NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 36 van 24 oktober 2021
NVRA Jaarlijkse Verkoopavond op vrijdag 29 oktober a.s.
Op vrijdag 29 oktober a.s. zal de jaarlijkse verkoopavond worden gehouden.
Dit is het eerste grote NVRA-evenement na de pandemie en daarom vindt het
bestuur dat dit de gelegenheid is, om na alle voorbereidingen ook de presentatie
daarvan in eigen hand te nemen. Dit jaar is er een nieuwe spelregel toegevoegd
(zie punt 9).
Iedereen wordt weer in de gelegenheid gesteld spullen hiervoor aan te leveren.
Het verdient aanbeveling om reeds op de hobbyavond van 27 oktober a.s. uw
zaken in te brengen. Het is namelijk bijna ondoenlijk om alle apparatuur op de
bewuste vrijdag zelf in te schrijven. Ook dit jaar zijn er weer 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 dure artikelen haast niet verkocht worden.
2. Alle artikelen moeten na afloop worden meegenomen. Dus ook de niet
verkochte artikelen.
3. Van de verkoopprijs is 10% voor de vereniging. Bij de verrekening aan het
eind van de avond worden dit 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 wordt de bodemprijs
door de veilingmeester bepaald.
5. Gekochte artikelen dienen direct en contant 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 vooraf 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.

9. Indien een artikel €5,- of minder opbrengt gaat in tegenstelling tot punt 3
50% naar de vereniging en de ander 50% naar 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.

Er is inmiddels begonnen met het uitstallen van de artikelen op de verkooptafel maar er komt nog
veel meer! U kunt op woensdag 27 oktober al uw waar laten inboeken. Wacht niet tot vrijdag!

JA ER START EEN CURSUS PROGRAMMEREN BIJ DE NVRA
In de vorige Nieuwsbrief Nr. 35 heeft u al het een en ander kunnen lezen over
een mogelijke cursus programmeren. Om de interesse onder de leden te peilen
heeft cursusleider Evert Verduin PE1PDC een enquête gehouden. In totaal 14
personen hebben de enquête ingevuld en kort samengevat hier de resultaten:
1. 12 van de 14 respondenten blijken onervaren programmeurs;
2. Men wil allemaal hardware kunnen aansturen (opmerking: dit is pas
mogelijk na het volgen van een vervolgcursus, dus als men enigszins
gevorderd is);
3. De voorkeur gaat uit naar de Arduino omgeving voor zowel hardware als
software;
4. De cursus moet bij voorkeur bestaan uit een theoretisch deel en een
praktisch deel;
5. Het merendeel wil tot maximaal €100,- uitgeven;
6. Iedereen snapt het nut van huiswerk;
7. Het merendeel wil de cursus volgen op een maandag.
De 1e cursus zal de volgende opzet hebben:
Doelstelling:
- Inleiden tot microcontroller techniek;
- Inleiden programmeertaal C (Arduino).
Na de cursus:
- Kent de student het concept van de programmeertaal C (Arduino);
- Kent de student de architectuur van een microcontroller;
- Kan de student een programma begrijpen en lezen;
- Kan de student een simpel programma schrijven;
- Kan de student een Arduino omgeving gebruiken;
- Kan de student deelnemen aan de vervolgcursus.
Aantal lessen:
- 10 lessen van 2 uur.
Nodig thuiswerk:
- 1 uur per week (ca.).
Lesmethodes:
- Op de club: mediascherm, microfoon, laptop;
- Online: Teams of Skype (afspelen op de club op mediascherm);
- Alles gebeurt in een lesstructuur, dus geen opgenomen filmpjes.
Benodigde middelen op de leslocatie:
- Mediascherm met VGA, HDMI;
- Voldoende loopruimte docent;
- Microfoon.

Benodigd door de student:
- Redelijk gangbare PC of laptop (Windows, Linux, Mac). Laptop mag mee
naar de club maar hoeft niet;
- 1 x ESP32-WROOM-32 module;
- Breadboard waar de ESP32 makkelijk op past;
- Breadboard kabels: man-man, man-female en female-female.
De 10 lesavonden zullen als volgt worden ingericht:
LES 1
Architectuur van (Arduino) microcontrollers
- IO - Geheugen -Flash – RAM – Timers.
Huiswerk opdracht invullen blokken blockdiagram

LES 2
Wat is de Arduino omgeving/IDE
- De IDE - Compiler – Programmeer interfaces - USB voor voeding,
programmeren en debuggen – Baudrate.
Huiswerk opzetten Arduino omgeving

LES 3
Hoe ziet een Arduino programma eruit?
- Altijd een setup () en loop () - setup eenmalig - loop infinite - comments
-accolades en haakjes ({} codeblokken () commandoblokken).
Huiswerk, maak een simpele programma opzet

LES 4
Datastructuren
- Wat is een datastructuur of type? - wat moet je ermee - welke types - wat
zijn variabelen - wat zijn constanten - scope - nummers en formaten, binair,
decimaal, hexadecimaal (kort).
Huiswerk, maak het opgavenblad over datatypes.

LES 5
- = + -* / % (rekenkundig) - == != < > <= >= (vergelijkingsoperators)
- && || ! (booleans) (leg uit and or) - Compound operators ++ -- etc.
- pointers bespreken we niet.
Huiswerk, maak het opgavenblad over operatoren.

LES 6
Decission of besluitvorming
- If else - pas op voor explosies van if else - eerst if else ontwerpen, dan pas
uitprogrammeren - haakjes () voor prioriteit - switch case (overzichtelijke if
else), break ().
Huiswerk, maak het opgavenblad over conditionele statements (if else).

LES 7
Loops of lussen
- Waarom lussen? - soorten lussen - for - while - do while.
Huiswerk, maak het opgavenblad over lussen.

LES 8
Functies
- Type functie (parameters) { } - communiceren met een functie - een functie
laten communiceren - recursie - voorwaarde voor recursie.
Huiswerk, maak het opgavenblad over functies.

LES 9
Arrays en lijsten
- Wat is een lijst - hoe ziet een lijst eruit - wat kan ik met een lijst - Hoe
tellen we de arrayindex? -Meer dimensionale arrays - 2d array.
Maak het opgavenblad over arrays en lijsten

LES 10
Strings
- Wat is een string - hoe ziet een string eruit - string manipulatoren - array
functies voor strings – size-of(), strlen(), strcat() - strings vergelijken (if
string1==string2) werkt niet.
Maak het opgavenblad over strings

De firma Eurosound sponsort de cursusleden door dit materiaal tegen inkoopprijs te leveren.

Hoe gaat het nu verder?
Aan de hand van het lesprogramma wordt nu door Evert PE1PDC de lesstof
ontwikkeld. Daar gaat enige tijd mee gemoeid. De cursusavonden gaan
gehouden worden op de maandagavond. Het bestuur moet zich nog
beraden over de hoogte van het cursusgeld (exclusief de materiaalkosten
zoals hieronder vermeld).
Tot nu toe hebben zich voor de cursus gemeld: Gert-Jan PA3FZB, Fred
PA1FCB, Joop PE1BTK, Edward PE1NBS, Arnold PE1AMH, Richard PE1KXY,

Karel PL2165, Fred PE1NLN, René PA1RKT, Edwin PE1RZW, Ton PA2TON,
Joop PA3GOO en Frans PL2155. Iemand heeft zich opgegeven met de
roepnaam ‘XXX’ en daarvan weten wij niet wie het is. Daarom maakt u zich
bekend. Heeft u zich wel opgegeven maar u ziet uw naam niet in de
bovenstaande opsomming, vul dan nogmaals het formulier in of stel u in
verbinding met de voorzitter. Er is nog plaats voor maximaal 6 cursisten. Dus
wacht niet te lang met aanmelden.
De firma Eurosound levert alleen voor de deelnemers aan deze cursus de
volgende artikelen tegen de volgende lage inkoopprijs:
1 x ESP32-WROOM-32 module
€ 4,70
1 x 50 cm Micro USB-kabel naar USB-A
€ 1,60
2 x Breadbord kort
€ 1,80
3 x Breadbord kabels (m-m, m-f, f-f)
€ 2,70 +
Totaal
€ 10,80
De cursus gaat in januari 2022 starten en waarschijnlijk zal de eerste les worden
gehouden op maandag 10 januari 2022. Nadere informatie hierover volgt nog.

LEZING: ‘Smith Chart in de NanoVNA’ op vrijdag 26 november a.s.
Op vrijdag 26 november a.s. houdt Arie Kleingeld PA3A een lezing over het
onderwerp: ‘Smith Chart in de NanoVNA’.
De NanoVNA is ‘hot’ en veel zendamateurs hebben al zo’n ding gekocht. En dat is
terecht want het is een prima meetinstrument voor in de shack voor een scherpe
prijs. De lezing gaat over één van de displays van de NanoVNA: de Smith Chart.
Binnen zendamateurkringen is deze relatief onbekend. Het is echter een geweldig
hulpmiddel bij veel metingen. Reden genoeg om daar aandacht aan te besteden.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Wat zendamateurs meten aan antennes: meestal VSWR curve;
2. SWR en de Reflecties (hoe zat dat ook alweer);
3. Smith Chart in de NanoVNA:
1. Waar zitten reflecties en de SWR in de Smith Chart?
2. Smith Chart: Wat zie je daarin meer dan in de bekende SWR curve?
3. Hoe is de Smith Chart verder opgebouwd?
4. Wat kun je daar dan mee?
5. Toepassing in het tunen van antennes (impedantie aanpassen naar
50 ohm) of andere zaken;
Aan de orde komen L-, T-, en Pi-netwerk tuners;
6. Demonstraties van het gebruik van de Smith Chart.

Arie Kleingeld PA3A geeft op vrijdag 26 november a.s. een lezing voor de NVRA.

NVRA-GEBOUW HEEFT EEN NIEUW DAK

Het compleet vernieuwde dak van ons NVRA-gebouw.

Op 4 oktober jl. zijn de dak werkzaamheden gestart door het bedrijf Klomp
uit Amsterdam. Nu zijn er in Nederland maar twee vrouwelijke dakdekkers en
wij troffen één ervan. Omdat er wat tegenslag was door regen duurde deze
werkzaamheden net iets langer dan een week. Op 11 oktober was de klus
geklaard en heeft de NVRA een compleet nieuw interieur, is het gebouw aan
de buitenzijde opnieuw geschilderd en heeft dus ook nog eens een nieuw dak.
Zoals u op de foto kan zien moeten onze antennekabels nog een beetje netter
worden neergelegd en dat geldt ook voor de kabels van de buitenverlichting.

NVRA-GEBOUW EINDELIJK VERLOST VAN “SCHOKGOLF”
Radioamateurs zijn natuurlijk helemaal gek op golven. Radiogolven wel te
verstaan. Ons gebouw was echter onderhevig aan schokgolven en vond dat
minder prettig. Zijdelings van onze ingang zat een flinke hobbel in het asfalt
wat ooit ontstaan was door een slecht uitgevoerde reparatie. Veelal zware
voertuigen met meerdere assen veroorzaakten een regelrechte schokgolf als
deze hobbel passeerden. Dit is nu eindelijk gerepareerd waardoor wij hier
geen last meer van zullen ondervinden. Nu nog de parkeervakken!

De weg werd om en om afgezet om de reparatie veilig te kunnen uitvoeren.

Het etnisch geprofileerd wegdek na de reparatie.

ZAL IK JOU FF EEN TIKKIE GEVEN?
Naast het contant betalen van de barrekening via de standaard barbon, is het
vanaf nu ook mogelijk te betalen via een Tikkie dat door de Penningmeester zal
worden verstuurd. Hiervoor is een Tikkienota ontwikkeld welke op oranje papier
is afgedrukt. Voorwaarde is wel dat u aangeeft op welke wijze het Tikkie betaald
gaat worden en dat u deze gegevens duidelijk communiceert met de
barmedewerker. Voor de Tikkie betaling brengt de Regiobank ons €0,15 in
rekening en dit zal door ons op de Tikkienota bij u in rekening worden gebracht.
Bij contante betalingen wordt doorgaans een fooi gegeven. Bij betaling via een
Tikkie bestaat de mogelijkheid om een fooi te geven natuurlijk ook. Dit zal apart
op de Tikkienota worden vermeld.

Agenda oktober, november en december 2021
27 okt.

Inbrengavond artikelen voor de verkoping op vrijdag 29 oktober a.s.
Gebouw open vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Maarten PA1U

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 door Arie Kleingeld PA3A over: De Smith Chart in de NanoVNA
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

