
 
 
NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 34 van 31 augustus 2021 
 
KOMT ER EEN CURSUS PROGRAMMEREN BIJ DE NVRA?   

Een lang gekoesterde wens van het NVRA-bestuur is om een cursus 
programmeren voor de leden te organiseren. Daar zijn natuurlijk een aantal 
ingrediënten voor nodig. Een eigen cursuslocatie hebben wij natuurlijk, want we 
hebben een prachtig gebouw dat momenteel aan de buitenzijde wordt 
geschilderd en in oktober een compleet nieuw dak krijgt. Onlangs is ook nog 
eens het complete meubilair vervangen. Het spreekt voor zich dat je een kundig 
iemand nodig hebt die de cursus gaat geven. Vervolgens is het voor deze 
cursusleider ook prettig om een publiek te hebben: de cursisten. Tot slot moet 
het duidelijk worden over welke hardware en over welke software we het gaan 
hebben. Het bestuur heeft Evert PE1PDC bereid gevonden om de cursus bij 
voldoende belangstelling te gaan geven en hij stelt zich hieronder aan U voor:     
 

 
 
Mijn naam is Evert Verduin PE1PDC en ik ben lid van de NVRA. Tevens ben ik 
docent software engineering aan de Hogeschool van Leiden en heb naast 
hardware development een passie (en inmiddels een graad) voor het vak 
software engineering. 
 
Zoals U weet is software niet meer weg te denken uit ons leven en het zit 
letterlijk overal in. Van tandenborstel tot vliegtuig. Een computerprogramma 
leren schrijven is best wel lastig en vergt enige kennis, kunde en geduld. 



Om meer radioamateurs kennis te laten maken met het programmeren, heeft de 
NVRA het idee om hiervoor een reeks cursussen te geven. Nu is het niet zo dat je 
na afloop van deze cursus een volwaardig programmeur bent, maar het helpt je 
wel een heel eind op weg.  

 
Ik heb een survey samengesteld waarin je kenbaar kunt maken wat je wilt en 
wat je kunt.  De bedoeling is dat ik met de uitkomst van deze survey de cursus 
vorm kan gaan geven, zodat ik kan zien:  
  

- Wat men kan (beginner, gevorderd, pro);  
- Wat men wil leren; 
- Hoeveel animo er is. 

De indeling van de cursus is nog niet vast omlijnd en is mede afhankelijk van de 
uitkomst van deze survey. Wil je aan de cursus meedoen dan is het dus 
belangrijk dat je even de tijd neemt om deze in te vullen.  
De cursus zal deels op de club en misschien ook deels online zijn. De cursus kan 
indien nodig dus Corona-proof worden gegeven doormiddel van online middelen.  
De bedoeling is dat er uiteindelijk de juiste keuze wordt gemaakt voor de meest 
gekozen opties.  
Als de meerderheid kiest voor Arduino dan zal er een (C) Arduino cursus komen. 
Echter Arduino is niet direct bruikbaar op bijvoorbeeld de Raspberry pi. Python 
daarentegen weer wel.  
Laat gewoon even weten hoe en wat. Als er later behoefte is aan een andere taal 
of iets dergelijks, dan zetten we gewoon een nieuwe cursus op. 
Om aan de cursus te mogen deelnemen dien je wel lid van de NVRA te zijn.    
 
Voor het invullen van de survey, klik op onderstaande link:  
 
https://www.surveymonkey.com/r/FR39H7B 
 
Sluitingsdatum is 1 oktober 2021  
 
Evert PE1PDC 
 
 

 
 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/FR39H7B


Algemene Ledenvergadering op 24 September 2021 (3e 
herhaling) 

Het bestuur van de NVRA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering op vrijdag 24 september 2021. Deze vergadering zal 
worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te 
Haarlem. Deze vergadering komt in de plaats van de geplande Algemene 
Leden vergadering van 21 februari jl. welke in verband met de pandemie 
kwam te vervallen. 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 Extra Algemene Ledenvergadering van 1-11-2019 (Bijl. 1) 
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21-02-2019 (Bijl. 2) 

     4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2020.  
     5. Alleen de belangrijkste inkomende en uitgaande correspondentie.   
     6. Presentatie van de Balans en de Exploitatierekening over het boekjaar  
         2020 (Bijl. 3 en 4). 
     7. Verslag van de kascontrole commissie en voorstel tot dechargering  
         van het bestuur over het boekjaar 2020 (art. 11 lid 7). 
     8. Bestuursverkiezing. De voorzitter en de penningmeester treden af en  zijn   
         beiden herkiesbaar. De ad-interim secretaris is verkiesbaar.  
     9. Presentatie en vaststelling begroting voor het boekjaar 2021/22 (Bijl. 4) 
    10. Pauze   
    11. Vaststelling Hobby-, Bar-, Kas-, Onderhoud-commissie en Shackbeheer.  
    12. Agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk  
          ingediend.          
    13. Te ontplooien activiteiten in 2021/22, zoals:  
            a. Lezingen, excursies;  
            b. BBQ; 
            c. Open Dagen 2022;   
            d. Veld weekenden/activiteiten 2022.   
     14. Rondvraag 
     15. Sluiting 
 
Bijlagen 1 t/m 4 zijn gepubliceerd via onze website op een pagina met wacht-
woord beveiliging. 
 
Op onze website staat vermeld hoe u deze 4 bijlagen kunt bekijken en/of 
downloaden.   
 
 

 
  

 



 

 
 

 
 

 
 
BUITEN SCHILDERWERK IN WEEK 34 GESTART....   
 

 
Boeidelen en het stucwerk hebben de kleur RAL 7010. De deur en de beplating zijn in RAL 9001   
 
Nadat de gevel van ons gebouw in week 32 en 33 was gerepareerd kon in week 
34, dus op 23 augustus begonnen worden met het schilderwerk. De verwachting 
is dat dit in week 35 zal zijn afgerond. Verantwoordelijk voor het schilderwerk is 
de firma Lansink. Zij renoveerden onlangs ook de Amsterdamse Poort.           



 
Ook de container is meegenomen in de schilderbeurt.   
 

 
De achterkant is net zo mooi geworden als de voorkant.   
 
 
 



HEFFEN MIDDENMAST I.V.M. VERNIEUWEN DAK…… 

Enige tijd terug had de firma Klomp Daktechniek uit Amsterdam wat 
herstelacties uitgevoerd aan het dak van ons gebouw en constateerde toen dat 
het dak al dermate oud was dat het meer op oplappen leek dan repareren. De 
uitvoerder van Klomp informeerde onze verhuurder, de Gemeente Haarlem, dat 
ons gebouw aan een nieuw dak toe was. Aangezien de verhuurder had besloten 
om dit jaar het gebouw te laten schilderen, hadden wij niet verwacht dat dit jaar 
ook het dak zou worden vernieuwd. Klomp had bij de inspectie al aangegeven 
dat zijn niet om onze mast heen wilde werken. Dit betekende dus dat de 
middenmast op ons gebouw dus een stukje omhoog zou moeten, om er een 
rolletje dakbedekking onderdoor te kunnen ‘gooien’ (vaktaal HI).  
 

 
De eerste proef ging prima maar geschiedde met een korte pijp en de ruimte tussen de 
verdeelblokken was niet groot genoeg om een rol dakbedekking onderdoor te voeren.   
 
Omdat Klomp toch de opdracht kreeg van onze verhuurder om het dak dit jaar te 
vernieuwen, moest er dus snel geacteerd worden. Nou zijn 25 jaar ervaring in de 
Kanariestraat en 17 jaar ervaring op de Jan van Krimpenweg om aan 
gebouwenonderhoud te doen natuurlijk een goede voedingsbodem om de daad 
bij het woord te voegen. Hoe krijgen we die mast omhoog zonder de tuien te 
verwijderen en dit klusje te klaren? Vergis je niet de belasting op de voet van de 
mast met alles erop en eraan bedraagt bijna zo’n 800 Kg. Chris PE1IDK had nog 
een paar hydraulische vijzels liggen en in zijn schuur waren nog een tweetal 
grote balken voorradig welke konden dienen om aan beide zijden van de mast 
als drukverdelers te fungeren. Er zou een stalen pijp aan de onderzijde door de 
mast worden gestoken om even een proefheffing uit te voeren. Zonder de tuien 



te hoeven lossen konden we de mast zo’n ruim twee centimeter omhoog krijgen. 
Om echter een rol dakbedekking van 1 meter breed eronder door te voeren 
moesten wij op zoek van een bredere pijp van ruim 2 meter.  
 

 
De tweede proef met een langere pijp leerde ons dat deze teveel zou doorbuigen en breken.   
 
Er was een pijp van deze lengte voor handen maar al gauw bleek dat deze niet 
dikwandig genoeg was. Bij het heffen ging deze behoorlijk doorbuigen. Waar 
haalden wij nu zo snel een goede pijp vandaan welke lang genoegen was en 
voldoende dikte had? De oplossing lag heel dichtbij want ons hek heeft diverse 
schoren welke bestaan uit dergelijk materiaal. Dus gauw even zo’n schoor van 
het hek gesloopt en zowaar deze boog wel iets door maar werd als bruikbaar 
beoordeeld. Een dag na de proef werd door Klomp een rol dakbedekking 
aangeleverd (de details zullen wij u besparen). De mast ging, net zoals de dag 
ervoor, prima omhoog en de rol nieuw materiaal kon er onderdoor worden 
gevoerd. Bijgaand wat foto’s van ons avontuur. Begin oktober zal Klomp het 
gehele dak vernieuwen. De werkzaamheden zullen ongeveer een week in beslag 
nemen.   
 

 
 
 
 
 



 
De derde poging slaagde en was de meest veilige. De pijp werd ‘geleend’ van de hekconstructie, 
boog wel iets door, maar dit was acceptabel.     
 

 
Zijaanzicht van de constructie wachtend op de rol materiaal welke de dag erna zou komen. .     



 

 
Klus geklaard, de rol kon er onderdoor worden ‘gegooid’ en nu is het wachten op Klomp.     
 
 
NVRA Jaarlijkse Verkoopavond op vrijdag 29 oktober a.s. 
 
Op vrijdag 29 oktober a.s. zal de jaarlijkse verkoopavond worden gehouden. 
Iedereen wordt weer in de gelegenheid gesteld spullen hiervoor aan te leveren. 
Het verdient aanbeveling om al op de hobbyavond van 27 oktober 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. 
 
 

 
 
 
Agenda september, oktober, november en december 2021   
       
1 sept.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold PE1AMH 
 
8 sept.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU  
 
15 sept.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 
 
22 sept.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD 
 
24 sept.     Algemene Leden Vergadering vanaf 20.30 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
29 sept.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin PA4MRS  
 
6 okt.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred PE3FS 
 



13 okt.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Sjaak PL2128  
 
20 okt.      Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten PA1U 
 
27 okt.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Ton PA2TON 
 
29 okt.  Jaarlijkse Verkoopavond vanaf 20.30 tot 24.00 uur. Gebouw open 19.30 uur.  
  Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
3 nov.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold PE1AMH  
 
10 nov.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
17 nov.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB  
 
24 nov.       Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD 
 
26 nov. Lezing (onderwerp nog niet bekend)   
                        Aanvang 20.30 uur. Gebouw open 20.00 uur.  
  Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
1 dec.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin PA4MRS  
 
8 dec.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred PE3FS 
 
15 dec.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Sjaak PL2128  
 
22 dec.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten PA1U 
 
29 dec.   Hobbyavond en Oliebollenavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                        Uw gastheer is Ton PA2TON 
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