Samenkomst 8 OT-Dst op 1 augustus 2016
Aanwezigen: ON4DV - ON4RDB – ON5KB – ON6EU – ON6KL – ON6VP – ON7JW – ON7KS –
ON8ER – ON8DNY .
1)Website ON4DST
Wie gekeken heeft zal gezien hebben dat Joeri de beelden van ons bezoek aan de 10° Wing geplaatst
heeft in het fotoalbum.
2) Activiteiten najaar.
a) De jaarlijkse hambeurs op 25 september in La Louvière. Maurice ON7KS heeft een busje voor 7
personen gereserveerd. Voor deze uitstap zijn reeds 6 inschrijvingen : ON6KL – ON4RDB – ON7KS –
ON7FH – ON6VP – ON4AZP. Er is nog 1 plaats beschikbaar, dus haast je wil je er bij zijn. Vertrek
op de citadel om 09.00 uur.
b) Er werd voorgesteld om een bezoek te brengen aan het Pegasus museum van de Para’s. Ondertussen
is vernomen dat de oud-para’s van het 1° Bataljon in samenwerking met de toeristische dienst van
Diest zelf op 27.08.2016 een Remember Day organiseren. Hier kan dan iedereen naartoe en ook het
museum bezoeken ( info op www.KTSA.be ). Hier zullen we zelf dus niets organiseren.
c) Kofferbak verkoop. Dit voorstel heeft zeer snel tot concrete afspraken geleid dank zij de
snelle reactie van een paar leden. Danny ON8DNY heeft onmiddellijk met de verantwoordelijke van de
stad Diest een onderhoud gehad; er werd een afspraak vastgelegd om de grote loods te bezichtigen
om te kijken of deze geschikt was. Ondertussen zijn Danny en Maurice deze gaan bekijken en hebben
vastgesteld dat deze locatie geschikt is. Voorlopig is zaterdag 29 oktober afgesproken van 13.00
uur tot 17.00 uur. Definitieve vastlegging op dinsdag 16 augustus door Danny.
4) Demo met RS-6 door Ludo ON7JW.
Dit was natuurlijk weer iets dat in de smaak viel van alle aanwezigen. Ludo liet dit prachtding
ook van binnen bewonderen en we keken allen met glinsteren ogen ( zie foto’s ) naar de techniek
van meer dan 50 jaar geleden. Wat ook opviel was de specifieke geur die deze apparaten hebben
nl.”varnisch”, iets wat we in de nieuwe apparaten missen. In de shack werd alles samengebouwd,
aangesloten op de antenne en zowaar, er klonken mooie signalen, het setje werkte perfect.

De nodige lectuur…

Alles voorhanden.

Even alles uitpakken.

Een en al aandacht

De zender.

De ontvanger

Klaar om aangesloten te
worden

Wat wel wat werk vraagd

Op de key duwen, tunen en
OK

Zie die blikken …..
schitterend jongens

Roland demonstreert de IC7300

Als laatste demonstreerde Roland het laatste nieuw speeltje van Icom, de TrRx 7300 die ons door
Tim ON8TT graag uitgeleend was. Ongelofelijk stukje technologie, met oa. touch screen en zeer
gemakkelijk te bedienen. Geen knoppen met daaronder een hoop submenu’s, een prima audio, compact
en niet zwaar. En natuurlijk werd hij getest on the air waaruit blijkt dat ook OTers met de
laatste nieuwe technieken over de baan kunnen hi.
PS.: volgende keer heeft waarschijnlijk René ON8ER voor sommige een verrassing bij.
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