UBA-DST
Ledenvergadering van 30 Oktober

UBA-DST secretaris, Danny ON8DNY, opende als vervangend voorzitter de vergadering omstreeks
20u30.
DIRAGE 2016 / Nationaal Congres UBA / Viering 50jaar UBA-DST: Iedere derde vrijdag van de maand
worden deze activiteiten voorbereid, op deze vergaderingen is IEDEREEN welkom.
Voorbereiding loopt volgens plan.
Verzamelen van foto-, dia-, film-, geluid- en videomateriaal alsook krantenknipsels over de voorbije
50jaar van UBA-DST: Manu/ON6EM coördineert deze taak, hij verwacht ASAP alle materiaal dat je
over het leven van onze club in je bezit hebt, na het inscannen krijgt iedereen zijn eigendom terug.
Jos, ON6EU, liet een cassetteopname van een interview horen uit de jaren ’80, dit interview werd
door hemzelf en Remi (SK ON4WQ) afgenomen van de eerste lesgever van onze club Carlo Lemmens
(SK ON4UL). De uitgeschreven versie is terug te vinden in de papieren versie van ’t Amateurke.
Contestnieuws: Jaak, ON4PJA , is niet echt tevreden over de resultaten van ons station in de 80m ON
SSB ctst. Slechts 61 QSO’s en de opmerking van meerdere stations dat wij blijkbaar niet iedereen
hoorden die ON4DST aanriepen, doen het vermoeden rijzen dat er “wat scheelt” aan onze uitrusting.
Beide transceivers (TS2000 en YEASU van Tim, ON8TT) werden door Udo vergeleken… resultaat:
TS2000 is duidelijk minder gevoelig…. Oplossing !!!
Komende contesten: Russische multimode ctsts WE 31Okt-1Nov, Ukrainian DX ctsts CW & SSB op 7 &
8 Nov, CQWWDX/CW ctst 28 & 29 Nov.
Sectie QSO op woensdagavond: Wie zet het mooie initiatief van Dominique, ON7UZ, verder?
UBA-DST cw cursus: er boden zich 24 geïnteresseerden aan waarvan er uiteindelijk 18 opdaagden op
de intro/startavond van 29 November.
HORIZON 2016: Op deze studiedag van de UBA werd onze sectie vertegenwoordigd door Hans
ON8PZ (CM) en Danny ON8DNY (secretaris)…. Meer info volgt.
ON = OP: Tijdens de volledige maand november van de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 mogen (geen
verplichting) de Belgische radioamateurs hun ON prefix vervangen door OP. Reden: herdenking van
de eerste wereldoorlog.
Groter 19 inch rack: Gift van ON7UZ (TNX voor de gift), de ombouw is voltooid en gebeurde door
Hans, Bram, Tim, Yves, ….).
Bergruimte: De technische vergadering van November (2de vrijdag) zal gebruikt worden voor het
plaatsen van alle rekken, het opruimen van overtollig/gedumpt materiaal en het inventariseren van
het te behouden materiaal.
Stroomgroep: Heeft een overkapping gekregen waardoor hij beter beschermd is tegen weer en wind.
De stroomgroep werd op full-power getest door het SHF contestteam.

De afgebroken uitlaat en de brandstofoverloop werden hersteld, in de winter volgt er nog een
“groot” onderhoud (vervangen van filters) door Peter, ON7JP.
Alarm in DST lokalen: Stil alarm (SMS melding bij activatie) is komende, sensoren werden reeds
geplaatst.
FUSION repeater: digitale beeldjes werden reeds doorgestuurd, de “installatie” van wires-X is de
volgende te nemen stap (vergunning!).
De Italiaans en Duits klinkende “storingen” op ON0DST werden besproken.
Hambeurs RST: zondag 29 november…. Allen daarheen !!
Radiobeurs (Vintage) Herk De Stad op 08 November.
Einde van de vergadering omstreeks 23u30.
73, Lode/ON6KL

