Ledenvergadering 15 november 2013

Aanwezigen: 31 OM / 2 YL

Onze vergadering-voorzitter Tonny, ON1DNF, stond er op dat de vergadering tijdig begon,
kwestie van onze gastsprekers tijdig aan hun voordracht te laten beginnen. Stipt om 20u15
werden de talrijk opgekomen leden verwelkomt en kon de vergadering van start gaan.
Cursus basisvergunning: de vijf resterende deelnemers hebben allen met glans de praktische
proef afgelegd en drie onder hen hebben ook al de theoretische proef bij het BIPT achter de
rug. De resultaten van de drie BIPT geslaagden waren ronduit schitterend…. Ieder van hen
behaalde een 24/24, laat dit een aanmoediging zijn voor de twee OM die op 20 november
(Ivan) en ??? (Yves) hun theoretische kennis moeten bewijzen. DST is volgende calls rijker:
ON3UC (Tom), ON3EMB (Manu) en ON3DNY (Danny), wie maakt het eerste radiocontact
met onze nieuwelingen?
ON4DST website: Iedereen is het er over eens dat Joeri/ON7IQ onze vernieuwde website zeer
“levendig” houdt. Wekelijks, of moeten we schrijven “dagelijks” wordt er wel wat
toegevoegd of aangepast. Om niet al te druk over te komen wordt de “Nieuws”-balk
regelmatig opgekuist…. Oudere nieuwsberichten blijven echter nog steeds bereikbaar. Via de
hoofd-menu balk kunnen we nu ook een DST kalender raadplegen, in deze kalender zullen
DST- en amateur gerelateerde onderwerpen worden opgenomen (vergaderdata, contesten,
hambeurzen, enz.). We raden iedereen aan om eens een kijkje te nemen op www.on4dst.be en
een beetje rond te “snuffelen” om zo vertrouwd te worden met deze “schat aan DST
informatie”. Al onze DST websites zijn ook via de ON4DST website bereikbaar (DIRAGE,
B-EARS, ON0DAS), zie rechtsboven de horizontale hoofdmenu-balk.
Contesten: Jaak, ON4PJA, haalde aan dat in de maand december een zeer interessante en
weinig “belastende” UBA-NOK contest wordt georganiseerd, nl de “Low band winter
contest”. Deze contest wordt gespreid over twee dagen (2 periodes van telkens 4u op 14 en 15
december). Door het groot aantal toegelaten modes en vermogenscategorieën is deze contest
werkelijk voor iedereen toegankelijk.
Er werd ook voorgesteld om een clubdeelname aan de UBA DX contest (SSB deel op 25 &
26 januari 2014) te overwegen, heb je interesse om hier in clubverband aan deel te nemen?
Geef dan ASAP een seintje aan onze contestmanager on4pja@uba.be
B-EARS: Een afvaardiging van B-EARS/DST woonde een nationale (Vlaamse !) B-EARS
vergadering bij (Leuven, oktober). Naast het nieuws dat de samenwerking met de
burgerbescherming in orde gaat komen, werd ook aangekondigd dat er nog dit jaar
(december) een oefening zal georganiseerd worden waar het accent op de te gebruiken
“procedures” zal liggen.

Hambeurzen: UBA-RST (Sint-Truiden): zondag 1 december
BLADEL(PA): 22 december
Wie maakt er publiciteit voor onze DIRAGE 2014?
Rechzetting: vorige vergadering hebben we iedereen blij gemaakt met een “dode mus”, de
bedragen die het BIPT zal aanrekenen voor Dossierrechten en jaarlijks gebruiksrecht
(zendvergunning) worden NIET goedkoper, we (info UBA) vergaten te vermelden dat deze
bedragen geïndexeerd worden (x 1,2695). De te betalen bedragen worden dan: dossierrecht =
37,11€ en jaarlijks gebruiksrecht = 47,51€.
Slecht nieuws: Er werd het overlijden gemeld van de vader van twee DST leden:
Louis Reynders, vader van Jan Reynders ON4ARY (ex CM en DST lid, woont momenteel in
Odessa, Ukraine).
Jos Schmitz, vader van Tim ON8TT.
Voordracht SOTA: Peter ON4UP, vergezeld van Franz/ON9CBQ, stelde ons het Summits On
The Air programma voor (zie http://www.sota.org.uk/).
Naast de voorstelling van het door hen gebruikte “lichtgewicht” radio- en antennemateriaal,
kwamen we ook te weten waarom niet iedere heuveltop een “geldige” summit is, dat ons
landje 15 geldige summits telt waarvan slechts één in Vlaanderen, welke awards er zoal te
verdienen zijn, dat het “groene” aspect belangrijk is en QRP dus “top” is, dat SOTA zowel
voor activators(heuvelwandelaars) als voor chasers (thuiszitters) bedoeld is, en nog veel meer.
Op http://www.sotawatch.org/ kan je nagaan welke stations actief zijn of gepland zijn.
De escapades van Peter en Franz zijn te bewonderen in talrijke YOUTUBE filmpjes, tik
trefwoorden zoals “SOTA ON4UP Peter” in en ga voor een paar uurtjes achterover zitten.
Technisch uurtje: Karl ON8LTE boeide heel wat technisch geïnteresseerde OM met een
presentatie en demonstratie van enkele van zijn laatste verwezenlijkingen.
SDR (/RTL2832u & R820 based RX) ontvanger in USB dongle behuizing: In het
frequentiebereik van 25 – 1800MHz kan je hiermee “alles” ontvangen en mits gebruik te
maken van de juiste decodeersoftware kan je ook horen/zien wat je ontvangt!
Zoek op YOUTUBE naar SDRSHARP en je vind een ganse rij van beeldmateriaal die het je
gemakkelijk maakt om de SDR dongle te installeren en te gebruiken…. Succes gewenst.
Karl toonde ook hoe je de SDR dongle kunt gebruiken als upconvertor na bv een FT857D
transceiver. Door het oppikken van het hoge 1ste MF signaal (60MHz in het geval van een
FT857D) kan je, via de SDR dongle en je PC, het signaal eindeloos bewerken (lees filteren)
en daardoor de ontvangst verbeteren. Zie volgend beeldmateriaal hoe Karl het een en ander
uitvoerde http://vimeo.com/78455024 (SDR dongle als RX na 60MHz MF van FT857D).
Een andere mooi project was de bediening van een FT857D transceiver via de PC met behulp
van een zelfgemaakte Bluetooth interface en het simuleren van een seriële poort waar de
FT857D mee “kan leven” (simuleren van 2 stopbits), zie http://vimeo.com/78471352
(connecting FT857D via Bluetooth)
Einde van deze rijk gevulde vergadering omstreeks 23u30…. De afwezigen hadden, zoals
steeds, weer eens “dik” ongelijk
73 de Lode/ON6KL

