
 
 

ON4DST Radio Amateurclub Diest 

Ledenvergadering: 29 juni 2018. 

Aanwezigen: zie intekenblad 

Aanvang: 20u20 

1. Door professionele verplichtingen is onze CM/ON8PZ verontschuldigd en heeft Danny/ON8DNY zijn taak als 

moderator overgenomen. 

2. DIRAGE 2018: Danny/ON8DNY dankt alle medewerkers voor hun bereidwillige hulp bij op- en afbouw.               

Alles is vrij goed verlopen , echter zijn er een 150 tal bezoekers minder geregistreerd dan vorig jaar. Wat ook tot 

uiting kwam is een lagere omzet voor de standhouders. Maar niet getreurd , volgend jaar zal Dirage 2019 terug 

op Paasmaandag plaatsvinden , zoals we dit al verschillende jaren doen. Ook de rolstoelgebruikers waren zeer 

tevreden. Er zijn wel enkele suggesties naar boven gekomen die we zeker moeten meenemen voor de Dirage 

nabesprekingen , zoals : meer parkeergelegenheid voor mindervaliden , vrouwen gratis toegang , plaats waar 

men selfies kan maken , opstellen van een risico analyse , tafels vrijhouden voor lastminutes verkopers , enz. Wel 

zijn er enkele opmerkingen gekomen van het zaalcomitée ivm de tentoonstelling op het bordes , maar dit heeft 

Hans in een email duidelijk uitgelegd aan de zaalverantwoordelijke. Toch een aandachtspunt voor volgend jaar. 

3. Friedrichshafen 2018 : Maurice/ON7KS vond dat er minder standhouders waren dan vorige keer. Ook is de beurs 

veel commerciëler geworden en zeker niet goedkoper, maar het blijft een mooie beurs. 

4. Contestnieuws : Jaak/ON4PJA vertelde ons dat de meimaand met de “OT70…” prefixen een gigantisch succes 

geworden is. Met OT70DST hebben we meer dan 10000 qso’s gemaakt en eindigden op een mooie 6de plaats op 

59 deelnemende clubs. Met dank aan alle deelnemers.    Het eerste WE van september is het velddag en indien er 

voldoende liefhebbers zijn doen we ook in clubverband mee. 

5. Fly-in : Op 11 en 12 augustus doet DST mee aan de Flyin op het vliegveld van Schaffen met de call ON35IOF . 

6. OT Vergadering : Roland/ON4RDB meld ons dat telkens de eerste maandag van de maand om 14h iedereen 

welkom is op de OT meeting. Volgende uitstap is op zondag 30 sept naar La Louviere. Buske is besteld en de 

eerste 8 inschrijvers mogen meegaan. Inschrijven bij Roland/ON4RDB of Maurice/ON7KS. Ook dit jaar vind er 

weer een “Junk in the Trunk” plaats op zaterdag 20 oktober op de Citadel. 

7. Basiscursus ON3 : Geert/ON7QC meld ons dat er in september en oktober 2018 opnieuw een ON3 cursus zal 

gegeven worden  Inschrijven en info bij Geert    on7qc.geert@gmail.com  Er is reeds 1 inschrijving. Naast Geert 

gaan ook ON6KL , ON7JW en ON8JP zorgen voor de lessenreeks. Tijdens de Flyin gaan we nog wat reklame 

maken. Voor de praktijkdag zijn er twee stations nodig , ON8DNY , ON8PTZ en ON7KS hebben zich reeds gemeld. 

8. CW Proef : Lode/ON6KL zal het CW examen blijven organiseren zolang er kandidaten zijn. De datum moet nog 

vastgelegd worden maar zal ergens in april 2019 zijn. 

9. ARDF : Rene/ON4RP heeft op zaterdag 30 juni een Vossenjacht georganiseerd. 12 deelnemers. 

10. Repeaternieuws: Karl-Frederik/ON8LTE legt voor- en nadelen uit van gestackte antennes voor 2m en 70cm. Dit 

zijn gevouwen dipools en zouden langer moeten meegaan dan de antennes die in het verleden gebruikt zijn. 

11. Manu/ON6EM bracht nog enkele rekjes met komponenten mee uit de erfenis van Rik/ON4QM voor de DST 

shack/knutselhoek. 

Einde omstreeks 23h.  

73, Maurice/ON7KS. 

mailto:on7qc.geert@gmail.com

