
 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 44 van 30 augustus 2022 
  .     
MICROFOON PI4HLM KENWOOD MC-60 REFURBISHED  

Inmiddels is de shack van PI4HLM al aardig opgefrist met voor de HF-banden de 
ICOM multibander IC-7600. Voor VHF-UHF-SHF staat er de driebander ICOM IC-
9700. Al deze apparatuur is van origine uitgevoerd in de kleur matzwart. Enige 
tijd terug heeft Daan PA3BCI de Kenwood speaker SP-430 volledig opgeknapt en 
ook deze matzwarte look gegeven. Natuurlijk kon de Kenwood microfoon MC-60 
niet achterblijven zodat hij deze microfoon nu ook onderhanden heeft genomen. 
Het resultaat mag er zijn. Oordeelt u zelf maar.      

 

De Kenwood MC-60 microfoon heeft nu een in-line matzwarte kleur gekregen. Bedankt Daan PA3BCI       
 

 

 

 



15e Jaarlijkse NVRA Barbecue op vrijdag 1 juli jl. 
 
Op vrijdag 1 juli jl. werd de inmiddels alweer 15e NVRA Barbecue gehouden.  
Wij hebben de archieven er even op na geslagen, maar het klopt: op 27 juni 
2008 vond de allereerste NVRA-barbecue plaats. Nog elk jaar is dit een groot 
succes. Zelfs de afgelopen twee jaar doorstond het barbecuefestijn de Covid 
periode. In 2020 en 2021 waren er maar liefst ruim 40 deelnemers maar dat was 
niet zo’n probleem, aangezien een kundige BBQ-ploeg voor alle deelnemers het 
‘schroeien en verbranden’ voor U uitvoerde. Omdat deze grill-club nu zich ook 
eens deelnemer wilde voelen, hebben wij gemeend om dit jaar het maximaal 
aantal deelnemers te beperken tot maximaal 30. Er werd hier en daar gesproken 
van weer een nieuwe golf, dus wilden wij het niet al te groot aanpakken.    
        

 
 
Vier jaar na de verhuizing naar de Jan van Krimpenweg in 2008 vond de eerste NVRA BBQ plaats. 
Toen al een succes en dat is het nog steeds. Bovenstaande foto is daar het bewijs van. Nog geen 
betegelde tuin en barbecueën onder een afdak, want op 27 juni 2008 regende het een beetje (foto: 
Arnold PE1AMH)   
 
Zoals elk jaar mocht de BBQ-tafel er weer zijn. En ook in de keuken werd weer 
hard gewerkt om eenieder van een natje en een droogje te voorzien. Zoals ieder 
jaar werd Pim PD0LPU bijgestaan door Anne PL2100. Tijdens het openingswoord 
van de voorzitter riep Arnold PE1AMH Pim PD0LPU naar voren om hem te 
bedanken voor het vele werk wat hij in de afgelopen ruim 25 jaar voor de NVRA 
heeft gedaan. Verder bracht de voorzitter de Open Dagen onder de aandacht 
welke op zaterdag 17 en zondag 18 september zullen gaan worden gehouden. 
Natuurlijk zijn zelfbouwprojecten voor de tentoonstellingstafel van harte welkom. 
En derhalve werd eenieder nog eens gevraagd wat er in de afgelopen drie jaar 
was geproduceerd sinds de laatste Open Dagen in 2019. Bjorn PD5DJ was 
gevraagd om wat dronebeelden van het gebouw te maken, welke zullen worden 
gebruikt voor promotiedoeleinden.           



 
Arnold PE1AMH legt de laatste hand aan de ‘hobbytafel’ (foto: Ton PA2TON)            
 
 
 

 
Alles is klaar en elk moment kan het gaan beginnen (foto: Ton PA2TON).             
 



 
Ook in de keuken wordt alles in gereedheid gebracht (foto: Ton PA2TON)            
 
 

 
Arnold PE1AMH bedankt Pim PD0LPU voor al zijn werk al meer dan 25 jaar (foto: Ton PA2TON)             
 



 
Er waren dit jaar 33 deelnemers aan de 15e NVRA Barbecue (foto: Ton PA2TON)              
 

 
In afwachting van het startschot…... (foto: Ton PA2TON)               
 



 
In afwachting van het startschot…...(foto: Ton PA2TON)            
 

 
Het startschot heeft geklonken…... (foto: Ton PA2TON)              
 



 
Bjorn PD5DJ heeft Robin PA3FZA tijdens de BBQ geïnfecteerd met het dronevirus.. wat nu?  
(foto: Ton PA2TON)            
 
 

   
Het volledig opgeknapte NVRA-gebouw gezien van boven tijdens de BBQ  (foto: Bjorn PD5DJ)            
  

 
 



Aanpassingen PI6HLM en PI2HLM op 16 en 17 juli jl. e.v. 
 
Toen op 25 september 2021 de nieuwe TX-antenne van PI6HLM werd geplaatst 
was op dat moment de nieuwe stuurzender nog in de maak. Het plan was om 
deze ergens in december van dat jaar in de mastzenderkast te gaan inbouwen. 
Maar zoals u weet kwam daar niet veel van terecht. Toen wij in december 2021 
omhoog wilden in de toren bleek, dat er een liftstoring was. Nou dan denk je: dat 
zal niet lang gaan duren, maar dat bleek een flinke misrekening. Wat was het 
geval? Er was een essentieel onderdeel van het remsysteem defect geraakt en 
deze lag niet op de plank bij het liftonderhoudsbedrijf. Het onderdeel moest 
gemaakt worden en het gevolg was, dat de lift pas na 6 maanden weer in bedrijf 
kwam.   
 

 
 

De nieuwe door Hans PE1ICE ontwikkelde stuurzender van PI6HLM welke op 17 juli is geplaatst, 
heeft duidelijk betere specificaties (foto: Arnold PE1AMH).  
 
 



De lift kwam uiteindelijk op 8 juni 2022 weer in bedrijf. Ergens in mei was er 
gepoogd om PI2HLM uit te schakelen. De repeater PI2HLM vertoonde kuren. Van 
tijd tot tijd bleef de zender zomaar in de lucht staan en vaak vergezeld van een 
ernstige fluittoon. De uitschakelpoging mislukte, maar hierdoor ging de totale 
besturing van PI6HLM ook hangen. Hans PE1ICE en Arnold PE1AMH hebben toen 
maar besloten om op 15 mei de toren te voet te gaan bedwingen. Dat gebeurde 
in drie etappes van 8 verdiepingen, om boven op ‘onze’ 24e verdieping te komen 
en nam ongeveer 30 minuten in beslag. Goed voor de conditie zullen we maar 
zeggen. De besturing werd weer aan de praat geholpen. Op de “spanningsslof”, 
zoals wij dat ding noemen, werden aanpassingen gemaakt, opdat ongewild 
uitschakelen van de besturing niet meer kon voorkomen. De (oude) schakeling 
om PI2HLM op afstand te kunnen uitschakelen werd ook weer opgefrist. We 
waren het er al wel over eens dat de PI2HLM Spectra MX800 zijn tijd had gehad. 
Daan PA3BCI had al in gedachten wat ervoor in de plaats zou moeten komen.  
 
Tijdens de stormen in januari en februari van 2022 ontstond de gedachte, dat er 
een breuk moest zijn opgetreden vlak onder de antenne-topbox en de bovenkant 
van de 3,5 meter lang golfpijpgeleider, welke naar de mastzenderkast loopt. De 
vermogensmeting, welke rechtsboven in het beeld van PI6HLM wordt getoond, 
gaf telkens verschillende waarden. Aangezien we besloten hadden om de TX-
antenne toch van een dome te gaan voorzien en de antenne daarom toch naar 
beneden moest, zouden wij gelijk in de gelegenheid zijn om te checken of er 
sprake was van een breuk.  
 

    
Bij controle bleek dat er geen sprake was van een breuk. De door Jos PA3ACJ aangebrachte las op 
25 september 2021 (hier op deze forto) was prima intact. Echter later bleek dat op de meetplek in 
de mastzender iets niet klopte (foto: Arnold PE1AMH).             



Toen de TX-antenne uit de top was gehaald van de Z-O mast was van een breuk 
gen sprake. De door Jos PA3ACJ aangebracht las in september 2021 bleek nog 
intact. Later zou blijken dat op de meetplek in de mastzender iets niet OK was. 
Maar hiermee is wel weer bewezen dat toeval bestaat. Dankzij Oscar PD1OT 
kwamen wij op het spoor van een geschikte PP-buis waarin onze antenne zou 
passen. De breedte van de PI6HLM TX-antenne is 75 mm. De buis meet precies 
76 mm inwendig en blijkt dus uitstekend geschikt om als dome te fungeren.   
 

 
De TX-antenne heeft nu een precies passende dome geregen dankzij een tip van Oscar PD1OT    
(foto: Arnold PE1AMH)    
 
Het programma op zaterdag 16 en zondag 17 juli zat strak in elkaar. Eerst 
zou de mastzender worden gedemonteerd. Deze ging gelijk mee met Hans 
PE1ICE naar huis om daar de nieuwe stuurzender in te bouwen. Op zijn QTH 
heeft Hans natuurlijk alle test- en meetapparatuur. Op de toren zo’n klus klaren 
is wat lastig.  
 
Daarna zijn Chris PE1IDK en Arnold PE1AMH 3 cm TX-antenne gaan demonteren. 
De las zag er dus prima uit en de antenne en de golfgeleider pijp waren 
kurkdroog. Hierna werd de dome aangebracht en werd het geheel weer 
teruggeplaatst. Dit is allemaal gauw gezegd maar hier gaat menig uurtje inzitten, 
dat verzekeren wij u. Het volgende punt was de 13 cm antenne welke het niet 
meer zo geweldig leek te doen. Deze antenne hing tot nu toe nog met de 23 cm 
antenne samen in één beugel op de Z-O mast. Omdat we besloten hebben om 
een aantal antennes op de N-O mast te verwijderen, kwam er hierdoor ruimte 
vrij voor de 13 cm antenne. Hiervoor moest wel eerst nieuwe uithouders worden 



gemaakt. Deze zijn vervaardigd door het beste mobiellasbedrijf van Jan van 
den Berg (zie sponsor kolom).    
 

 
Op 16 en 17 juli werd de mastzender (Stornokast) tijdelijk verwijderd voor de installatie van de 
nieuwe stuurzender. De driedelige beugel links ervan werd gedemonteerd en de 13cm RX-koker, 
de grootste, werd eruit gehaald. De driedelige beugel is daarna gemodificeerd en draagt nu alleen 
nog de 23cm RX-koker. Het waren lekkere zonnige dagen. Dat kunt u zien (foto: Arnold PE1AMH).          
 

 
Toen in december 2008 PI6HLM naar de toren ging zaten de 23cm RX – 13cm RX – 3cm RX/TX nog 
gezamenlijk in één beugelopstelling (zie foto) In het begin is toen de 3cm RX/TX apart opgebouwd. 
Nu is de grote grijze koker (13cm RX) afzonderlijk gemonteerd op de N-O mast. Hierdoor is de 23 
cm RX alleen achtergebleven in de driedelige beugel (foto: Arnold PE1AMH)             



 
De driedelige beugel is ontdaan van de 23cm en de 13cm RX-koker. Vervolgens is de verbindings-
buis tussen de onder en de bovenzijde verwijderd.  
Daarna is alleen de 23cm koker weer teruggezet. Vervolgens is het geheel teruggeplaatst op de 
Z-O mast en met medewerking van Robin PA3FZA uitgericht (foto: Arnold PE1AMH)   
 
Aangezien de driedelige beugel nu nog maar alleen de 23 cm RX-antenne te 
dragen heeft, kon de constructie wat worden vereenvoudigd. De driedelige 
beugel is eerst ontdaan van de 23cm en de 13cm RX-koker. Vervolgens is de 
verbindingsbuis tussen de onder en de bovenzijde verwijderd. Daarna is alleen 
de 23cm koker weer teruggezet. Vervolgens is het geheel teruggeplaatst op de 
Z-O mast en met rapporten van Robin PA3FZA uitgericht.  
 
Toen kon de laatste klus worden opgepakt. Nu er voldoende ruimte was 
vrijgemaakt op de N-O mast kon de 13cm RX-antenne daar worden gemonteerd.  
En nu werd ook heel duidelijk waarom deze antenne al maandenlang slecht 
presteerde. Wat was het geval?  
 
De 10 slots antenne hangt in de koker met behulp van een draadeind bevestigd 
aan het boven deksel. Echter de borgmoer was weg en hierdoor was de antenne 
in de koker naar beneden gezakt. De bovenste 2 slots werden hierdoor afgedekt 
door de bovenste kapbeugel en de onderste 2 slot door de onderste kapbeugel, 
waardoor 4 van de 10 slots geen functie meer vervulden.       
 
Tijdens de werkzaamheden op 16 en 17 juli heeft Nico PA4NIC een grote hoeveel 
prachtige foto’s gemaakt. Een selectie hiervan zal binnenkort worden vertoond 
via het infokanaal van PI6HLM. Een aantal vindt u al in deze Nieuwsbrief 44. Het 
betreft twee foto’s welke gemaakt zijn van grote afstand. De bovenste foto  



 
Uiterst links de nieuwe beugels met uithouders welke nu de koker dragen met daarin de 13cm RX.  
Helemaal bovenin bevindt zich het 70cm klaverblad voor DATV-ontvangst. Op de rechterdraagarm 
bevindt zich een 23 cm antenne, welke staat richting Hoorn (heeft nog geen functie). Direct onder 
het klaverblad een verticale 70cm ontvangstantenne van PI2HLM. De LNB met gele kap is de 
monitor LNB van Pi6HLM. Direct onder de flens van de dikke mast (110 mm) bevindt zich de 5GHz. 
verbinding t.b.v. de besturing van PI6HLM en deels PI2HLM. Onder de 5 GHz. verbinding nog een  
kastje met een hoorntje en LNB voor de ontvangst van PI6HHW. De Flann-hoorn is voor PI6NHN. 
Dit lijkt overkill maar overal is een reden voor, moet je maar denken (foto: Arnold PE1AMH)             

 
geeft de situatie weer van de situatie voor 16 juli en de twee foto geeft een beeld 
van de situatie na 17 juli. Dus: vergelijk de plaatjes en kleur de verschillen.  
 
Op 23 en 24 juli jl. vonden er ook weer werkzaamheden plaats en tijdens deze 
aanpassingen aan PI6HLM werd ook de (tijdelijk) nieuwe repeater PI2HLM 
geplaatst. Daan PA3BCI heeft twee ICOM-mobilofoons met een interface aan 
elkaar verbonden. Deze opstelling zal na enige tijd worden opgevolgd door een 
professionele ICOM repeater. Enige tijd terug waren er al nieuwe filters 
aangeschaft, dus PI2HLM is weer helemaal fris en fruitig. Er valt wel een klein 
brommetje waar te nemen in het signaal, maar daar wordt aan gewerkt.    



   

 
De situatie van de N-O en Z-O mast voor de aanpassing op 16 juli (foto: Nico PA4NIC)        
 
 

 
De situatie van de N-O en Z-O mast na de aanpassing op 17 juli (foto: Nico PA4NIC)        



 
Werk aan de winkel: Hans PEICE, Daan PA3BCI en Arnold PE1AMH goed bezig. Wie je niet ziet is 
Chris PE1IDK die bezig is op het dak (foto: Nico PA4NIC)        
 

 
De twee ICOM-mobilofoons verbonden via een interface vormen tijdelijk de configuratie van 
PI2HLM (foto: Nico PA4NIC)        



De 3e keer dat wij op de toren waren was op 21 augustus jl.:   
 

1. De ontvangst van DTMF op 439.375 MHz. was beroerd en daarom is er een 
nieuwe RG-214 kabel getrokken. Deze dubbel shielded kabel ter waarde 
van €80,- werd ons geschonken door PA3BCI Communications (zie ook 
sponsor kolom). DTMF komt nu beter binnen maar er gaat ook nog worden  
geëxperimenteerd met een andere antenne) Wordt vervolgd;  

2. Verder werd er een storing opgeheven in de veel bekeken PI6HLM stream; 
3. De retour LNB voor terugkijken (monitor) werd de geheel andere kant 

uitgedraaid. Dit was nodig omdat onze eigen ontvanger het zwaar te 
verduren had onder het harde TX-signaal;  

4. De TX-antenne werd opnieuw gericht en dat was goed mogelijk, omdat er 
veel stations waren die een rapport konden gegeven (Edwin PE1RZW, 
Edward PE1NBS, Gert-Jan PA3FZB, Gert-Jan PA1G);  

5. Ook de DATV-ontvangst op 436 MHz werkt weer. Alleen blijkt dat er nog 
iets is met het linker kanaal. Wordt vervolgd;  

6. De horizontale 23cm RX-antenne op de N-O mast is verwijderd aangezien 
deze defect blijkt. Hier moet een andere antenne voor komen;  

7. In de PI6HLM kast werd een extra 230 Volt reel geïnstalleerd, waarmee 
met één schakelmoment vanaf de spanningsslof al die apparaten kunnen 
worden geschakeld die op deze reel zijn aangesloten; 

8. Tot slot is de 6cm RX-antenne verwijderd omdat bleek dat deze volledig is 
ingewaterd. De hele behuizing zal worden opgeknapt. Mogelijk krijgt de 20 
slots antenne ook een PP-dome en zal de down-converter moeten worden 
vervangen. Voorlopig dus even geen ingang op 5825 MHz.          

 
BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN en BESLUITEN (27 juni -
31 augustus) 
 
1.      Het huidige statische NVRA-logo op onze website www.nvra.net zal weer 
         worden vervangen door een dynamische uitvoering;    
2.      Er zijn 25 bouwpakketten in voorbereiding van de Mini ATV-ontvanger.  
         Het samenstellen is een tijdrovend en moeizaam proces vanwege de 
         slechte verkrijgbaarheid van de onderdelen en de moeilijke keuzes in 
         verband met de enorme prijsstijgingen. De laatste onderdelen zitten er  
         deze maand aan te komen;  
3.      Nu er geen meldingen over antenneplaatsingsproblemen zijn ontvangen 
         zal de NVRA een begin gaan maken met de storingsproblematiek. In eerste 
         instantie zal zich dit voorlopig richten op de eigen situatie rondom het 
         NVRA-gebouw en de toren in de Waarderpolder;  
4 .     Op woensdag 3,10 en 17 augustus heeft een team onder de bezielende  
         leiding van Klaas PD0RKO de immense heg tussen ons gebouw en de 
         buren geslecht. Twee wagens vol met groen zijn afgevoerd. Helemaal top; 
5.      Gert-Jan PA1G is gestart met het in kaart brengen van de storing welke in  
         ons gebouw ontstaat door eigen apparatuur. Pas als wij zelf ‘clean’ zijn  
         zullen bronnen buiten ons gebouw in kaart gebracht worden (zie punt 3);  
6.      De toegezegde parkeervakken door de Gemeente Haarlem zijn op 25  
         augustus aangebracht. Echter het eerste vak start halverwege het gebouw  
         van onze buren. Dat betekent dus een stukje verder lopen voor ons;  
7.      Ons lid Anton PL1806 heeft een aanzienlijk bedrag van €900,- gedoneerd 
         als vrijwillige bijdrage aan de maandelijkse huur. Hartelijk dank Anton;   



Agenda augustus, september en oktober 2022   
  
 
31 aug.      Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten PA1U 
 
 7 sept.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Ton PA2TON 
 
14 sept.       Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold PE1AMH  
 
17 sept.      Open Dagen vanaf 10.30 tot 17.00 uur. 
18 sept.      Open Dagen vanaf 10.30 tot 17.00 uur.    
                  Uw gastheer en vrouw zijn Anne PL21?? en Pim PD0LPU  
 
21 sept.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 
 
23 sept.      Geen 4e vrijdag activiteit (i.v.m. Open Dagen zie 17-18/9) 
 
28 sept.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD   
  
5 okt.    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS   
 
12 okt.       Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred PE3FS 
  
19 okt.     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten PA1U   
 
26 okt.      Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Ton PA2TON 
 
28 okt.        Lezing (onderwerp nog niet bekend)   
                  Gebouw open vanaf 19.30 tot 23.00 uur. 
             Uw gastheer is Pim PD0LPU  
 

 
 
 

 



Uitnodiging NVRA Open Dagen op 17 en 18 september   

De NVRA houdt op 17 en 18 september a.s. weer de traditionele Open Dagen 
in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 2031CE Haarlem. 
Beide dagen beginnen om 10.30 uur en eindigen om 17.00 uur.  
De toegang is gratis. De laatste keer dat de Open Dagen plaatsvonden was in 
2019. Op deze Open Dagen willen wij geïnteresseerden in de radiotechniek laten 
zien wat voor een leuke hobby wij hebben.  
 
Het programma voor beide dagen ziet er als volgt uit: 
 

1. De tentoonstellingstafel is weer afgeladen met zelfbouw apparatuur. U ziet 
zenders, ontvangers, voedingen, meetapparatuur, roepnaamgevers, 
filters, DTMF-signaalgevers en nog veel meer;  

2. Verbindingen uit onze ‘radiohut’ op LG-KG-VHF en UHF-banden door ons 
verenigingsstation PI4HLM;  

3. Demonstratie van een mobiel amateurstation op eigen stroomvoorziening. 
Frans PC5T toont de mobiele zendmast. Vanuit een tent maakt hij 
verbindingen met behulp van een aggregaat. Hij gebruikt dus geen 
netstroom en dat alles in de tuin van ons gebouw; 

4. Aan de meettafel van de NVRA laat Gert-Jan PA1G zien hoe storingen 
worden opgezocht en vervolgens gerepareerd m.b.v. de meetapparatuur;  

5. De NVRA toont u 70 jaar televisie in Nederland. Het eerste tv-toestel de 
TX-400 van Philips valt te bewonderen. Een modern toestel toont het 
beeld van de NVRA-amateurtelevisierepeater PI6HLM en tegelijkertijd 
wordt dit beeld ook getoond op de 70 jaar oude TX-400;  

6. Amateurs maken ook gebruik van 3D-printing. Tegenwoordig kunnen wij 
de behuizing van onze zelfbouwapparatuur met 3D-printing zelf maken;  

7. Als onze dronepiloot op tijd terug is uit Oekraïne zal er een demonstratie 
drone vliegen plaatsvinden (onder voorbehoud); 

8. Voor het eerst toont de NVRA dat haar verenigingsstation PI4HLM ook 
verbinding kan maken via de Amateur GEO Satelliet genaamd ES’Hail-2 of 
ook wel QO-100 wordt genoemd.   

 

 
Ook dit jaar weer een tafel vol zelfbouw (foto: Arnold PE1AMH)        



 
 
 

 

 

DONATIES ZIJN WELKOM….. 

Tijdens de recentelijke storing in PI2HLM en PI6HLM konden wij goed merken dat 
er een sterke behoefte is aan deze twee repeaters. Voor een regionale vereniging 
als de NVRA betreft de instandhouding van deze repeaters een behoorlijke 
financiële inspanning. De (unieke) locatie op de toren, de energiekosten, de 
onderhoudskosten en de kosten voor bijvoorbeeld het bijhouden van het 
“certificaat werken op hoogte”, bedragen tezamen ruim €1000,- per jaar.   
Onze repeaters zijn er niet alleen voor onze leden maar ook voor niet-leden.  
Daarom stellen wij donaties van leden en niet-leden voor onze repeaters zeer op 
prijs.    
 
Hoe kunt U doneren?  
 
Een bedrag van Uw keuze mag worden overgemaakt op rekening:  
NL90RBRB0982401027 t.n.v. penningmeester NVRA te Haarlem o.v.v.  
Repeaters 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw donatie.  
                                                                                

 

 
De logo’s in deze opstelling symboliseren de samenwerking tussen RFDX, DARU en NVRA    



Rik’s PA2O surprise show: ofwel Jos PA3ACJ blij verrast  
 
   

 
De Scalar Network Analyzer bestaande uit de HP8757A en de Sweep Oscillator H8350B 
met de HP 83592C RF plug-in, welke Jos PA3ACJ in ontvangst mocht nemen op zondag 24 juli jl.  
(foto: Arnold PE1AMH)              
 
Enige tijd terugkwam Rik PA2O op het idee om Jos PA3ACJ in het zonnetje te 
zetten. Hij, als vele anderen, komen al sinds decennia regelmatig bij Jos over de 
vloer om geholpen te worden met allerlei klussen van technische aard. Soms 
gaat het om iets mechanisch, soms om iets op het gebied van elektronica of HF. 
En al die keren dat hij daar was, werd hij niet alleen van harte welkom geheten, 
maar ook nog eens gefêteerd op spullen welke hij mij gunde. Dat dit niet alleen 
bij mij het geval is, weet ik ook al jaren. En dat het niet altijd makkelijk is om 
iets tegenover al die hulp te zetten, ook.  
 
Toen Rik een paar maanden geleden een of ander meetapparaat tegenkwam dat 
hij nog niet eerder bij Jos in zijn werkplaats was tegenkomen, kwam hij op het 
idee om dat aan hem cadeau te doen bij wijze van verrassing. Maar al snel bleek 
dat Jos van een ander merk iets met gelijke functionaliteit al op de plank had 
staan. Bovendien vond hij het een beetje te kostbaar om in zijn eentje te geven.  
 
Trevor PA2TG bood uitkomst. Evenals Jos PA3ACJ is hij een groot liefhebber van 
meetspullen van HP en hij wist dan ook precies te vertellen wat Jos nog niet had  
maar wel graag zou toevoegen aan zijn lab. Ook vond hij een leverancier in 
Duitsland en een paar weken terug ben ik de spullen daar gaan halen.  
Trevor heeft het apparaat, een Scalar Netwerk Analyzer tot 26 GHz, vervolgens 
volledig getest en bovendien de documentatie geprint, op CD gezet en ook nog 
eens op USB-stick. Alles bij elkaar een pracht cadeau waar we goed mee voor de 
dag kunnen komen. Het idee was om het gezamenlijk te geven en de totale 



kosten over de vrienden van Jos, welke wilde meedoen aan deze verassing, te 
verdelen. Natuurlijk wilden alle benaderde vrienden van Jos hieraan bijdragen.    
Het bedrag kwam boven verwachting heel snel bij elkaar.   
 
In overleg met Lineke, de XYL van Jos, werd zondag 24 juli jl. als datum 
geprikt om het cadeau te overhandigen. Lineke had ervoor gezorgd dat Jos rond 
15.00 uur in de achtertuin zou zitten. Zodoende kon het cadeau, zonder dat Jos 
het in de gaten had, via de voordeur naar binnen worden gesmokkeld en op de 
eettafel worden gezet.  
 
Onderwijl hadden alle gasten zich verzameld in de straat achter het huis van Jos 
en Lineke. Hierdoor was het mogelijk om via de poort één voor één de achtertuin 
binnen te druppelen. Jos was te beduusd om er iets van te vinden. Hoe kon dit? 
Er stond immers niets in de agenda die dag.  
 
Lineke werd door Rik als eerste toegesproken. Zij vindt het immers altijd maar 
goed wanneer Jos zo veel mensen over de vloer haalt. Zij staat dan altijd klaar 
met koffie of thee en zelfs met een lunch als het een langdurige klus blijkt.    
 
Daarna was Jos natuurlijk aan de beurt, die nog steeds niet helemaal begrepen 
wat er nu precies aan de hand was. Toen hij, na de speech van Rik, vanuit de 
tuin naar de kamer werd geleid, kon hij werkelijk zijn ogen niet geloven. Tada!  
 

       

       

De HP Scalar Network Analyzer bestaande uit de HP8757A en de Sweep Oscillator H8350B met de 
HP 83592C RF plug-in, welke Jos PA3ACJ cadeau kreeg op zondag 24 juli jl.  
 



NVRA PI4HLM en PI6HLM via ES’Hail-2 – QO-100  

Op de beurs in Beetsterzwaag liep ik ons lid William PE1BZF en zijn broer 
Herman PE1GDF tegen het amateurlijf. En dan komen automatisch alle 
onderwerpen voorbij van de afgelopen 12 maanden, dat je elkaar niet gesproken 
hebt. Zo vertelde ik hen, dat het mij leuk leek om op de NVRA iets met de 
ES’Hail-2 ofwel QO-100 satelliet te gaan doen, waarop Herman zei: “Nou dan kan 
je van mij een grote schotel krijgen, een eindtrap met koelsysteem, een 
voorversterker met passbandfilter en temperatuurmeting. Je moet dan zelf een 
ontvangstschotel regelen met een LNB. William voegde daaraantoe: om het 
werkend te krijgen kun je dan van mij alle spullen in bruikleen krijgen, welke dan 
nog ontbreken. Voor het (stuur)zendergedeelte beschik ik zelf over een Adalm-
Pluto. Met Herman plande ik een afspraak om de spullen bij hem op te halen in 
Almere en omdat de grote schotel niet in mijn auto paste, was Erik PA1EV zo 
vriendelijk om zijn bedrijfswagen hiervoor beschikbaar te stellen met Pim 
PD0LPU aan het stuurwiel. Herman had de eindtrap met koeling en de voedingen 
en randapparatuur destijds met behulp van Randäll PE1SDE ingebouwd in een 
stalen en waterdichte behuizing. De kast stond bij hem buiten om zodoende de 
kabel tussen de stuurzender en de eindtrap zo kort mogelijk te kunnen houden. 
Omdat op onze club de (zware) buitenkast binnen zou worden opgesteld, is de 
inhoud door Arnold PE1AMH overgebouwd in een lichtere kunststof kast.           

  

 

In het bodemgedeelte van de kast bevinden zich 3 voedingen (28V-12V en 5V) en het koelsysteem 
 (foto: Arnold PE1AMH)              



In het deksel van deze kast is de vloeistof gekoelde 100 W eindtrap van Bert 
PE1RKI ondergebracht samen met een bandpassfilter en een tussentrapje, welke 
het vermogen uit de stuurzender opkrikt naar 20 mW. De temperatuur van de 
eindtrap wordt via een sensor op het koelblok gemeten en aan de buitenzijde 
van het deksel zichtbaar gemaakt. Aan de buitenzijde van het deksel bevindt zich 
de heatsink. Via een CF400 kabel van 5 meter wordt de eindtrap verbonden met 
de helicalantenne in de grote schotel.              

 

In het deksel zijn ondergebracht de PE1RKI eindtrap 100 W voor 2400 MHz. de tussenversterker 
met bandpassfilter en de temperatuurmeting van de eindtrap. De heatsink bevindt zich aan de 
buitenzijde van het deksel  (foto: Arnold PE1AMH)              
 

Inmiddels is de grote schotel al goed uitgericht op de satelliet. Het feit dat er 
gebruik gemaakt wordt van twee schotels is ingegeven door het feit, dat de LNB 
van de grote schotel is ingewaterd. Daardoor wordt van de grote schotel alleen 
nog de helicalantenne gebruikt om op te zenden. De op de foto getoonde kleine 
schotel met een diameter van 50 cm wordt binnenkort vervangen door een 
grotere schotel van 80 cm.  

Gepoogd wordt om het geheel, zowel voor smal-band als DATV, werkend te 
hebben tijdens de Open Dagen op 17 en 18 september. Alvast met dank aan Jos 
PA3ACJ, Herman PE1GDF, William PE1BZF en Randäll PE1SDE.  

                           Arnold PE1AMH              



 

Web-SDR plaatje van de ES’Hail-2 ofwel QO-100 satelliet geostationair voor ons 25,8⁰ Oost.            
 

 

William PE1BZF en Arnold PE1AMH bezig met het uitrichten van de twee schotels 
(foto: Gert-Jan PA1G)              



 

NVRA INTERNETVERBINDING VIA DE TOREN VERVANGEN  

Tot nu toe kwam de internetverbinding in ons gebouw tot stand via de toren. Dit 
was een PPOE-verbinding, welke met behulp van twee MicroTik’s  op 5GHz. Het 
gebeurde regelmatig dat er sprake was van een kromme Volt  op de lijn en 
daarom gaan de huidige MicroTik’s op de plank in het magazijn en hebben wij de 
RUT240 aangeschaft.  

De RUT240 is een zeer compacte router voor een 4G-verbinding. Dit soort 
routers worden ook vaak gebruikt om een mobiele wifi-hotspot te creëren. Deze 
mini-router wordt,  nadat hij op een gunstige plek is  gemonteerd, voorzien van 
een 4G simkaart met databundel.  

     


