
 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 23 van 15 maart 2020 
 
Lezing over antennes door Wim PA3DJS van 20 maart 
verzet naar 24 april i.v.m. coronavirus  
De lezing over antennes door Wim Telkamp (PA3DJS) welke gehouden zou 
worden op vrijdag 20 maart is verzet naar vrijdag 24 april in verband met het 
corona virus.   

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 tweede  
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 24 april a.s.?    
 

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



Leden pagina – Club documenten – Contact lijst   
Op onze website is in de kopbalk een nieuw knop opgenomen met de tekst  
Leden pagina. Onder Leden pagina kunt u selecteren Club documenten 
of de Contact lijst.  
U zult echter merken dat u indien u deze keuzes selecteert er een opmerking  
verschijnt in de trant van:  
Om de Club documenten in te kunnen zien, dient men als lid eerst in te loggen. 
 
Omdat de club documenten en de contactgegevens van leden alleen voor leden  
zijn bestemd en goed beveiligd moeten zijn, is er een verbeterde inlogprocedure 
in het leven geroepen.  
 

 
 
Hoe werkt het? Op de rechterzijde van het scherm ziet u de bovenstaande Login  
knop. Indien u deze aanklikt verschijnt er een invul veld waarin u of uw roepnaam/ 
luisternummer invult of uw emailadres, waaronder u in ons ledenbestand vermeld 
staat.  
 
Druk vervolgens op de zwarte Login knop. In het invulveld verschijnt nu de  
opmerking: Please check your email. You will soon receive an email with a login link.       
Naar het bij ons bekende emailadres van u, wordt een email verstuurd met een link. 

 
Na het dubbelklikken op deze link komt u automatisch weer op onze website alwaar  
de knoppen Club documenten en de Contact lijst zijn ontgrendeld.   
Onder de Club documenten treft u de stukken aan van de laatste Algemene Leden  
Vergadering.  
 
De Contact lijst bevat van onze leden de volgende informatie: foto (indien aanwezig) 
voornaam, achternaam roepletters, woonplaats, telefoon thuis, telefoon mobiel 
en emailadres. Met de bovenbalk kunt u heel handig elke kolom afzonderlijk sorteren. 
 
Het kunnen inzien van de gegevens duurt zolang als uw sessie duurt. Verlaat u onze 
website en sluit u uw browser af dan worden de gegevens weer vergrendeld.    
 
Veiligheid: de NVRA website www.nvra.net is beveiligd met een slotje (certificaat)  
en wordt professioneel gehost. De inlogprocedure is zodanig ingericht dat er alleen 
emails met een link naar dat bewuste emailadres worden verstuurd.  
 
Indien u van mening bent dat wij uw gegevens van de lijst moeten verwijderen dan  
is een verzoek daartoe aan de Webmaster voldoende. Wilt u uw foto toevoegen of  
veranderen in een recentere dan kan dat ook via de Webmaster en dat geldt natuurlijk 
ook als uw gegevens wijzigen. Gebruik hiervoor het contact formulier.   
 

 



 

  

Inventarisatie NVRA project ATV-testbeeldgenerator…. 
                                          
In het verleden zijn er al vaker schakelingen gepubliceerd waarmee je een  
ATV-testbeeld kunt maken. De onderstaande testbeeldgenerator is de ultieme  
verbetering van alle voorgaande ontwerpen. Bjorn PD5DJ ontwierp een nieuwe 
    

                                  
De gemodificeerde Testbeeldgenerator van Bjorn PD5DJ en Fred PA0FKM 

print en Fred PA0FKM heeft het schema aangepast. De wijziging ten opzichte van 
vorige ontwerpen is een modificatie in de kleuren referentie. Het schema is als 
bijlage bijgevoegd aan deze Nieuwsbrief. Is je belangstelling gewekt voor dit 
project stuur dan even een bericht vóór 1 april via het contactformulier en 
kies hierbij als onderwerp Testbeeldgenerator. Geef ook in het opmerkingen-
veld aan welke info in de PIC moet worden geplaatst zoals: roepnaam en de 
tekst welke in de loopbalk moet komen. Voorlopig kunnen op dit project alleen 
leden inschrijven. Maximaal 1 pakket per lid. Wat wordt er geleverd?   
 
Het printje, C24, C25, C26, U1, U2, X1, X2 en 5 potmeters voor € 20,00  
 
                   

 



 

 
 
Agenda maart, april, mei en juni 2020 
     
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 
                       gaat niet door i.v.m. Coronavirus en is verzet naar 24 april   
   
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 
 
22 apr.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Sjaak Maas PL2128 
 
24 apr.  Lezing door Wim Telkamp PA3DJS over antennes 
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
29 apr.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk de Valk PD0OQD 
 
06 mei             Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan de Jong PA3FZB 
  
13 mei  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Hans Bierenbroodspot PA0HBS 
 
15 mei  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
 20 mei  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS          
 



 27 mei  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 
 
30 mei  Open Dag NVRA met demonstraties en tentoonstelling van zelfbouw 
31 mei  Open Dag NVRA met demonstraties en tentoonstelling van zelfbouw 
                        Gebouw op beide dagen open om 10.30 uur tot 17.00 uur 
 
 03 juni Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 
 
10 juni   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 
 
17 juni  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 
 
19 juni  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
24 juni  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Sjaak Maas PL2128 
 
3 juli   Jaarlijkse NVRA Barbecue 18.00 – 22.00 uur. 
                        Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
 
 

 

 

 


