
SAMENKOMST 1 OT-Dst op 06-01-2020 
 
Aanwezigen: ON4RDB–ON6VP – ON5KB – ON4DV – ON6EU – ON4RP 
                         ON7JW – ON8ER – ON6KL – ON7KS – ON4JPA – ON6AJ – ON8DNY. 
 
 

                                                    
 
Algemeen: 
 
Vanuit de OT groep was aan het Dst bestuur gevraagd of het mogelijk was om onder alle 
stoelen- en tafelpoten zowel in de bar, in de vergaderruimte en de shack, vilten stoppen te 
mogen kleven. Alsof het niemand ooit opgevallen was hoe storend het lawaai was wanneer 
iemand zijn stoel of tafel verplaatste, vooral wanneer een spreker aan het woord was. Met 
de volle toestemming van het bestuur werd het nodige materiaal aangeschaft en op deze 
bijeenkomst was na een 20- tal minuten van schuren, vegen en kleven de klus geklaard. 
Het was daarna heerlijk luisteren naar “ The Sound of Silence “ . 
 

             
 
                                                        Vele handen maken licht werk! 
 
 
ON4RDB. 
a) Roland heette iedereen welkom met de beste Wensen voor een Voorspoedig en Gezond 
2020. Hij benadrukte nogmaals dat op onze bijeenkomsten alles bespreekbaar is maar 



hierover niet alles in het verslag verschijnt maar “ intra muros “ blijft. Ook technische 
verwezenlijkingen en vragen, hoe eenvoudig ook en hoe weinig uitleg men ook kan geven, 
zullen alle belangstelling krijgen en als er een helpende hand gevraagd wordt, die is er altijd 
te vinden in deze groep. Echte hamspirit, mooi toch. 
 
b) Evaluatie van het voorbije jaar: de rondvraag werd gesteld hoe men onze bijeenkomsten 
ervaart. De dertien aanwezigen waren unaniem: aangenaam – verrijkend – gezellig en alles 
bespreekbaar. Geen enkele negatieve commentaar, dus zo als men vroeger onder een goed 
schoolrapport schreef “ Doe zo verder “. 
 
c) Activiteiten 2020 : het bezoeken in groepsverband van de hambeurzen in La Louvière, 
Bladel en Rosmalen blijven gehandhaafd, alleen het inleggen van een busje zal afhangen van 
het aantal deelnemers. Om prijsgunstig te blijven zullen er steeds minimum vijf deelnemers 
moeten zijn chauffeur inbegrepen, anders wordt er met een persoonlijke wagen gereden. 
Men vind het in deze groep ook een beetje spijtig dat het niet lukt met het Stadsbestuur van 
Diest om een vaste datum voor onze Dirage vast te leggen. 
Wij zullen ook dit jaar een uitstap maken en wel op 21 september nl. naar het radiomuseum 
van Ter Kammen waar men radio’s, TV ’s, meet- en fototoestellen, filmprojectoren, 
hammateriaal enz. kan bewonderen. Bijkomende info volgt. 
 
d) Junk in the Trunk : zal dit jaar gehouden worden op dezelfde locatie met als datum: 17 
oktober. 
OT meeting 1 juni wordt verplaatst naar 8 juni. 
OT meeting 2 november verplaatst naar 9 november. 
 
e) CW examen : wegens te weinig kandidaten tot dusver zal er geen examen afgenomen 
worden. 
 
f) Sequencer: 
 
Roland had weer een mooi ding in elkaar geknutseld waarbij hij hier kort wat uitleg geeft. 
 
Het ontwerp van deze sequencer is een ontwerp van F1FRV. Het laat toe om 4 toestellen in 
een bepaalde sequentie te schakelen.  

                                                      



      
                                          
 
In “luister toestand” komt er alleen spanning op de voorversterker. 
Bij het indrukken van de PTT zal:  
1° de spanning wegvallen op de voorversterker. 
2° de twee coaxrelais worden ingeschakeld. 
3° de vermogen versterker (PA) wordt op actief gezet. 
4° uiteindelijk gaat pas dan het “PTT signaal” naar de transceiver. 
Bij het loslaten van de PTT treedt de sequentie in maar in omgekeerde richting. De 
sequentietijd is regelbaar. 
 
 
 
                                
  
 
73, de ON6VP 
                               
                                
 
       
 


