UBA-DST
Ledenvergadering 19 Juli 2013
Aanwezigen: 25 OM / 2(X)YL’s / 2 QRP’s
Vóór de vergadering kon iedereen zich vergapen aan de laatste clubaankoop (Yaesu FL2100Z, een HF linear amplifier 650W output). Onze technische werkgroep bouwde reeds een
PTT schakeling in die compatible is met de TS2000 transceiver. Na de velddag van
September zullen nog enkele interessante modificaties worden uitgevoerd en zal ook de ALC
werking worden nagekeken. De ALC werking reageert momenteel “vrij laat” (anodestroom
kan daardoor vrij hoog oplopen), daarom moet bij gebruik tijdens de HF SSB velddag goed
gelet worden op een aansturing met maximum 60W.
De linear + TS2000 verhuizen naar de shack van Jaak / ON4PJA voor verdere testen zodat
we in September de SSB velddag op “kousevoeten” kunnen winnen !!!
Tonny / ON1DNF stelde voor om van deze vakantievergadering een “Poelsketerrasvergadering” te maken. 85% van de aanwezigen vonden een plaatsje in het frisse
groen achter het vergaderlokaal, de overige 15% bleven keuvelen aan de bar.
Jos / ON6EU bracht iedereen de groeten over van de Swa / ON6KN, de Swa kon om
gezondheidsredenen niet aanwezig zijn vanavond…. We wensen hem en zijn familie veel
sterkte toe in deze moeilijke periode.
Fly-in: Joeri / ON7IQ probeerde de groep warm te maken voor de (5de?) UBA-DST deelname
aan de 30ste editie van de “International oldtimer fly-in and drive-in” op Schaffen air-field ….
Iedereen is welkom om te helpen opstellen op vrijdagavond 16 augustus en als
operator/gezelschap/moppentapper tijdens de publieksdagen op 17 en 18 augustus 2013.
Meer info over het evenement zelf vind je hier http://flyin.dac.be/ . Graag Joeri informeren
over je deelname via volgende
doodle:https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlkNGC416tM1dEFFMFpT
T09XajdQS3FJRkJmR2FRTnc&usp=sharing
HF SSB Velddag / BBQ / familiedag van 7 & 8 september 2013/ Tonny & Jaak gaven meer
info over dit club-familie evenement: Volwassenen betalen 10,00€/persoon voor deelname
aan de zaterdagavond BBQ, kinderen mogen gratis aanschuiven. Er wordt kinderanimatie
voorzien. Vooraf inschrijven is NOODZAKELIJK, hierover volgen nog meer details (en een
doodle adres).
Club project 80m vossengeweer: een vijftal OM wagen de stap met een kit of een afgewerkt
exemplaar van DF7XU, en een aantal andere OM kochten van Rene een printje van het
PA0HRX vossengeweer….. de jacht is geopend!!
Deze vergadering in vakantiestemming eindigde omstreeks 23u30.
73 de Lode/ON6KL

