
Samenkomst  05 OT-Dst op 08-05-2017
 Aanwezigen:   ON6EU –  ON6VP – ON7KS  – ON8ER – 0N4RDB – ON6UO - ON4DV – ON4RP-ON5KB – ON7JW. 

      
 1) Bezoek privé radiomusem ON7PO.

 We mogen denk ik wel zeggen dat ook deze keer iedereen tevreden was. Het was dan ook on-
 voorstelbaar wat we te zien kregen aan militair en amateur telecommunicatie apparatuur. Maar 

 dat niet alleen, ook een groot aantal militaire voertuigen tot in de detail gerestaureerd en
rijklaar en dit alles netjes, ordelijk en overzichtelijk opgesteld in nieuwe gebouwen. Niet alleen
de rondleiding gegeven door Math himself was “af” met de persoonlijke verhalen en anekdotes die
hij 

 wist te vertellen bij verschillende van zijn items, ook de vriendelijke ontvangst bij hem thuis
door

 zijn xyl met koffie en koeken en de gezellige babbel werd ten zeerste gewaardeerd waarvoor we
 hen hier nog eens hartelijk bedanken.

Boven 2° van rechts ON8PO
 

Voor ON6VP na 50 jaar weer-
 zien van een oude bekende. Telexen

Eén van de zovele radio-
uitrustingen. Hummer in restauratie

Eerste flightsimulator
 ook nog Link-Trainer

genoemd

2) Uiteenzetting door Ludo ON7JW.
 Ludo gaf door tijdsgebrek een korte uiteenzetting over de DITX SSB TxRx voor 20 m, allemaal door

hem gebouwd. Bij het demonstreren in de clubshack blijken de dingen ook goed te functioneren.
 Voor de geïnteresseerden heeft Ludo aan iedereen de sites doorgestuurd waar alle info te verkrij-

 gen is.
 



4) Volgend jaar…. ?
 Voor volgend jaar vragen we aan iedereen om met voorstellen te komen voor een uitstap.

 Een eerste voorstel is om een bezoek te brengen aan het ORM wat staat voor Olens Radio
 Museum. Elk voorstel is welkom en het moet niet altijd met radio of techniek te doen hebben.

 De OT-ers hebben een breed spectrum aan interesses.
                   

 5) Bezoek hambeurs La Louvière.
 Daar Maurice ON7KS deze keer door familiale omstandigheden niet kan rijden zoeken we een

 chauffeur om met het busje te rijden. Een ander mogelijkheid is om met de trein te gaan maar
 dit blijkt nogal omslachtig en tijdrovend te zijn. Andere mogelijkheid is een busje met chauf-

 feur te huren maar dit valt nogal duur uit. Eest afwachten of we genoeg deelnemers vinden om
 een beslissing te nemen.

 
6) Junk in the Trunk.

 Vooropgesteld is de datum van 21 oktober ek. Meer nieuws ivm hiermee waarschijnlijk op de
 bijeenkomst van 5 juni as.

 
7) Track-Pack.

 Roland had zich vastgebeten in deze materie met de duidelijke wil dit zaakje aan de praat te 
 en het is hem uiteindelijk ook gelukt waarvoor een dikke proficiat. Hij heeft het systeem een
 voorlopige opstelling gegeven in zijn wagen maar moet nog enkele fijnregelingen krijgen en

 hem kennende zullen ook die wel lukken. We horen er wel van.
 

73's
 ON6VP                                 


