
 
 
Ledenvergadering 20 september 2013 
 
Aanwezigen: 30 OM + 2 (x)YL 
Tonny/ON1DNF, opende de vergadering omstreeks 20u30. 
 
De stroomgroep 
Dit was het eerste onderwerp dat behandeld werd. Deze werd onderhanden genomen door 
enkele leden van de club. Volgens de foto’s die getoond werden moest hij werkelijk van onder 
het stof gehaald en op de aanhangwagen gemonteerd worden. De bedieningskast waarin de 
elektriciteit verwerkt werd diende ook nog in orde gezet te worden. Na een tweetal avonden 
was deze klus geklaard en mocht hij eens proefdraaien. De groep startte niet onmiddellijk ( 
natuurlijk niet met een kapotte batterij). Na vervanging hiervan startte hij direct met de nodige 
zwarte “ doemp”. 
Ondertussen heeft de groep dik zijn nut bewezen. Op de velddag heeft hij 24 u gedraaid 
zonder één enkel probleem. Hij was zelfs in de shack praktisch niet te horen. 
 
Fly-in Schaffen 
Vrijdag 16 augustus werd de tent en de antennes opgesteld onder leiding van Joeri. Tijdens de 
Fly-in werden heel wat bezoekers genoteerd en enkelen waren zelfs heel sterk geïnteresseerd 
in onze draadloze hobby. Vooral Walter ON4JVX heeft zich kunnen uitleven in CW. Van deze 
gebeurtenis werden ook enkele foto’s getoond op de vergadering. 
 
HF velddag: 
Als locatie dit jaar werd het terrein achter de parochiezaal van Budingen uitverkozen. De 
reden zal seffens duidelijk worden. 
Vrijdagavond werd de tent en de spiderbeam al opgezet zodat ’s anderendaags de mast 
onmiddellijk kon omhoog gedraaid worden samen met de inverted L van Jan. 
De verschillende operatoren hebben dik hun best gedaan. ( bedankt aan allen die meegewerkt 
hebben zowel om de boel op te zetten te demonteren als de operatoren. 
Anekdote: Blijkbaar zijn we er in geslaagd om een pile-up te veroorzaken met een, ondanks 
onze  lineaire versterker, klein vermogen en met een in de verte klinkende SSB stem!!!! Hoe 
kwam dat?? 2 hoofdtelefoons met microfoon….beide hoofdtelefoons aangesloten…. maar 
slechts één microfoon aangesloten…. en dan maar roepen in een microfoon die anderhalve 
meter verder op de tafel lag te liggen!! 
Dit hebben we ook kunnen bewonderen via de foto’s op de vergadering. 
Een voorlopige stand van zaken: 
Band  QSO’s  Pts  DXCC 
160m  21  152   7 
80m  224  958  22 
40m  261  960  30 
20m  58  218  28 
15m  13  38   6 



We behaalden een voorlopige 5e plaats met een totaal van 216.318 punten wat een verbetering 
is van 45.000 punten ten opzichte van verleden jaar. 
Deze uitslag werd op de vergadering onder de loep genomen, conclusies: We hadden 
misschien beter restricted meegedaan in plaats van open all band, check list is noodzakelijk 
om te vermijden dat bepaalde technische toestanden maar half worden afgewerkt en ook 
dringt de noodzaak van een strategie, m.b.t. op welke band op welk uur verbindingen maken, 
zich op. 
 
BBQ: 
Het was niet alleen velddag maar ook een FAMILIE feest. De OM’s + familie die 
ingeschreven hadden konden van een zeer gesmaakte BBQ genieten wat duidelijk aan de 
borden te zien was. De afwezigen hadden dit keer meer dan ongelijk. De BBQ was af, zelfs 
met bloemen en kaarsen op de tafel. Merci aan de madammen die dit gerealiseerd hebben.  
Dat was dus de reden voor deze locatie, omdat we konden beschikken over een volledig 
gemoderniseerde keuken, koelcel, WC’s enz. 
Zelfs de kids konden hun hartje naar believen ophalen want voor hen was er een springkasteel 
voorzien. En “last but not least “ arriveerde daar toch geen koets met stel paarden waar zowel 
de mama’s, papa’s, oma’s en opa’s plezier in hadden om een tocht door Budingen te maken. 
Weer al ongelijk voor de afwezigen. 
 
Voordracht: 
Marc, ON4BBD bracht ons nog eens een duidelijke uiteenzetting over HF propagatie en de 
zonneflux. 
 
Parochiefeesten Poelske: 
Er werd publiciteit gemaakt voor de 49ste parochiefeesten van Poelske op zaterdag 05 en 
zondag 06 oktober. Omdat samen tafelen plezanter is dan alleen zal er een Google sheet 
aangemaakt worden zodat we “in groep” DST kunnen vertegenwoordigen. Ten slotte werden 
er helpers gevraagd voor de parochiefeesten van Poelske, 7 OM boden zich aan.  
 
DIRAGE 2014:  
De publiciteitscampagne zal in La Louvière starten (flyers). Er werd op gewezen dat extra 
hulp voor DIRAGE absoluut noodzakelijk is, waar zit « de rest » van onze 100 leden? 
 
Voordrachten:  
Er liepen enkele voorstellen binnen: 
- ON3 PZ:Wireless Belgie… 2,5 & 5GHz banden 
- ON3JVE: PIC-microcontroller te gebruiken/programmeren 
- ON7UZ: RTTY , hoe… en met welke software (Februari 2014) 
 
Technische werkgroep: 
 
Om de vergadering technisch af te sluiten gaf onze technische werkgroep demonstraties en 
uitleg over de toepassingsmogelijkheden van een (spot)goedkoop USB inplugbaar RTL SDR 
dongel. Dit speeltje ontvangt van 50MHz tot 2 GHz en met de juiste decodeersoftware kan 
men in principe ALLES binnen dit frequentiespectrum beluisteren/bekijken, o.m. AM, FM, 



SSB, vliegtuig-transponder signalen (1090MHz), pager-message system van hulpdiensten …. 
Enz.  
Om het ding compleet te maken bestaat er een bouwpakketje van een downconverter die het 
frequentiebereik naar beneden haalt zodat ontvangst van DC-65MHz signalen eveneens 
mogelijk wordt. 
Waar aanschaffen…. In China of bij http://www.vandijkenelektronica.nl/ 
Bedankt Karl, Hans, Rene en de rest van onze techneuten kern.  
De vergadering eindigde omstreeks 23 uur. 
 
73, Jaak ON4PJA 
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