
 
 
NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 38 van 17 december 2021 
 
NVRA gaat helaas dit jaar niet meer open…     

Het bestuur heeft besloten om geen activiteiten meer te organiseren in 2021. 
Dat betekent dat de hobbyavonden op woensdag 22 en 29 december a.s. 
geen doorgang zullen vinden. Begin januari zal worden bekeken of de 
Nieuwjaarsreceptie op woensdag 5 januari doorgang kan vinden. Indien dit 
niet het geval blijkt, zal deze naar achteren worden doorgeschoven. Dat zou ook 
van toepassing kunnen zijn op de Jaarlijkse Verkoopavond welke gepland 
staat voor vrijdag 28 januari a.s. Meer nieuws daarom in de Nieuwsbrief Nr. 
39 van begin januari.  

Een aantal leden heeft het bestuur verzocht om, zoals voorheen, open te gaan op 
de zondagmiddagen. Het bestuur is van mening dat dit in de wintermaanden 
geen optie is. De maanden mei en juni afgelopen jaar leenden zich daar beter 
voor, omdat toen vanwege het weer de tuin van ons gebouw mogelijkheden bood 
voor een verantwoord samenzijn. In de wintermaanden is dit geen optie omdat 
we dan uitsluitend aangewezen zijn op ons gebouw en het zou ook betekenen 
dat het niet mogen samen komen na 17.00 uur dan naar eerder tijdstip op de 
dag wordt verschoven en alleen een cosmetisch effect heeft. Natuurlijk lijdt de 
NVRA inkomstenverlies door geen consumptieverbruik etc. maar daar staat 
tegenover dat het gebouw de afgelopen periode niet warm gestookt hoeft te 
worden hetgeen aanzienlijk in kosten bespaart gezien de hoge gasprijs.     

PI6HLM op zaterdag 18 december voor 1 dag QRT..…     

Op zaterdag 18 december zal PI6HLM na 10.00 LT voor vermoedelijk 1 dag 
tijdelijk QRT gaan. Voor de zender van PI6HLM is een nieuwe stuurzender 
ontwikkeld door Hans PE1ICE. Het VCO van Z-COMM is in de nieuwe zender 
vervangen door een beter type van dezelfde fabrikant. Verder is de wijze van 
filtering nader onder de loep genomen en aangepast. De oude stuurzender kon 
iets te weinig worden uitgestuurd waardoor het noodzakelijk was om achter de 
stuurzender een boostertrapje op te nemen (laten wij ook eens een Covid-19 
term er tegenaan gooien). Het vermoeden bestaat dat dit boostertrapje gevoelig 
is voor signalen uit het Wi-Fi bandje en daarmee het video en de sub-carriers 
nadelig beïnvloedt.     

De nieuwe stuurzender moet dus aan al dit ongemak een einde maken. Er zijn 
echter wat metingen noodzakelijk en deze kunnen niet ter plaatse worden 
uitgevoerd. De verwachting is, dat indien alles goed gaat, de zender van PI6HLM 
op zondag 19 december weer wordt teruggeplaatst. Ook al is de zender uit de 
lucht, U kunt PI6HLM via de stream op https://nvra.net/index.php/pi6hlm-

https://nvra.net/index.php/pi6hlm-stream/


stream/ blijven volgen. Hoe dat mogelijk is heeft U in de vorige Nieuwsbrief 37 
kunnen lezen: https://nvra.net/index.php/fotos-media/nvra-nieuwsbrieven/        

 

De nieuwe stuurzender van PI6HLM met een ander VCO, aangepaste filtering en zonder booster-
eindtrapje  

https://nvra.net/index.php/pi6hlm-stream/
https://nvra.net/index.php/fotos-media/nvra-nieuwsbrieven/
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BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN EN BESLUITEN (vervolg)   

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

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 
(herhaling); 

3. Hobby-avonden zijn voor niet-leden driemaal vrij toegankelijk. Daarna 
dient men lid te worden (herhaling);  

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

5. Het nieuwe barrooster voor 2022 is verschenen en is verspreid; 
6. De gemeente Haarlem is wederom benaderd inzake de nog steeds niet 

opgeloste parkeerproblematiek. De gemeente heeft onlangs toegezegd om 
begin 2022 hierop terug te komen; 

7. Het installatiebedrijf Engie is voor de 3e maal benaderd i.v.m. oplossen van 
een incorrecte ophanging van het CV-toestel hetgeen onderhoud niet 
mogelijk maakt; 

8. Het bestuur heeft besloten om geen activiteiten meer te organiseren in 
2021. Dat betekent dat de hobbyavonden op woensdag 22 en 29 
december a.s. geen doorgang zullen vinden. Begin januari zal worden 
bekeken of de Nieuwjaarsreceptie op woensdag 5 januari doorgang 
kan vinden. Indien niet het geval blijkt zal deze naar achteren worden 
doorgeschoven. Dat zou ook van toepassing kunnen zijn op de Jaarlijkse 
Verkoopavond, welke gepland staat voor vrijdag 28 januari a.s. Meer 
nieuws daarom in de Nieuwsbrief Nr. 39 van begin januari 2022; 

9. In een bijlage bij deze Nieuwsbrief 38 zal een Kerst- en Nieuwjaarswens 
namens het Bestuur en alle Commissies aan de leden, oud-leden en onze  
relaties worden toegezonden.      

 
RADIO-TV-DESIGN MUSEUM en NVRA: ‘VERBINDEN’…..   

Op vrijdag 19 november jl. bezochten Arnold PE1AMH en Gert-Jan PA1G het 
Radio-TV-Design museum gelegen aan de Spaarnwouderstraat in Haarlem. Uw 
voorzitter had het plan geopperd om op de Open Dagen, welke wij hopen te gaan 
houden in 2022, de oudste Nederlandse televisie te presenteren naast een 
modern televisiescherm, waarbij op beiden het beeld van PI6HLM zichtbaar zal 
worden gemaakt. Dit symboliseert daarmee 70 jaar televisie in Nederland (1951-
2021). Ook waren er destijds zendamateurs bij Philips betrokken bij de 
ontwikkeling van de eerste TV’s, waarvan de TX-400 het eerste commerciële 
exemplaar was voor de serieproductie. Omdat de TX-400’s niet meer voor het 
opscheppen liggen was dat voor ons een reden om met het museum in contact te 
treden.   
 
De historie van Radio Stiphout in vogelvlucht. 

Radio Stiphout was een bekende naam in Haarlem. De zaak werd in 1939 in de 
Hoogstraat geopend door Arie Stiphout, die er begon met het repareren van 
radio’s. De onderneming bestaat nog steeds en zit nu al vele jaren in Zandvoort 



en is gevestigd aan de Grote Krocht. Het is overigens allang niet meer alleen een 
radiozaak. Het is uitgegroeid tot een moderne elektronicawinkel, waar klanten 
terecht kunnen voor een wasmachine, een koffiezetapparaat, een wasdroger, een 
strijkbout, of het laatste snufje op elektronisch gebied. 
Toch is in de winkel het verleden heel erg dichtbij: in de hoek hangt aan de muur 
een oude vergeelde foto van de oprichter van dit familiebedrijf: Arie Stiphout, 
trots poserend met zijn twee zoons Aad en Dick tijdens de heropening van de 
Hoogstraat na een verbouwing in 1977. 

Op een tafeltje verderop staat als pronkstuk een heel oude Philips-buizenradio, 
afkomstig uit een nalatenschap van een klant. Heden en historie gaan ook hier 
hand in hand.  

 
Arie Stiphout startte in Haarlem aan de Hoogstraat met zijn radiowinkel in 1939    



In 1939 opent Arie Stiphout (23) een radiowinkel in de Hoogstraat. De straat  
vormt als het ware een smalle doorgang in de Burgwalbuurt tussen de Melkbrug 
en de Hagestraat. Het is crisistijd; veel handel is er niet, de mensen hebben 
weinig te besteden. De fabrieksradio bestaat pas een jaar of vijftien. Een radio 
was overigens erg duur in verhouding tot wat de mensen verdienden in die tijd. 

Arie verkoopt vooral onderdelen voor zelfbouwradio’s. ’s Avonds komen klanten 
bij hem in de zaak, mensen die thuis zelf hun radio in elkaar hebben geknutseld. 
Arie helpt ze met bouwen en afregelen. In de oorlog verhuurt hij ook 
geluidsinstallaties. En hij maakt zogeheten moffenzeven, apparatuur die de 
storing opheft die de Duitsers veroorzaken waardoor er geen zenders zijn te 
ontvangen. 

Aad Stiphout de jongste zoon, gaat in 1963 als hij vijftien jaar is, ook in de zaak 
werken. Zijn oudere broer Dick stapt iets later in. Zij bouwen Radio Stiphout uit 
tot een moderne onderneming en maken talloze ontwikkelingen mee op 
elektronicagebied: de introductie van de transistorradio, kleurentelevisie, cd-
speler, walkman, videorecorder en laptop. Later wordt er om de hoek in de 
Spaarnwouderstraat nog een pand bijgekocht, wat als opslagruimte gaat 
fungeren en er zit zelfs in garage in. Arie is erg zuinig op zijn auto, dus een 
garage komt hem goed van pas. Op de zolder van dit pand begint Arie in 1977 al 
met de inrichting van een tentoonstelling en wat de start is voor “Museum 
Farad”, de voorloper van het Radio-TV-Design Museum.  

In 1987 wordt in Zandvoort een tweede zaak geopend. Een kleine winkel aan de 
Thorbeckestraat, in de buurt van het casino. Later verhuist Radio Stiphout naar 
de Grote Krocht, alwaar een ruimere locatie wordt betrokken. In die periode 
wordt de vestiging in Haarlem gesloten. In 2000 nemen de zoons van Dick: 
Owen en Jørgen het stokje over. Tot op heden bestaat het bedrijf nog steeds uit 
vier werknemers: beide broers Stiphout bijgestaan door twee monteurs. 

 
Arie Stiphout (midden) trots poserend met zijn twee zoons Aad (links) en Dick (rechts) 
keurig in kostuum, tijdens de heropening na een verbouwing van de Hoogstraat in 1977. 



 
Aad Stiphout bevlogen verteller in zijn element tussen de elementen in zijn Radio-TV-Design 
Museum.   

 
Ook de medewerkers van het Radio-TV-Design museum beschikken over een work-bench, want 
aan menig toestel moet nog eerst flink geknutseld worden voordat het klaar is voor expositie. 



 
Gert-Jan PA1G knielt neer bij één van de vele toestellen, namelijk een K6 van Philips, waarvan hij 
er heel veel heeft gerepareerd.   

 
Aad Stiphout toont een voorbeeld waaruit blijkt, dat het museum een extra dimensie heeft 
toegevoegd en dat is natuurlijk naast Radio- en TV: Design.     



 
Deze display geeft een goed overzicht van zeer oud tot oud van modern tot zeer modern en dat 
alles in de stijl van Rietveld.   

 

 
Aad Stiphout bewaart zijn lievelingetjes onder een doek, je ziet gelijk waar al zijn vriendjes liggen  



 
 

In het Radio-TV-Design Museum staat ook een replica van de Gerrit Rietveld stoel uit 1919. Het 
origineel bevindt zich in het KRÖLLER-MÜLLER museum.    

 

Op vrijdag 17 december jl. mochten wij van Aad Stiphout zowel een TX-400 
als een TX-500 in ontvangst nemen. De TX-400 gaat gerestaureerd worden de, 
TX-500 gaat dienen als reserve onderdelen. De NVRA dankt Aad hartelijk voor 
deze prachtige toestellen. Gert-Jan PA1G kan er nu mee aan de slag.  



Agenda januari, februari en maart 2022   
       
5 jan.               Nieuwjaarsreceptie alleen voor leden (onder voorbehoud)  
                        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 Maarten PA1U  
 
23 feb.       Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Ton PA2TON 
 
25 feb.            Algemene Leden Vergadering (onder voorbehoud)  
                       Gebouw open vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
               Uw gastheer is Pim PD0LPU 
   
2 mrt.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold PE1AM   
 
9 mrt.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 
 
16 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD   
 
23 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin PA4MRS   
 
25 mrt.            Lezing (onder voorbehoud)  
                       Gebouw open vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
               Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
30 mrt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred PE3FS   
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