
   Samenkomst  3 OT-Dst op 05-03-2018 

     Aanwezigen:  ON4RDB - ON6VP – ON8ER –ON6EU – ON4DV - ON5KB – ON6KL – ON7JW 

                          ON4RP 

                            

      Verontschuldigd: ON7KS 

1) Bezoek Peutie en Melsbroek. 

 

Roland startte met de vraag of de deelnemers van ons bezoek aan de Transmissieschool in 

de kazerne van Peutie en aan het Dakota Historical Center museum in Melsbroek tevreden 

waren. Wel, iedereen was zeer tevreden, op beide plaatsen zijn we prima ontvangen en 

hebben we genoten van de vakkundige uitleg ( Adj. Johnny Verdurmen en Adj. Behiels voor 

de Transmissieschool en Hubert Verstraeten voor het Dakota museum) waarvoor nog eens 

onze hartelijke dank. Enkele sfeerfoto’s, alle foto’s ( ON7KS ) zijn te zien op de website Dst. 

Ook Lode ON6KL bedankt voor het lobbywerk om deze bezoeken mogelijk te maken. 

 

 

       
        Peutie                                  Peutie                               Melsbroek                   Melsbroek 

 

2) Bezoek hambeurs Rosmalen. 

 

Bij navraag bleek dat we meer deelnemers hadden dan buscapaciteit maar dan begon er 

twijfel te ontstaan of dit wel klopte. Als zou terug gecheckt worden en de juiste 

deelnemerslijst zou rondgestuurd worden. Als naar gewoonte een VW busje en achter het 

stuur Maurice ON7KS. Vertrek op de citadel aan ons clublokaal om 09.00 uur op 17.03.18 

 

3) Junk in the Trunk. 

 

Verdere afspraken moeten nog gemaakt worden op de volgende bijeenkomsten. In 

princiepe gaat het door. 

 

4) CW examen. 

 

Hier doet er zich een probleem voor. Er vind op dezelfde datum op de citadel een  

Techno Music Festival plaats en nu is het aantal db’s dat hier geproduceerd moeilijk 

Te combineren met de concentratie die nodig is om CW te decoderen. Er zal uitgeke- 

Ken worden voor eventueel een andere locatie (ON6KL). 

 



5) Mysterieuze antenne. 

 

Jos ON6EU heeft de antenne eens aan de antenne analyser gehangen en vond twee dips: 

op 217,5 MHz en 717,5 MHz. Maar hiermee zijn we er nog niet uit waarvoor ze in de be- 

troffen vliegtuigen gebruikt werd maar…. wordt verder uitgezocht.  ( ON6VP). 

 

6) QCX TxRx  

 

                                                                                      

7)  

Ludo ON7JW toonde nog maar eens een bouwsel en deze keer ging het om een CW TxRx 

Alleen voor de 20 m band met een vermogen van 2,5 à 3 W. Kan besteld worden bij QRP 

labs. 

 

 

8) Batterij back up. 

 

Mooi en origineel verpakt werk. Een batterij back up verpakt in oude munitiekist van het  

Leger met alle mogelijke aansluitconnectoren voor diverse gebruikers 

 

     
 

 

    

 

              73, de ON6VP 

 



 

 

                                      


