vul bij Naam uw voor en achternaam in;
3. Vul bij Emailadres uw emailadres in;
4. Vul bij Roepletters/Luisternummer uw roepnaam of luisternummer in;
5. Selecteer bij Onderwerp als keuze ‘Wachtwoord’;
6. Vink ‘Ik ben geen robot’ aan;
7. Druk op de knop verzenden.
Na enige tijd ontvangt u een email met daarin een wachtwoord. U gaat vervolgens
naar de website en gaat op de Tab Aanmelden staan, waarna de Tab Ledentoegang
zal verschijnen.
Selecteer deze Tab. Ledentoegang. Op deze pagina kunt U het wachtwoord
invullen waarna een pagina getoond wordt waarop 4 bijlagen staan. Hier kunt U de
4 bijlagen bekijken of downloaden.

NVRA Jaarlijkse Verkoopavond op vrijdag 17 januari jl.
zoals gewoonlijk weer druk bezocht….

De tafel in 2020

Op vrijdag 17 januari jl. werd weer de jaarlijkse verkoopavond gehouden.
Het NVRA-gebouw was weer afgeladen met verkoopwaar en heel veel bezoekers.
Uit de nalatenschap van Cor PA3CHR hadden Daan PA3BCI en Arnold PE1AMH
maar liefst 120 items geselecteerd. In overleg met Anne de XYL van Cor werd
afgesproken dat de helft van de opbrengst voor de NVRA zou zijn.
Om ook nog andere leden in de gelegenheid te stellen spullen te kunnen inbrengen,
hebben wij besloten nu de eerste helft van zijn zaken te veilen en een extra
verkoopavond te organiseren aan het eind van dit jaar.
Alleen de zaken van Cor PA3CHR brachten al € 370,- op. De totale netto-opbrengst
bedroeg € 575,- Een zeer mooi resultaat dankzij de inspanning de voorbereiders en

van het verkoopteam bestaande uit Martin PA4MRS, Ton PA2TON, Daan PA3BCI en
Joop PA3GOO. Onze penningmeester Ton PA2TON hield deze avond de administratie
bij en betaalde razendsnel iedereen die wat had ingebracht uit. De datum voor de
extra verkoopavond in het najaar moet nog worden vastgesteld.

Er wordt geboden…

Een gebouw vol met bieders

Contributie en/of vrijwillige maandelijkse of
jaarlijkse bijdrage …nog niet betaald?
Een tiental leden heeft van onze penningmeester een herinneringsnota
ontvangen omdat de contributie en/of vrijwillige bijdrage nog niet is
ontvangen …
Wij verzoeken U vriendelijk om het gefactureerde bedrag zo spoedig
mogelijk aan ons over te willen maken.
Het rekeningnummer van de NVRA luidt: NL90 RBRB 0982401027

Stand van zaken uitlevering NVRA Mini ATV-ontvangers
Op 3 januari is een begin gemaakt met de uitlevering van de Mini ATVontvangers
Call
PE1BTK
PA1G
PD0FSH
PA1U
PA1RKT
PA4MRS
PL2155
PA1NJK
PD0RZJ
PE1AMH
PE2SHF
PE1DLG
PA2TG
PD0KMH
PA0HBS
PA1POV
PE1RJV
PE1HTB
PE1LBP
PE1PDC
PA0FKM
PE1RZW
PE1OGX
Totaal

Voornaam X Nicam
Joop
Gert-Jan
Fred
Maarten
René
Martin
Frans
Nico
Gerrit
Arnold
Marco
Peter
Trevor
Theo
Hans
Hans
Paul
Hendrik
Rob
Evert
Fred
Edwin
Arnold

2
3

1
1

X Mini
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
1

1

1

3
2
11
25

4
1
1
2
1
2
1
1
1
2
30/32

De Mini ATV-ontvangers zijn in de maand januari van dit jaar uitgeleverd op twee
deelnemers na, nl. Paul PE1RJV en Evert PE1PDC

Monster cilinder dipool Bert Kruyswijk PA1B vervolg….
Op 20 september vorig jaar hadden wij Bert Kruyswijk PA1B uitgenodigd om te
komen vertellen over zijn Cilinder dipool. Onlangs mochten wij van Bert een
email ontvangen met de melding: ” Ik heb een artikel geplaatst op mijn Blog
over een cilinder dipool met die mooie koffieblikken, die ik na de lezing gekregen
heb”. Gaat u hier maar eens kijken en dan kunt U zien wat Bert gedaan heeft
met de grote koffiebussen welke Pim PD0LPU aan hem mee gegeven heeft:
https://pa1b-qrp.blogspot.com/2020/02/cilinder-dipool-met-koffieblikken.html

PI4HLM op dinsdag 11 februari a.s. voor het eerst in de
lucht op 144-146 MHz als remote controlled station met
een antenne op 120 meter hoog!!
Wij, als contest station PI4HLM (Fred PD0FSH, Martin PA4MRS, Albert PA7ST en
Richard PE1KXY) doen, zoals reeds velen van jullie zullen weten, mee met de
regio contest op iedere 2e dinsdag van de maand op de VHF en UHF-frequenties.
Hierbij is het nodig om zoveel mogelijk locator vakken en tegenstations te
werken voor de puntjes.
Nu doen we dit al een aantal jaren en steeds eindigen we op een tweede of derde
plek in de ranglijsten. Dit heeft onder andere te maken met het aantal inmelders.
Meld je eens in op de dinsdag, elk puntje is een puntje en de geografische
locatie, wij zitten in het noordwesten, terwijl onze grote concurrenten in het
zuidwesten zitten met voor VHF en UHF een veel grotere groep tegenstations uit
o.a. Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.
Daar wij graag op pad gaan, hebben we in de zomer regelmatig een uitstapje
naar onder andere het kopje van Bloemendaal en laatst nog de klokkentoren van
de kathedrale Basiliek aan de Leidsevaart gemaakt. Zie ook:
https://nvra.net/index.php/2019/07/31/juli-2019-locatorcontest-vrza-vanaf-denieuwe-bavo-aan-de-leidsevaart/
Op deze mooie hoge locaties hebben wij weer een voordeel, Engeland is dan
zeker in ons bereik en ook rondom Haarlem is de radiohorizon ineens stukken
groter dan op het clubgebouw.
Dus, was onze conclusie, als we niet de eeuwige tweede willen zijn, dan zullen
we tot grote hoogte moeten stijgen. Misschien de Cellnex toren?
Na overleg met het bestuur kregen we een akkoord, dus konden we gaan
knutselen. Hoe doe je dit, wat zijn de (wettelijke) mogelijkheden en wat kunnen
we zelf knutselen en wat is er reeds aanwezig?
Een oplossing die snel gevonden was, is een interface die steeds wordt genoemd
op internet door stations die hun boeltje op afstand besturen, de Remoterig:
http://www.remoterig.com/
Deze interface geeft de mogelijkheid om diverse setjes op afstand te bedienen
door bijvoorbeeld de bedienkop van een Kenwood TM-D700 te scheiden van de
set. In dit geval was wederom marktplaats onze vriend en hebben we de gok
gewaagd. Richard PE1KXY, heeft de boel getest en aan elkaar geknutseld en de
eerste verbinding is gemaakt over zijn eigen netwerk tussen de shack en de set
op wel 5 meter verder!
Dit werkt dus redelijk out of de box, zeker met een setje als de Kenwood die hier
uitermate geschikt voor is. Terug naar het bestuur dus met de plannen en
uitgewerkte ideeën. Er was nog een antenne voor 2 meter beschikbaar op de
Cellnex toren, dus konden we die aansluiting gebruiken. Alle lichten op groen! Nu
de uitvoering: ethernet ontsluiting, antenne aansluiting en een plekje naast de
repeater PI2HLM.

Van de arm waar de coax los naar beneden hangt is de antenne
gewisseld en de coax is vernieuwd.

De bedieningsconsole in het clubgebouw

Ethernet gaf eerst zijn geheimen niet prijs, maar dat konden we vanuit een
verwarmd clubhuis doen. Toen de toren op, alles netjes volgens wens gebouwd
en dan plaatsen. De eerste testen met de portofoon gingen prima, maar de lange
afstand was niet veelbelovend.
Zou onze grote droom niet uitkomen? Zouden we te veel last hebben van alle
hoogfrequent die er in de toren gemaakt wordt? Blokking? Mengproducten? Of
gewoon een defecte SWR meter? Het was het laatste, de antenne was gemeten
met een SWR meter die wel FWD aangeeft maar REF was dood… een diode in
zekering mode.
Om de antenne te vervangen moest bij Cellnex toestemming aangevraagd
worden voor buitenwerk, zodat Chris PE1IDK, de man met het certificaat werken
op hoogte, de kapotte twee meter antenne kon vervangen. Om dat bleek dat op
zondag 9 februari, de geplande datum, wij te maken zouden kunnen krijgen met
slecht weer en vooral storm, werd de ingreep met toestemming van Cellnex één
dag naar voren gehaald. Behalve de antenne werd ook een nieuwe coaxkabel
getrokken.
Dinsdag 11 februari a.s. krijgt deze opstelling de vuurdoop. Werkt ethernet?
Werkt het Kenwoodsetje in de toren naar verwachting en vooral belangrijk, wat
doet het zend-ontvangst bereik op 120 meter hoogte?
Wij Richard, Fred, Albert en Martin vormen de “harde” kern van het contest
station PI4HLM. Ook wij proberen, net zoals veel andere leden, dit voor de club
kostenneutraal te doen. Wij delen met z’n vieren de kosten die we (extra) maken
zoals de remoterig interface en bijvoorbeeld een extra eindtrap, setje enz. Dit
doen we niet omdat het moet, maar omdat het kan!

Op de houten plank de RX/TX met remoterig kastje en voeding

Het contest team v.l.n.r. Richard, Fred, Albert en Martin

Als je een keer mee wil doen zou dat erg leuk zijn. Wil je met ons mee doen in
een vast teamverband, nog beter. Schiet één van ons aan en maak een afspraak
om langs te komen om een keer mee te doen. Maar je kunt je ook eens inmelden
op een 2e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur lokale tijd. Maak je met ons,
het clubstation PI4HLM, een verbinding dan geef je ons op elke band er een
puntje mee!

Agenda februari, maart en april 2020
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

1 apr.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH

8 apr.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Frans den Boer PL2155

15 apr.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH

17 apr.

Lezing (onderwerp nog niet bekend)
Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur
Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU

22 apr.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Sjaak Maas PL2128

29 apr.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Dirk de Valk PD0OQD

