
 
 
NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 37 van 22 november 2021 
 
LEZING: ‘Smith Chart in de NanoVNA’ op vrijdag 26 november uitgesteld   

Op vrijdag 26 november a.s. zou Arie Kleingeld PA3A een lezing komen 
houden over het onderwerp: ‘Smith Chart in de NanoVNA’.   

Gezien de pile-up voor wat betreft het dagelijkse aantal besmettingen is besloten 
om de lezing tot nader bericht uit te stellen.  

Arie stelde nog voor om de lezing ONLINE te doen maar aangezien onze 
internetverbinding in ons gebouw op dit moment niet helemaal stabiel is, heeft 
ons doen besluiten om daar voorlopig van af te zien.  

De verwachting is dat de lezing in het voorjaar van 2022 alsnog zal worden 
gehouden.  

NVRA Jaarlijkse Verkoopavond op vrijdag 29 oktober jl.    

Op vrijdag 29 oktober jl. werd de jaarlijkse verkoopavond gehouden. Reeds de 
woensdag ervoor hadden de meeste aanbieders al hun spullen ingebracht. Ook 
waren er nog veel artikelen uit de nalatenschap van Cor PA3CHR. Er waren maar 
liefst 234 kavels te verhandelen en dat is behoorlijk gelukt want er zijn er maar 
liefst 194 verkocht. Dat de pandemie nog steeds voortduurt bleek wel aan het 
opkomend aantal bezoekers. We zagen het even somber in maar ondanks de niet 
grote opkomst werd er driftig geboden. De verkoopavond mag toch een succes 
genoemd worden omdat de netto-opbrengst voor de club €635,- opleverde. Of er 
in januari 2020 gelijk alweer een verkoopavond zal worden georganiseerd houdt 
het bestuur nog even in beraad. In de Nieuwsbrief van december volgen 
daarover nadere mededelingen.    

 

 



 

Minder bezoekers dan we gewend zijn maar het bieden was er niet minder om.      
 

 

 



 

 

Minder bezoekers maar niet minder kooplustig…hele leuke dingen zijn weggegaan voor € 1,- 
of minder. 



 

Een overvolle tafel met totaal 234 kavels waarvan er 194 zijn verkocht...opbrengst club €635,-  
. 

                                                        
 

 

 

 

 



ER WORDEN GEEN TIKKIE’s MEER UITGEDEELD!!   

In de vorige Nieuwsbrief 36 maakten wij bekend dat de barrekening kon worden 
voldaan doormiddel van een Tikkie. In de (korte) praktijk is echter gebleken dat 
de afwikkeling hiervan door de penningmeester omslachtiger bleek dan gedacht.  
Derhalve heeft het bestuur besloten om een Sumup pinautomaat aan te 
schaffen. Natuurlijk blijft het betalen van de barrekening doormiddel van 
contanten mogelijk, maar we verwachten dat steeds meer leden zullen gaan 
betalen via deze pinautomaat. De Sumup pinautomaat maakt betalen via een 
kaartgleuf mogelijk maar biedt ook de mogelijkheid van contactloos betalen.  
De kosten om met de pin te betalen worden door de NVRA voor haar rekening 
genomen.  
Ook blijft het via deze betalingsmogelijkheid mogelijk om de NVRA een fooi te 
geven. Op de pinautomaat zit daarvoor een aparte knop en u wordt natuurlijk in 
de gelegenheid gesteld zelf de hoogte van het tipgeld te bepalen. Zo’n fooi 
draagt dan weer mooi bij in de dekking van de aanschafkosten en de kosten 
welke wij moeten betalen voor deze wijze van betalen, welke 1,9% zijn van de 
rekening.  
 

 

De Sumup pinautomaat werkt tussen de bar en de bank zowel via Wifi als via 3G.     
 

BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN EN BESLUITEN …..   

1. NVRA printen, LNB’s  en bouwpakketten zijn vanaf nu alleen nog 
verkrijgbaar voor leden, sponsors en/of relaties; 

2. Zoals reeds van toepassing op de Algemene Leden Vergadering zijn 
evenementen als recepties, excursies en lezingen alleen nog toegankelijk 
voor leden. Verkopingen, markten en Open Dagen zijn vrij toegankelijk; 



3. Hobby-avonden zijn voor niet-leden driemaal vrij toegankelijk. Daarna 
dient men lid te worden (was een reeds bestaande regel);  

4. Het Tikkie-systeem zal vervangen worden door een Sumup pinautomaat 
zonder extra kosten voor de leden;  

5. De grootte van de website www.nvra.net is opgerekt van 5G naar 50G;  
6. Via onze provider zijn de volgende emailadressen in het leven geroepen: 

voorzitter@nvra.net , secretaris@nvra.net en penningmeester@nvra.net;  
7. Het nieuwe barrooster voor 2022 zal spoedig verschijnen; 
8. De hobbycommissie is uitgebreid met een nieuw lid t.w. Oscar PD1OT;  
9. De gemeente Haarlem is wederom benaderd inzake de 

parkeerproblematiek; 
10.Een voorstel tot samenwerking met de Projektgroep 540 om ons gebouw 

mede door hun groep te laten gebruiken is door hun afgewezen;  
11.Het installatiebedrijf Engie is wederom benaderd i.v.m. oplossen van een 

incorrecte ophanging van het CV-toestel waardoor onderhoud onmogelijk 
is.  

STREAM PI6HLM VERBETERD…..   

Sinds 21 november jl. geschiedt het streamen direct vanaf de locatie waar 
PI6HLM staat opgesteld. Het video van de modulator wordt nu gelijk op deze 
pagina zichtbaar gemaakt. Voorheen werd het signaal ergens in Haarlem 
ontvangen en van daaruit op onze website geplaatst. Deze stap is nu omzeild 
met als gevolg dat er nu een spikkelvrij beeld kan worden gepresenteerd.   

 

http://www.nvra.net/
mailto:voorzitter@nvra.net
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Wie kan er beter over de geschiedenis van amateurs uit Kennemerland vertellen dan Ko 
Lagerberg PA0JY. Aan zijn tweeletter suffix kun je al zien dat Ko al heel wat jaartjes 
meeloopt. Hij heeft een artikelenreeks geschreven over de volgende old men:   
PA0DEC, PA0ED, PA0JSH, PA0JA en PAoZEZ. Deze maal is Ton Baljet PA0DEC aan de 
beurt:  
 
Uit de krant: “Buitensporig grote antennes in Santpoort”  

“In de Cremerlaan en in de van Dalenlaan, beiden in Santpoort, zijn 2 antennes 
op de daken waar te nemen, welke 5 bij 5 meter in het vierkant bedragen.  
Het blijken amateurzendantennes te zijn, die bijzonder geschikt zijn om  
radiocontacten voor lange afstanden te maken. 
De heer Baljet in de Cremerlaan werkt regelmatig met Zuid-Afrika, Nieuw-
Zeeland, Japan, Honolulu en Noord- en Zuid-Amerika.  
In de door hem zelfgebouwde zender zijn de allerlaatste technische 
ontwikkelingen op het gebied van de radiotechniek toegepast.  
Deze radioamateur is voor die prestaties dan ook de afgelopen maand beloond 
met een diploma, aangeboden door de Internationale Amateur Radio Union. 
Aangezien radioamateurs soms belangrijke bijdragen tot de ontwikkeling van de 
techniek en zich in noodgevallen al dikwijls zeer verdienstelijk gemaakt hebben 
(als de normale communicatiemiddelen uitvallen, zoals bij voorbeeld het geval 
was bij de watersnoodramp van 1953) heeft bouwtoezicht van de gemeente 
Velsen toestemming verleend deze antennes op te richten en de vrije 
tijdbesteding, welke op zeer hoog niveau ligt, mogelijk te maken”. 
 
Tot zover een krantenbericht. Erbij staat met potlood geschreven: “73 Cheerio, 
Heb het erg druk. Kom na vakantie eens aan, Peter”. 
 
Wel weet ik dat de eerste aanvraag van Ton PA0DEC bij Bouw- en 
woningtoezicht werd afgewezen. Ton had echter een vriendje die hoofd van 
B&W-toezicht was nl. architect Peters. Ton klampte hem aan en vroeg of hij wat 
kon doen. “Wat wordt het dan” was de wedervraag. Nou zo’n soort tv-antenne 
een driebanden Yagi, was het antwoord. 
“Och zo’n antennetje dat moest toch kunnen” dacht Peters en vroeg hem 
nogmaals een aanvraag in te dienen en zet er maar bij t.a.v. dhr. Peters. Zo 
gedaan en Peters zette vlot zijn handtekening. 
 
Ton blij en ging direct aan de gang. Toen de antenne gereed was liet Ton 
verheugd zijn antenne zien, maar Peters schrok zich rot. Hoe heb je dat nou in je 
hoofd gehaald om zo’n gevaarte op dak te zetten. 
Och, zei Ton: “Ik heb het toch gezegd een grote tv-antenne, alleen niet hoe 
groot, dat moest uit de tekening blijken. En daar was Peters dus aardig in 
gestonken. Het onding heeft jarenlang bij PAoDEC in de Cremerlaan op dak 
gestaan. PD0ADC heeft er met Ton heel vaak mee geluisterd 
 
 

 



 
QSL-kaart van Ton Baljet PA0DEC uit Santpoort toont trots zijn Cubical Quad (1965)        
 

 
 



Agenda december 2021 januari en februari 2022   
       
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 
  
5 jan.               Nieuwjaarsreceptie alleen voor leden.  
                        Gebouw open vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
12 jan.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold PE1AMH  
 
19 jan.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 
 
26 jan.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD 
 
28 jan.            Jaarlijkse Verkoopavond (onder voorbehoud)  
                       Gebouw open vanaf 19.30 tot 23.00 uur. 
               Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
 2 feb.       Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin PA4MRS 
 
 16 feb.       Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Sjaak PL2128 
 
23 feb.       Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten PA1U   
 
25 feb.            Algemene Leden Vergadering (onder voorbehoud)  
                       Gebouw open vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
               Uw gastheer is Pim PD0LPU 
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