SAMENKOMST 10 OT-Dst op 04-10-2021
Aanwezigen: ON4RDB – ON6VP – ON4CU – ON7JW – ON7FH – ON6KL – ON6EU –
ON8ER – ON4DV – ON5KB – ON6AJ – ON7KS – ON4PJA.

Algemeen.
- Door bosbeheerswerken waren per ongeluk de stroomtoevoerdraden doorgesneden, wat
op zich al erg genoeg is, maar de uitvoerende firma had dan ook nog eens niet de moeite
genomen dit te melden. Onwetendheid of nalatigheid? Maakt niet uit, maar hierdoor was de
repeater ON4DST een tijdje uit de ether.
- Of dit al niet erg genoeg was werd door snoeiwerkzaamheden op de wallen van de citadel
een van de spankabels van de mast met de HF antennes doorgesneden met als gevolg dat de
ganse constructie knikte en omviel en in haar val draadantennes meesleepte. Gevolg DST op
HF ook monddood. Wanneer dit hersteld zal zijn is nog niet geweten.
- De Radiobeurs in Bladel (NL) en LLV (BE) kregen van de OT bezoekers een positieve
beoordeling. Alles verliep wel aangepast aan de coronavoorschriften.
- Ander heugelijk nieuws: onze Junk in the Trunk zal dus doorgaan en wel op 23 oktober. Bij
droog weer op het paradeplein, bij regen in de voertuigenloods op de citade. Alle DM’s en
CM’s + alle leden Vl. Br. worden geïnformeerd. ON4CU zal een bar openhouden.
ON4PJA - Jaak.
Na jaren met hart en ziel als contestmanager gewerkt en gesleurd te hebben om deze
activiteit in DST levende te houden meldt Jaak dat hij zijn functie neerlegd. Een beetje
ontgoocheling maar ook familiale omstandigheden zijn hiervan de reden. Jaak werd voor
bewezen diensten in het zonnetje gezet door ON4CU Rony ; DM en bestuurslid Dst en mocht
een gepast pakket van hem namens Dst in ontvangst nemen. Bedankt ook vanwege de OTers Jaak voor uw niet aflatende inzet. Gezocht: een opvolger ( niet drummen jongens /
meisjes).

ON7IQ – Joeri.
Ook Joeri stopt er na al die jaren als bestuurslid Dst en website beheerder ON4DST mee.
Andere interesses en verplichtingen waardoor gebrek aan tijd nopen hem tot deze
beslissing. Daar hij niet aanwezig was kon hem zijn afscheidskado niet overhandijd worden
maar ook voor hem veel dank voor het geleverde werk, speciaal van mij persoonlijk om
trouw elke maand het verslag van de OT bijeenkomsten gedurende 5 jaar op de website te
plaatsen. ON4RP René zal voorlopig de job van website beheerder overnemen. Succes René.
ON6AJ – Alex.
Alex toonde ook dit keer weer een juweeltje van zelfbouw. Een Arrow antenne met sturing
voor het ontvangen van polaire sattellieten. De beschrijving heeft iedereen toegestuurd
gekregen van ON4RDB, wat mij een hoop schrijfwerk bespaard hi, maar toch bijgevoegd een
paar mooie foto’s.

73, de ON6VP

