
 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 25 van 24 maart 2020 
 
In tegenstelling tot eerdere berichten heeft het bestuur 
besloten om al onze verenigingsactiviteiten stil te leggen  
tot 1 juni i.v.m. het corona virus.  

Na 1 juni wordt de situatie op nieuwe bezien en stellen 
wij U op de hoogte hoe wij verder gaan.   

                                                                      Bestuur NVRA 

 

Corona ronde iedere woensdag om 20.00 uur via PI2HLM 
                                          
Om onze onderlinge contacten goed op peil te houden gaan wij met ingang van 
woensdag 25 maart elke week een Corona ronde organiseren via onze 
repeater PI2HLM. De ronde begint steeds om 20.00 uur en wij komen onder 
onze verenigingsroepnaam PI4HLM in de lucht.  
 
De ingang van PI2HLM bevindt zich op 431.850 MHz en de uitgang zit op 
430.250 MHz. Om de repeater te kunnen aanspreken dient U een sub-toon mee 
te zenden van 88,5 Hz.    
Tijdens de eerste keer op 25 maart a.s. zal Hans PA0HBS de ronde leiden.  
 

 

 
 
 
 

  

 
 



 
 
Inventarisatie NVRA-project ATV-testbeeldgenerator 
(herhaling)  
                                          
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  
 

 
De gemodificeerde Testbeeldgenerator van Bjorn PD5DJ en Fred PA0FKM 

 
nieuwe 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 
     
                         
25 mrt . Corona ronde via PI2HLM om 20.00 uur 
  
 1 apr.  Corona ronde via PI2HLM om 20.00 uur 
                         
 8 apr.  Corona ronde via PI2HLM om 20.00 uur 
 
 15 apr. Corona ronde via PI2HLM om 20.00 uur 
 
22 apr.  Corona ronde via PI2HLM om 20.00 uur 
 
24 apr.  Lezing door Wim Telkamp PA3DJS gaat niet door (zie 19 juni)  
                         
29 apr.  Corona ronde via PI2HLM om 20.00 uur 
 
06 mei             Corona ronde via PI2HLM om 20.00 uur 
 
13 mei  Corona ronde via PI2HLM om 20.00 uur 
   
15 mei  Geen lezing  
 
 20 mei  Corona ronde via PI2HLM om 20.00 uur 
 
27 mei  Corona ronde via PI2HLM om 20.00 uur 
   
30 mei  Geen Open Dagen 
31 mei  Geen Open Dagen  
 
 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 door Wim Telkamp PA3DJS over antennes   
                        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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


