
 Ledenvergadering 21 Februari 2014 

 

Aanwezigen:  32 OM / 3 YL 

Deze druk bijgewoonde vergadering werd omstreeks 20u15 door Tonny/ON1DNF voor 
geopend verklaard. 

Langzaam maar zeker begint de DIRAGE koorts te stijgen, (nog 2 maanden te gaan) en is het 
ogenblik aangebroken om onze publiciteitspijlen te richten op onze potentiële bezoekers. De 
verschillende UBA secties krijgen in de loop van volgende week de affiche in de bus, en de 
affiche’s die over waren werden verdeeld onder de leden met de bedoeling om ze zoveel en zo 
duidelijk mogelijk op te hangen. 
Met nog slechts een 40tal meter tafels in voorraad (220m verhuurd) gaan we ook dit jaar weer 
verkopers/handelaars moeten teleurstellen.  
Om de organisatie van onze beurs zo vlot mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om 
tijdig de personeelsbezetting rond te krijgen….. dus begon Tonny met het ronselen van, al dan 
niet vrijwillige, medewerkers. Dit jaar stellen zich blijkbaar weinig problemen om ook op de 
“moeilijke” en “vroege” taken een callsign te kleven…. that’s the spirit we like. 
Er werden ook enkele duidelijke afspraken gemaakt, zoals: 
- Opstellen op zaterdag vanaf 09u00 lokale tijd (geen UTC dus!!)….middagmaal wordt 

voorzien. 
- Op D-Day hoef je niet extra vroeg op te staan om thuis te ontbijten… neen!! Er wordt voor 

iedere “vroege” medewerker een ontbijt voorzien. 
- Einde van de beurs…. EERST opruimen… daarna groepsfoto … en pas daarna de resterende 

dranken/soep/brood en taart aanspreken…SAMEN UIT-SAMEN THUIS. 

UBA SSB contest: OR4D staat nog steeds op de derde plaats. Laat ons hopen dat deze stand 
ook de definitieve wordt. Het mooie resultaat dat we behaalden is o.m. te danken aan de 
fantastische medewerking van een aantal ON3 leden. Dit ziet het DST contestteam graag 
gebeuren. 

De week na DIRAGE is ieder DST lid, met partner en kids, welkom op een uitgebreid ontbijt 
dat, zoals vorig jaar, plaatsvindt in het “Chocolat Moment” te Diest. Noteer alvast 27 april in 
je agenda, meer details volgen. 

UBA lentecontesten: een organisatie van onze eigen UBA-DST sectie. Deze kortdurende 
contesten op zondagvoormiddag in de maand maart, zijn een ideale leerschool voor 
beginnende contesters. Uiteraard verwachten we ieder DST lid te kunnen “werken”. Meer 
info vind je hier: http://www.on4dst.be/lentecontest.html . Heb je problemen met het 
reglement of het opstellen van je log….. dan hoef je de vraag maar te stellen aan één van de 
leden van het lentecontest team of van de contestgroep van onze sectie. 

Na de administratieve en organisatorische beslommeringen was het woord aan  
Jurgen/ON3JVE om ons te verwennen met een prachtige voordracht over hoe we 
“microcontrollers” (PIC’s in dit geval) “naar onze pijpen konden laten dansen”: 

Jurgen vertelde ons wat we zoal konden aanvangen met een PIC, hoe we er moeilijke taken 
eenvoudig mee kunnen uitvoeren, waarom een PIC nu juist een goede keuze is (meestal “in 
circuit” programmeerbaar met behulp van een eenvoudige programmeertaal zoals o.m.JAL), 
en hoe een PIC inwendig opgebouwd is (architectuur).  



Enkele programmeer bordjes werden getoond en gaven ons een idee van de nodige hardware 
die onmisbaar is om een projectje te beginnen. 

Na een paar woordjes over de functie van de diverse (A/D) in/out poorten, uitwendige 
(stabielere) klokaansluiting, interrupt en programmeer poorten, toonde Jurgen ons aan de hand 
van een eenvoudig voorbeeldje (LED die SOS seint) hoe het programmeren in zijn werk gaat 
en hoe het programma in de PIC “gestopt” kan worden. 

De prachtige PP-presentatie en de hand-outs zorgden ervoor dat  de meeste aanwezigen weer 
een stuk slimmer naar huis konden gaan. 

Proficiat en bedankt Jurgen, je hebt je fles Cava dubbel en dik verdiend …. We kijken al uit 
naar je volgende voordracht. 

Einde van deze rijk gevulde vergadering omstreeks 23u30…. De afwezigen hadden, zoals 
steeds, weer eens “dik” ongelijk 

73 de Lode/ON6KL  


