
   Samenkomst 9 OT-Dst op 03-09-2018 

      

Aanwezigen: ON4RDB – ON4DV – ON5KB – ON6EU – ON6KL – ON6VP- ON8ER – ON7KS 

       1) Bezoek Hambeurs La Louvière. 

Op 30 september vind deze beurs plaats. ON7KS zal een bericht rondsturen om te trachten 

genoeg deelnemers te vinden zo dat we ook deze keer een busje kunnen huren. 

Laatste stand bij opstellen van dit verslag: er hebben zich slechts 3 deelnemers gemeld. Er  

wordt dus geen busje gehuurd. Spijtig. 

 

2) Junk in the Trunk. 

  

 Deze kofferbakverkoop gaat door op 20 oktober as. Alle info kan men vinden in CQ-QSO van      

 09-10 2018. 

 

3) Afname CW examen.    

 

Deze proef wordt ook volgend jaar georganiseerd door DST en wel op datum van 13 april. 

 

 4) Algemeen. 

  

  Er volgde nu een gedachtewisseling over de oproep van de CM aan alle leden om aanwezig 

  te zijn op ledenvergadering van 31 augustus ll. om te trachten te achterhalen waarom zo 

  weinig leden aanwezig zijn op de maandelijkse vergaderingen. Dat deze oproep toonde hoe 

  groot het probleem is en hoe klein de interesse toonde het aantal aanwezigen: 10 OM en 

  1 XYL. In de groep OT-ers zitten een aantal ex- bestuursleden en zelfs actieve bestuursleden 

  en zij zijn het er allemaal over eens: dit fenomeen doet zich om de zo veel jaren voor, en  

  dat de CM hiervoor niet alle schuld op zich moet nemen. Hij heeft bestuursleden die 

  beloofd hebben ( hadden ) een deel van de taken eigen aan hun functie uit te voeren maar 

  indien dit niet gebeurd staat hij in feite machteloos. De OT-ers zijn van de overtuiging dat 

  interessante vergaderingen cruciaal zijn en hieronder wordt verstaan:techniek en amateur 

  gerelateerde onderwerpen. Ieder lid kan in feite trachten om een spreker te vinden die over 

  een thema komt praten – waarom brengen zelfbouwers hun projecten niet mee naar de  

  vergadering om ze op de “ stoeftafel “ te zetten en een woordje uitleg te geven – we  

  hebben een eigen shack ( een droom die na +/- 50 jaar waar geworden is ) en prachtige 

  apparatuur. Waarom heeft nog niemand de moeite genomen om bvb de nieuwe TxRx 

  eens te ontleden en op een ledenvergadering uit de doeken te doen hoe dit toestel werkt 

  wat de mogelijkheden zijn en hoe te bedienen. Deze en nog andere opmerkingen zijn 

  geuit door de groep en het feit dat de vraag gesteld werd: kunnen wij hierin helpen toont 

  hoe zeer zij zich betrokken voelen met het probleem. Deze regels zijn slechts een korte 

  weergave van het ganse debat! 

 

 5) Antennesysteem ON4DST.  

 

   Jos ON6EU toonde een mooie tekening die toonde hoe een en andere is opgebouwd. 

 



 
 

 

73, de ON6VP 

 

 

                        

 

 

                  

     

                                             

 

 

 

                                      


