
SAMENKOMST 4 OT-Dst op 09-05-2022 
 
Aanwezigen: ON4RDB – ON6VP – ON4CU – ON6KL -  ON7JW – ON6EU - ON4RP – ON6AJ –                        
ON7KS – ON7FH – ON8ER – ON4DV. 
 
                                                                      
Algemeen. 
 
De start was een gedachtenwisseling over zonnpanelen, levensduur van batterijen ,analoge 
en digitale energiemeters. 
 
Hambeurzen. 
 
Volgende data werden doorgegeven: 15 mei NL ( Houthalen-Helchteren) 
                                                                    19 juni NOK ( Turnhout) 
                                                                    24-26 juni Hamradio Friedrichshafen  
                                                                      3 juli Radiomarkt KARmarkt (Bladel)   
 
Junk in the Trunk. 
 
De verschuiving van de datum is doorgegeven aan ON4LEA, aan CQ-QSO moet dit gebeuren 
voor 1 juli en ON4CU zal dit melden via UBA. 
 
                                                      
CW proef. 
 

       
 



  De organisator Lode, ON6KL                                  De examinatoren ON6KL en Ludo ON7JW 

        
 
De bar met Jenny xyl van ON7KS en ON4CU      Nog even nagelbijten voor de proclamatie 
 
Er hadden zich 21 kandidaten ingeschreven waarvan 16 Nederlanders en 5 Belgen: 18 zijn er 
komen opdagen. De leeftijd varieerde van 15 tot 75 jaar. 
Er reisden 14 gelukkige OM terug naar Nederland met het zo begeerde certificaat en slechts 
één Belgische OM lukte. 
De door de Nederlandse Telecom gestuurde waarnemer vond ons examensysteem OK met 
enkele tips voor de toekomst. 
Het afnemen van CW proeven wordt vanaf nu een activiteit die volledig en alleen door OT-
ers Dst gedragen wordt.  
 
ON6AJ. 
 
Alex wist ons deze keer een heel stuk wijzer te maken over het ontvangen van 
weersatellieten. Ook deze keer “ loud and clear”. De goed geïllustreerde infomap hierover is 
ondertussen naar iedereen verstuurd.  

             



 
 

      
 
 

                                                  
 
 
Dirage 2022. 
 
Met  +/- 670 bezoekers mogen we spreken van een echt succes. Blijkbaar hebben de OM 
door het ganse corona gedoe te lang zonder hambeurzen moeten leven en grijpen ze elke 
kans om elkaar te treffen en hun stock aan te vullen. Exposanten en bezoekers hadden 
alleen maar lof voor onze organisatie en de medewerkers. De registratie en het 
betalingssysteem van de bezoekers zal onder de loep genomen worden om eventueel een 
en ander bij te schaven. 
 
                                                                               
       
73, de ON6VP. 


