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LEZING OP 21 NOVEMBER a.s. PIET v. SCHAGEN PA3HDY
Op vrijdag 21 november a.s. komt Piet van Schagen PA3HDY een lezing houden over de Franse
GODY zender uit 1925. De zender wordt werkend op 80 meter gedemonstreerd zowel met telegrafie
als telefonie en geeft een duidelijke indruk hoe vroeger verbindingen werden gemaakt. Deze lezing
wordt integraal uitgezonden via de club ATV-zender PI4HLM en via PI6HLM worden overgedragen
aan PI6ZTM, PI6HHW en PI6NHN. De lezing begint om 20.30 uur. Voorafgaand aan de lezing zal
de voorzitter aan Stan de Vries PA4S het door hem behaalde certificaat “veilig werken op hoogte”
worden uitgereikt. Het certificaat wordt vereist door onze torenbeheerder Alticom. Het door Stan
behaalde certificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Piet van Schagen PA3HDY heeft inmiddels al vele lezingen gehouden over de Franse GODY zender

VERNIEUWDE NVRA WEBSITE IN DE MAAK
De in 2005 voor het eerst gepubliceerde website van de NVRA was toe aan een renovatie. Veel
pagina's waren niet meer van toepassing en ook de lay-out paste niet meer bij de tijd van vandaag.
Er is dan ook achter de schermen al enige tijd aan gewerkt en is de nieuwe site ook getoond aan het
bestuur die er eerst z'n goedkeuring moest verlenen. Veel belangrijke zaken zal de regelmatige
bezoeker dan ook herkennen, pagina's als het vossenjagen, de printservice e.d., landelijke activiteiten
zal u niet meer terug vinden. Wel nieuw zijn de pagina's met meer technische informatie over PI1HLM
PI2HLM, PI6HLM en PI8HLM.
De nieuwe opzet draait al enige tijd proef. Om U al vast een kijkje in de keuken te gunnen kunt U de
nieuwe NVRA website alvast bewonderen middels deze URL: http://www.nvra.net/test/NVRA2014/
Het bestuur maar vooral Jan, onze ontwerper, zijn natuurlijk razend benieuwd naar Uw mening. U kunt
uw opmerkingen of lofprijzingen mailen aan Jan pbtwodx@gmail.com

13/14 SEPTEMBER jl: DARES R12 bij FORT in UITHOORN
Op 13 en 14 september gaven een aantal leden van onze vereniging deelnemend met ook andere
zendamateurs aan DARES R12 Kennemerland een demonstratie noodcommunicatie tijdens de
openstelling van het Fort bij Uithoorn. Lokale amateurs kwamen aldaar uit onder PH6FBU. De
DARES deelnemers kwamen uit onder de roepnaam PI9DK. Stan PA4S maakte hiervan een leuke
impressie welke via onderstaande link via YouTube valt te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=ms-vEz0DyWU&feature=youtu.be

OP 18 OKTOBER WERD TIJDENS DE OPEN DAGEN HET
DARES DRCC DOOR BURGEMEESTER P. HEILIEGERS
GEOPEND
Tijdens de Open Dagen werd op zaterdag 18 oktober jl. officieel het DARES DRCC in gebruik
genomen door de burgemeester van Spaarnwoude en Haarlemmerliede de heer P. Heiliegers.
De burgemeester deed dit door het indrukken van een noodschakelaar waardoor de stroom in het
hele NVRA gebouw uitviel. Hierdoor startte automatisch het noodaggregaat wat opgesteld staat in een
container naast ons gebouw. Vervolgens schakelde de burgemeester het spanningsloze gebouw over
op het noodaggregaat. Hierna liet hij zich uitgebreid voorlichten over de mogelijkheden die DARES
kan bieden tijdens grote calamiteiten waarbij DARES zorg kan dragen voor noodcommunicatie.
De burgemeester was onder de indruk van de vele faciliteiten die DARES kan bieden en deed de
toezegging om in het Veiligheidsoverleg de overige burgemeesters van Kennemerland hiervan op de
hoogte te brengen.
Buiten de DARES activiteiten was er natuurlijk weer de zelfbouwtafel. Ook voor de meettafel was weer
veel belangstelling. Het mooie weer en de gebruikelijke uitstekende catering zorgden weer voor twee
dagen waarop we als NVRA weer tevreden mogen terugkijken.

Met het indrukken van de rode drukknop viel de netspanning uit.

Met het omzetten van een schakelaar schakelde burgemeester P. Heiliegers om naar de noodstroom-voorziening
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