
Samenkomst 10 OT/UBA-DST op 03 Oktober 2016.
 Aanwezigen: ON4AMM,  ON4DV, ON4RP, ON4RDB, ON5KB, ON6KL, ON6EU, ON7JW, ON7KS, ON8ER

 Verontschuldigd: ON6VP

1) Hambeurs La Louvière: Indruk van de aanwezige OTers…. Een zeer goeie beurs.  Gemeenschappelijk
vervoer….was een tegenvaller: slechts 4 van de oorspronkelijk 7 ingeschreven deelnemers kwamen
uiteindelijk opdagen, hieruit moeten we leren: bij een volgende organisatie best een voorschot
vragen bij inschrijving.

2) Kofferbakverkoop: Er werden in La Louvière enkele affiches opgehangen. Alle DST leden ontvingen
beide flyers (Ned. En Fr.) in PDF vorm, met de vraag om ze verder te verdelen.De CM beloofde om te
zorgen voor de verdeling naar de voorzitters van alle UBA secties.

 De organisatie wordt volledig waargenomen door de OTers van DST;
 - Rene houd de bar open (niet vergeten van prijslijsten uit te hangen…. Prijzen van dranken te

bepalen door het DST bestuur), ontvangen reactie van ON8DNY: Anita, XYL van ON8DNY is kandidaat om
te helpen,

 - Maurice zorgt voor voldoende wisselgeld en ontvangt de vereiste waarborg van 10,00€/wagen,
 - Iedereen die een handje wil meehelpen om alles in goede banen te leiden wordt gevraagd om rond

11u00 aanwezig te zijn (indien nodig …in orde zetten van de garage),
 - zijn er al inschrijvingen binnen ??? Wie is bestemmeling van info@on4dst.be ??? Wie zorgt  

 voor de sleutel van de garages ???   
 Reeds ontvangen antwoorden van ON8DNY: één inschrijving ontvangen, bestuur UBA-DST is 

    bestemmeling van dit adres, afgesproken met de jeugddienst dat ze de garage openen. 
    Danny  zal ook één week ervoor nog een reminder sturen;

 
3) Xtal-tester: Roland demonstreert een door hem gebouwd kitje van een Xtal-tester.

 Het toestelletje geeft de resonantiefrequentie van aangesloten Xtallen weer (5 digits) en kan
eveneens als frequentiemeter (1Hz – 50MHz) gebruikt worden…. opgelet echter: van overtone Xtallen
wordt de grondtoon-frequentie weergegeven.

 Prachtig toestelletje dat voor de prijs van 9,22€ !! (verzendkosten inbegrepen) als kit met
behuizing thuis wordt bezorgd door de firma Banggood.com …. Zie ….. (http://www.banggood.com/DIY-
Frequency-Tester-1Hz-50MHz-Crystal-Counter-Meter-With-Housing-Kit-p-1063307.html) 

4) Ringkern transformator: Roland vraagt naar info (aansluitingen) van een prachtige ringkern
trafo (uit een Philips toestel?)… via de (zichtbare) ingebouwde zekering kan alvast de primaire
van de trafo herkend worden….

5) TRIO (Kenwood)    TS-510: Ludo vraagt of er iemand interesse heeft om deze prachtige
transceiver (jaren ’70) een tweede leven  te willen  geven. Dit buizentoestel vertoont wel enkele
probleempjes die, met de “nodige liefde voor OT toestellen”, eenvoudig te verhelpen zijn.

Op onderstaande sites vind je alvast de gebruikers- en de service manual alsook het schema:
 http://www.radiomanual.info/schemi/Trio_TS510_serv_F5HSH.pdf 

 http://www.n6wk.com/kenwood/TS-510%20Users%20Manual.pdf
 http://www.radiomanual.info/schemi/Trio_TS510_sch_F5HSH.pdf

 
6)Track Pack: Rene/8ER speelt voor Sinterklaas en deelt enkele gebruikte car tracking toestellen
uit …. Meer info over dit “ding” wordt gevraagd/gezocht.

7) www.Kitpower.fr ….. geen radioamateur spullen maar toch interessant om weten dat deze firma
“modules” kan leveren voor de meeste vrij recente type wagens waardoor het motorvermogen wordt
opgekrikt en het brandstofverbruik aanzienlijk wordt verminderd.

mailto:info@on4dst.be
http://www.banggood.com/DIY-Frequency-Tester-1Hz-50MHz-Crystal-Counter-Meter-With-Housing-Kit-p-1063307.html
http://www.radiomanual.info/schemi/Trio_TS510_serv_F5HSH.pdf
http://www.n6wk.com/kenwood/TS-510%20Users%20Manual.pdf
http://www.radiomanual.info/schemi/Trio_TS510_sch_F5HSH.pdf
http://www.kitpower.fr/


8) Marc/5KB is op zoek naar een CTCSS coder module om een “ietwat oudere” 2m transceiver nieuw
leven in te blazen…. Maurice & Lode hebben nog enkele door Karl /ON8LTE ontworpen printjes ter
beschikking (zie http://www.on0das.be/download/CTCSS-1.pdf) .

 

73, Lode/ON6KL

http://www.on0das.be/download/CTCSS-1.pdf

