
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 35 van 24 september 2021 
 
NVRA repeaters PI2HLM en PI6HLM zijn op zaterdag 25 
september enige tijd uit de lucht…..  
 
Op zaterdag 25 september a.s. zullen beide NVRA repeaters PI2HLM en 
PI6HLM tijdelijk uit de lucht zijn vanwege twee ingrijpende aanpassingen. Voor 
PI6HLM zal een nieuwe 3 cm TX-antenne worden geplaatst. De hieronder 
getoonde opstelling welke geplaatst is op 31 oktober 2015, bevatte een antenne 
welke achteraf gezien een zeer grillig stralingspatroon bleek te hebben en ook 
nog eens bleek te lijden aan het zogenaamde ‘lampenkap effect’.  
 
 

 
De destijds nog door Stan PA4S (†) geplaatste 3 cm TX-antenne in oktober 2015, zie top deel     

 
De nieuwe antenne, geproduceerd door Rob PA3GIE is een 25 slots antenne 
welke specifiek voor onze zendfrequentie 10.250 MHz is gemaakt, is voorzien 
van ‘oren’ aan beide zijden van het stralende gedeelte. Hierdoor zal deze 



 

 

antenne een veel beter rondstralend stralingsdiagram hebben, zodat hele grote 
lobben en hele kleine lobben van de oude antenne tot het verleden zullen gaan 
behoren. En ja dat kan behoorlijke gevolgen hebben voor het publiek wat naar 
PI6HLM kijkt. Kreeg U voorheen erg veel signaal dan kan dat wel eens minder 
worden. Kreeg U daarentegen heel weinig tot geen signaal, dan moet dat nu 
beduidend meer worden.  
 

 
De 3 cm TX-antenne met mast ophanging in exploded view voor impregnatie      
 
Omdat de nieuwe antenne 3 keer zo breed is dan de vorige vanwege die oren, 
was er hiervoor geen goede dome te krijgen. De oude antenne paste precies in 
een kunststof pijp gemaakt van PPA (polyphthalamide). Dit materiaal valt zover 
wij weten helaas niet te krijgen in diameters van 75 mm en groter. Daarom is 
ervoor gekozen om de 25 slots aan beide zijden af te dekken met een speciale 
tape en vervolgens de antenne te impregneren met Hammerite. De reeds 
aanwezige golfpijp met omhulling van de oude antenne gaat ook gebruikt worden 
in de nieuwe situatie.  
 
Als de nieuwe antenne is geplaatst en weer gekoppeld met de mastzender, zal er 
natuurlijk uitgebreid worden getest. De ervaring leert dat tijdens dit soort acties 
er nagenoeg geen tegenstations zijn om rapporten te geven. Daarom zullen we 
pas over enige tijd te weten komen wat het resultaat zal zijn van deze 
aanpassing.  
 
Vervolgens staat er dan nog het volgende te gebeuren: bij ons laatste bezoek 
aan de toren is de ontvangstversterker van de 13 cm ATV ingang en tevens de 8 
breedband ingangen vervangen voor een versterker met een wat beter 



 

 

signaalruisgetal. De versterking was echter het dubbele van de oude (ging van 
20 dB naar 40 dB) en dat was een beetje te veel van het goede. Een sterk ATV-
signaal van dichtbij deed de versterker in compressie gaan. Er zal een juiste 
verzwakker in de signaalweg worden opgenomen om dit probleem op te heffen.  
 
 

     
De 3 cm is nu met Hammerite geïmpregneerd, de slots zijn nog afgedekt met een beschermtape.        

 
Als de verzwakker geplaatst is gaan we een 23 cm antenne welke nu nog 
verticaal staat, horizontaal plaatsen en uitrichten op Purmerend – Hoorn. Ook 
deze antenne krijgt een ontvangstversterker direct achter de antenne. Met wat 
testsignalen willen wij er achter komen of er een bruikbare 23 cm ingang kan 
worden gerealiseerd in het bandgedeelte 1270 – 1280 MHz.  
 

 
 

 



 

 

 
De 3 cm TX-antenne is nu geïmpregneerd en het gewicht van een klok houdt de boel recht.  
 

 
 
 
 

 



 

 

 
Een oud ontwerpje als ontvangstversterker voor 23 cm, maar sommige oudjes doen het nog goed 
 
Parallel aan de activiteiten ten behoeve van PI6HLM gaat ook PI2HLM uit de lucht 
om het duplexfilter te vervangen voor een ‘nieuw’ filter.  
 

 
Een ‘nieuw’ duplexfilter voor PI2HLM zal zaterdag 25 september worden geplaatst  



 

 

 

Het duplexfilter voor PI2HLM van bovenaf gezien.  
 
Specificaties PI2HLM Duplexer: 
 
TX-frequentie:  430.250 MHz  
RX-frequentie:  431.850 MHz.  
Offset           :    1.6 MHz.  
Setup           :    6x Kathrein K6521261 Cavity Sperr/Pass filter  
Tuned           :   10-09-2021 met dank aan Mischa PA1OKZ 
VNA              :   Rohde & Schwarz ZNB20  
  
RF-performance: 
  
TX 430.250 MHz:     Passband attenuation      1.26 dB  
                              Stopband attenuation > 114,5 dB (1) 
                              VSWR transmitter side        29 dB 
                              VSWR combinator side        27 dB 
 
RX 431.850 MHz:     Passband attenuation      1.14 dB  
                              Stopband attenuation       112 dB 
                              VSWR receiver side            31 dB 
                              VSWR combinator side       29 dB 
 

(1)  Measurement limit of Vector Network Analyzer  
 

 

 

 



 

 

INVULLEN ENQUETE CURSUS PROGRAMMEREN NVRA   

U heeft nog tot 1 oktober de gelegenheid om de enquête in te vullen voor een 
mogelijke cursus programmeren bij de NVRA.   
Evert PE1PDC heeft een survey samengesteld waarin je kenbaar kunt maken wat 
je wilt en wat je kunt.  De bedoeling is dat hij met de uitkomst van deze survey 
de cursus vorm kan gaan geven, zodat hij 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 
 
  

 
 

WERF EEN LID EN KIES 2 ARTIKELEN GRATIS   

Indien U een lid aanwerft voor de NVRA dan mag U van de verkoopplanken in 
ons gebouw gratis 2 artikelen uitkiezen.   
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 100,- per jaar en dienen vooruit te 
worden betaald en te worden voldaan voor 1 januari van het nieuwe jaar. U kunt 
het nieuwe lid aanmelden door samen met hem of haar het formulier in te vullen  
op onze website: https://nvra.net/index.php/aanmeldformulier/ 

Vergeet niet in het vak Opmerkingen uw naam te vermelden als zijnde de 
aanwerver.   



 

 

Algemene Ledenvergadering op 24 September 2021 (4e 
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.   
 
 

 
  

 



 

 

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   
       
24 sept.     Algemene Leden Vergadering vanaf 20.30 tot 23.00 uur. 
                        Gebouw open vanaf 20.00 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 (inbrengen materiaal verkoping). 
  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 
  
 

 
 

NVRA Hobbyavonden worden weer drukker bezocht… 
 
Op woensdag 22 september jl. was duidelijk te merken dat de hobbyavonden 
weer drukker worden bezocht. Alle faciliteiten voor een goede knutsel of meting 
zijn dan ook aanwezig. Oscar PD1OT was ooit al eens op een Open Dag van de 
NVRA geweest en dat was voor hem aanleiding om weer eens langs te komen. 
Hij kwam in gesprek met ons nieuwe hobbycommissielid Gert-Jan PA1G al gauw 
hadden zij een ‘klik’. Hun liefde voor oude TV’s. Van het een kwam het ander en 
halverwege de avond besloot Oscar PD1OT om lid te worden. Het mes snijdt 
vaak aan twee kanten. Oscar is bedreven in het solderen van SMD-componenten 
en zo iemand kunnen wij op de club goed gebruiken. Van harte welkom Oscar! 
 

 
Gert-Jan PA1G in technisch QSO met Oscar PD1OT ontdekken hun beider liefde voor oude TV’s 


