ON4DST

Radio Amateurclub Diest

Ledenvergadering: 24 Juni 2016
Aanwezigen: zie intekenblad
Aanvang: 20u45
Door de drukke festival-QRL periode van de CM ging deze vergadering wat later van start dan gepland.
1. Hex beam: Is klaar om gemonteerd te worden: De vermoedelijke oorzaak van de totale onmogelijkheid om
deze antenne afgeregeld te krijgen lag in het “te warm” gesoldeerde coax verbindingsstuk tussen voedingspunt
en aansluitconnector (was eigenlijk het “enige” onderdeel dat nog niet vervangen was). TNX Jaak & Tonny voor
het klaren van deze job. Montage ….binnen afzienbare tijd!
2. OT50DST: wordt (te) weinig geactiveerd…. Kandidaat operatoren zijn altijd welkom, een seintje via e-mail aan
het bestuur volstaat om zeker te zijn van toegang tot onze shack. .. ook iedere vrijdagavond is de shack
toegankelijk. Naast onze defecte TS-2000 hebben we nog een tweede prima HF toestel ter beschikking (IC-718,
zie https://www.gebruikershandleiding.com/Icom-IC-718/preview-handleiding-8912.html)
3. TS-2000 is voor reparatie (RX zwak) bij Maes… standby
4. CW proef: 19 deelnemers (8 PA en 11 ON)…. Resultaat: 9 geslaagden in de proef 12WPM, 6 geslaagden in de
proef 5WPM, 4 OM hebben “pech” gehad…. Voor herhaling vatbaar?
5. “Old timers-DST” : Het bezoek aan het museum van de 10de wing te Kleine Brogel was met 8 deelnemers een
succes…. Volgende uitstap wordt vermoedelijk de beurs van La Louvière, eind september.
6. 2m velddag 4/5 juni: een geslaagd evenement met 39 locators en een beste contact van 669km, wat tot
vandaag een 5de plaats oplevert. De opbouw verliep vlot, o.m. door het gebruik van de elektrische takel van
Bram en het voorbereidende technische werk (week vooraf tijdens “knutselavond”)… sequencer van Tim deed
het prima…MFJ papegaai lust enkel batterijvoeding (anders “bromt” hij)…transceiver van Karl deed het prima.
Tips van Jaak: 2de VFO zou sneller schakelen tussen “cluster” stations en “huidige” frequentie vlotter laten
verlopen,…. “werkelijk” gebruik maken van clusterinfo zou ons meer km kunnen opleveren… vooraf bestuderen
van de propagatievoorspellingen (William Hepburn’s) en gebruik maken van DX-map zou onze deelname nog
efficiënter laten verlopen.
7. Toekomstige DST activiteiten:
- 13/14 Aug: Oldtimer drive & Fly in te Schaffen, zie google sheet.
- 27 Aug: KTSA weekend op de Citadel ….”proefopstelling” HF velddag en knutseldag!!
- 3 & 4 Sep: HF velddag : waar? Hoe? Welke categorie?
8. “Zichtbar” 28 mei – 2 juli….. is een bezoek waard.
9. Info via Tonny/1DNF: In september organiseert de UBA sectie ATO een ON3 cursus.
10.Adriaan informeert naar een familiedag nu dat de familie-velddag-BBQ afgevoerd werd….DIRADI zoals weleer
(DIesters RAdio DInner) ??
73, Lode/ON6KL

