
Samenkomst  10 OT-Dst op 02-10-2017 

Aanwezigen:   ON6VP – ON8ER – 0N4RDB – ON5KB- ON9CYF 

                          ON4RP -  ON6EU – ON4DNY- ON7KS-ON7JW-ON6KL  

 

1) Algemeen. 

     Op de ledenvergadering Dst van september werd op de vraag van Roland over de stand van 

     zaken over de enquệte ivm de DME repeater door de CM geantwoord dat er 34 reacties binnen 

     gekomen waren waarvan 50% pro. De CM vindt dat eerst de bestaande repeater verder  

     moet afgewerkt worden alvorens een andere op te starten. In verband met het eventuele DME 

     project wil de sectie RST 100 % support geven indien er met commerciële apparatuur gewerkt  

     wordt. Wordt vervolgd.     

  2)  Junk in the Trunk 

      Er zal aan de redactie CQ-QSO gevraagd worden om een reminder te plaatsen op de ONTHAAL 

      pagina van de e-versie van CQ-QSO via info@uba.be → actie ON6VP.  

  3) Clubshack 

       En toe gingen we in groep kijken in de shack naar wat Danny ON4DNY en Roland ON4RDB   

       in een paar weekends gepresteerd hadden. Opeens is het bedienen van het clubstation de logica  

       zelf: a) netspanning opzetten b) TxRx inschakelen c) power amplifier inschakelen rekening  

       houdend met de aanwijzingen die op het deksel zijn aangebracht d) antenne kiezen en klaar. 

       Roland werkt nog verder aan de antenneswitch (6 antennes)  die buiten onder aan de mast staat.  

       Hierin wordt o.a. een verwarming voorzien om condens te voorkomen. Het voetpedaal voor de  

       TxRx heeft hij ook een beurt gegeven; men zou bang hebben om er op te drukken hi. Nu wordt 

       nog verder gewerkt aan een deftige aarding. Er is hier mooi werkt geleverd. 

       

 

                                     

   Voetpedaal                        Uitleg door Danny ON4DNY over uitgevoerde verbeteringen 

mailto:info@uba.be


                 

                                                                                                                             Uitleg Ludo over BiTx van 

                                                                                                                              G6LBQ 

         Marc ON5KB toonde de printplaat van zijn nog te bouwen versie van de BiTx 

          waarvan u op deze foto een oudere versie ziet gebouwd door Ludo ON7JW. 

                    

            

          

     73, de ON6VP 

 

 

 

                                      


