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Ledenvergadering 28 september 2018 

Aanwezigen: zie aantekenblad 

Begin: ca. 21hr30 

Door de ”Demerloop” begint de LV later. 

Hans neemt het woord en begint met puntje: 

1. Velddag Blauberg, werd georganizeerd door Geert/ON7QC en Patrick/ON3AS. Er 

was verwarring omtrent het al of niet doorgaan van deze velddag maar uiteindelik 

werd het toch een mooie dag. Er werden 400 QSOs gemaakt. 

2. Springcontest: Lode/ON6KL stelt de resultaten van de Lentecontest 2018 voor. Deze 

zullen eerstdaags verschijnen op de website van de UBA. Het nieuwe programma 

werkt, en wordt nog verder uitgebreid door Liesbeth/ON3LIS. In de toekomst zullen 

de bekers uitgereikt worden op onze Dirage. 

3. Contestnieuws door Jaak/ON4PJA. In october vindt de ON-contest plaats: 

- 7 oct: 06hr00-09hr00 UTC 80m SSB 

- 14 oct 05hr30-08hr00 UTC 80m CW 

- 14 oct 10hr00-12hr00 UTC 6m SSB 

- 21 oct 07hr00-10hr00 UTC 2m SSB 

OP187MN (nov 2018): Karel/ON2KP zoekt operatoren. In samenspraak met 

Jaak/ON4PJA zal een Google-sheet opgesteld worden. Er moet een HAREC-

gelicienceerde aanwezig zijn voor het gebruik van hoger vermogen. 

4. UBA zoektocht: Hans en familie eraan namen deel. Interessant om ook te organiseren 

in DST. Lode/ON6KL vetelde dat dit in de jaren 80 ook al eens door onze club 

georganizeerd werd. 

5. Het nieuwe KB zal op 1 jan 2019 verschijnen. 

6. Lana/ON3LNA is na een schitterend examen de jongste radioamateur in België. Een 

welgemeend applaus!   

7. ON3-cursus: is geschrapt omdat er slechts één inschrijving was. Er wordt geopperd 

om de aankondiging vroeger te plaatsen volgend jaar. 

8. OldTimers: Roland/ON4RDB vraagt affiches/flyers voorJunk in the Trunk op 20 oct 

2018. – Het busje voor LLV wordt omwille te weinig inschrijvingen afgelast. – IT in 

de shack is opnieuw opgestart: elke 2
e
 vrijdag van de maand.- Volgende vergadering 

maandag 1 oct 2018 om 14hr00. 

9. SHF-contest: OT5A/p beslist dit weekend over hun opstelplaats. Hans zal deze 

meedelen via Mailchimp.  

10. Horizon 2018: Hans/ON8PZ en Danny/ON8DNY zullen DST vertegenwoordigen. 

Alle vragen voor deze UBA-top zijn te richten aan Hans. 

11. Lege bol: Ludo/ON7JW  

 

 

 

Einde: ca. 22hr45 
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Lana/ON3LNA trakteert de aanwezigen op een drankje omwille van het behalen van 

haar licentie. Op jouw gezondheid, Lana! 

Bram/ON8PTZ demonstreerde zijn 10GHz station. 

Danny/ON8DNY 


