
UBA-DST  

Ledenvergadering  21 Juni 2013 

Aanwezigen:  34 OM / 2(X)YL’s 

Johan / ON8DJ  verwelkomt de talrijk opgekomen aanwezigen en opent omstreeks 20u25 de 
vergadering. In zijn welkomwoord houdt de CM er aan om iedereen de beste groeten over te 
brengen van “de Swa”/ON6KN, onze Swa kon er om gezondheidsredenen niet bij zijn 
vanavond. 
“Den hamer”, sinds 1966 “het” symbool van de voorzitter van de ledenvergaderingen, is 
terug boven water gekomen. Voor de volledigheid wordt aan Jos / ON6EU gevraagd om een 
plaatje aan te maken met de vermelding van de gegevens m.b.t. onze vorige CM (ON7UZ) 
…. kwestie van onze voorzittershamer historisch correct te houden. 

Vanavond is de start van de “vergadering nieuwe stijl”, dit konden we reeds merken aan het 
feit dat we allemaal op voorhand de agenda van de vergadering in onze mailbox mochten 
ontvangen, kwestie van onze opmerkingen beter te kunnen onderbouwen (hihi). 

Cultuurraad stad Diest: Dankzij de niet aflatende inspanningen van onze voorzitter Johan 
geholpen door de efficiënte “netwerking” van Marc/ON4BBD, zijn we er na 47 jaar in 
geslaagd om aanvaard te worden als lid van de cultuurraad. Onze “persmap” samen met de 
professionele voorstelling van onze vereniging door Johan maakte indruk op de voorzitter en 
de aanwezige leden van de cultuurraad. Na een jaartje “boetedoening”, 2014 dus,  worden 
we als vereniging  voor “vol” aanzien en kunnen we genieten van bepaald faciliteiten en 
materiaal ondersteuning van het stad. 
Marc/ ON4BBD wordt onze afgevaardige en contactpersoon bij de cultuurraad, en daardoor 
eveneens lid van het bestuur van UBA-DST. 

Organisatie UBA-Congres 2016 & DST 50 jaar: Begin 2014 wordt er een werkgroep 
samengesteld die deze uitzonderlijke manifestatie moet voorbereiden. Bedoeling is om op 
(vermoedelijk) 07 mei 2016 zowel het UBA congres, de viering van ons 50 jaar bestaan én 
DIRAGE 2016 te laten plaatsvinden…. kwestie van onze hambeurs via de aanwezigen op 
het Nationaal congres een extra “boost” te geven. 

DIRAGE 2013: Werd afgerond, alle facturen zijn binnen waardoor het financieel verslag kon 
opgesteld worden …. resultaat is vergelijkbaar met vorige jaren en dus “gunstig”… op naar 
DIRAGE 2014. 

ONØDST: Onze technical manager (TM) Karl/ON8LTE vertelt ons dat de 4 yagis, die het 
ontvangstbereik in bepaalde richtingen moet verbeteren, zo goed als aangepast zijn aan 
145MHz. Installatie zal tijdens de zomermaanden gebeuren.  

BEARS Nationaal: De onderhandelingen met de Civiele bescherming, die ons wenst te 
gebruiken als als communicatiemiddel tijdens rampen,  zijn nog steeds bezig… blijkbaar 
wordt door de Civiele bescherming reeds een budget voorzien voor de samenwerking met 
BEARS/UBA.  

BEARS /UBA-DST: Op 10 juni l.l. was er een “onaangekondigde” oefening  die vrij moeilijk 
van start ging. Door het niet beschikbaar zijn van de verantwoordelijke- en de reserve 
verantwoordelijke voor Vl.Brabant…. citueerde het (communicatie)centrum voor Vl.Brabant 
zich ergens in de provincie Henegouwen!!!! met heel wat communicatiemoeilijkheden tot 
gevolg. Uit de vele fouten kan ook veel geleerd worden, dixit Hans / ON3PZ: Coördinatie 
best overlaten aan het station met het beste radiobereik en de organisatie van top- naar 
bottom (in deze volgorde) dringend herbekijken. 



Stroomgroep UBA-DST: Marc/ON4BBD en Joeri/ON7IQ hebben onze 8kVA stroomgroep 
aan een grondige inspectie onderworpen, ze noteerden datgene wat aan vervanging/ 
herstelling/ verbetering toe was (kosten geraamd op +/-250,00€) en stelden ook vast dat 
onze aanhangwagen wel plaats kan bieden aan de stroomgroep maar niet aan onze 
antennemasten, tent en ander contestmateriaal, zoals oorspronkelijk voorzien. Bedoeling is 
om deze stroomgroep draaiende te hebben tegen de HF Phone velddag (1ste volledige WE 
van september). Voor de aanhangwagen moet er een beslissing genomen worden, ofwel 
onze kleine aanhangwagen behouden, met de beperking van enkel de stroomgroep 
geplaatst, ofwel een grotere aanhangwagen aanschaffen en onze “droom” van “contest-
aanhangwagen” verwezenlijken. Op de BV van begin Juli wordt de knoop van de 
aanhangwagen doorgehakt, waarna ASAP een werkgroep wordt samengesteld om de 
nodige werkzaamheden te plannen en uit te voeren, dead-line: 01 Sep 2013. Joeri en Marc 
coördineren, onder het waakzame oog van TM Karl, dit project. 

Contest nieuws: Jacques/ON4PJA, Marc/ON4BBD en Jan/ON4AEB gaven het relaas van de 
DST deelname aan de velddag van Juni l.l., DST nam deel met twee stations: 
HF/CW station: opgesteld te Schaffen, met slechts twee operatoren (Jan en Marc) sleutelden 
ze 764 QSO’s samen (waarvan 32 dubbels veroorzaakt door minder goed oplettende 
tegenstations die in dubbel antwoordden).  De QSO’s waren evenredig verdeeld over 80 & 
40m band, als gevolg van een antenne probleem werd er op de 160m band geen enkel 
QSO’s gemaakt. 
Op vraag van de CW operatoren zullen ze ,bij een volgende contest met deelname van twee 
DST stations, het “korte” callsign gebruiken (OR4D).  Marc berekende dat bij het CQ roepen 
in buien van 2x callsign, men met het korte callsign +/- 60 min LANGER kan luisteren (24u00 
ctst). Voorlopig staat ON4DST/P op de vierde plaats gerangschikt. 
VHF station: opgesteld te Zoutleeuw (Budingen): de minder goede condities beperkten 
serieus het aantal QSO’s, wat niet belet dat we voorlopig tweede gerangschikt staan. 
Behalve het werken van een Frans station ergens in het Oostblok en het missen van een 
Aurora opening, liep alles vrij vlot. Het VHF station kon ditmaal beschikken over om en bij de 
10 operatoren. Tonny/ON1DNF toonde wat actiebeeldjes…. kwestie van de niet-deelnemers 
warm te maken voor de september velddag. 

80m beam (3 elementen als inverted V gespannen): Aan dit project van Marc ON4BBD werd 
vandaag een ganse dag gewerkt door een team van 4 OM (?). Een eerste test-QSO met 
Maurice/ON7KS, viel ronduit tegen , vermoedelijk was de foute antennerichting (zijkant van 
de antenne) de boosdoener. De draadbeam staat opgesteld in NO richting, de bedoeling is 
om ze in twee richtingen te kunnen gebruiken door de lengte van de buitenste elementen op 
een eenvoudige manier afwisselend  korter (director) of langer (reflector) te maken 
(krokodilklemmen!!). De elementen zijn opgehangen aan een spandraad die tussen twee 
antennemasten is aangebracht 
Vergelijkende testen met een G5RV toonde overduidelijk de superieure kwaliteit van de 
beam aan; bepaalde stations die met de G5RV amper of zelfs helemaal niet te horen waren, 
konden met de beam tot wel 59+ gehoord worden.  
Na een discussie over de voor en nadelen van beams, 4 squares, kwart- en halve golf 
sloopers voor de lagere HF banden werd dit item geanimeerd afgesloten….. wordt zeker nog 
vervolgt. 

VELDDAG HF PHONE / 7 & 8 september 2013: Tonny lichtte een tipje van de sluier op over 
de talrijke familie-activiteiten die voorzien worden (bij voldoende belangstelling): 
huifkarrentocht, springkasteel, BBQ, vossengeweer work-shop, enz…. Het conteststation zal 
opgesteld worden op het terrein van de parochiezaal te Budingen, we kunnen tijdens de duur 
van deze activiteit beschikken over de parochiezaal met bijhorende toiletten, keuken, 
cafetaria, enz.. 
Deelname aan de BBQ kost de volwassen deelnemers 10,00€ / persoon, voor kinderen 
wordt een aangepast bedrag gevraagd. Betaling op voorhand te regelen via overschrijving 



op de clubrekening, leden van UBA-DST krijgen hun 10,00€ terugbetaald wanneer ze 
werkelijk aanwezig zijn. Gedetailleerde info volgt (vergadering Juli, E-Mail, DST website, ….). 

Club project 80m vossengeweer: Rene/ON4RP stelt volgende mogelijkheden voor : 
1) HRX 80 een ontwerp van PA0HRX: printje en IC (Siemens TCA440) zijn verkrijgbaar 

bij Rene andere onderdelen zelf aan te schaffen. 
2) PRX 80 een ontwerp van DF7XU: bouwkit met alle onderdelen antenne en kastje = 

90,00€ 
3) PRX 80 gebouwd en afgeregeld = 120,00€. 

Geïnteresseerden voor voorstel 1 nemen contact op met Rene ON4RP@UBA.BE 
Geïnteresseerden voor voorstel 2 of 3 schrijven het juiste bedrag over op de clubrekening 
met vermelding van “callsign, vossengeweer DF7XU”…. Meer info volgt. 

UBA-DST 80m Vossenjacht : 27 Juli 2013, details volgen (vergadering juli). 

UBA-DST 80m „lekdreef“ vossenjacht: ergens in september …. Om de DST vossengeweren  
testen, details volgen. 

WWW.ON4DST.BE: onze website krijgt een nieuwe hoofdwebmaster; Joeri ON7IQ. Meer 
info volgt. 

DX-peditie voordracht door ON5UR:  
Market Reef OJØUR 13-18 augustus 2011: Max vertelde uitvoerig over de belevenissen van 
zijn team op het Finse deel van dit piepkleine eiland (300m x 80m) gelegen in de Baltische 
zee. In het enige gebouw (vuurtoren + bijhorende woning) op het eiland werden ze 
fantastisch onthaald en culinair verwend. De eerste uren dat ze QRV waren was één 
aanhoudende pile-up met als resultaat 2000 QSO’s op een goeie 5 uurtjes.   In totaal werden 
er in tijdens hun kort verblijf maar liefst 18200 QSO’s gelogd. 

Monaco 3A/ON5UR & 3A/ON8AK  9-17 november 2012: Na een helse lijdensweg om een 
hotel te vinden waar radioamateuractiviteiten getolereerd werden kon deze 8 dagen durende 
DX-peditie van start gaan. Er was slechts toestemming voor één antenne…. wat voor twee 
transceivers net iets te weinig was !!! na wat discussie met de manager mocht de antenne 
“groeien” zodat stiekem toch met 2 antennes kon gewerkt worden. De beperkte 
antenneopstelling, het hoge ruisniveau (vooral ‘savonds en ’s nachts, geproduceerd door het 
grote aantal flat-screens??) en de massale rots in de directe nabijheid resulteerden in een 
sobere 8000 QSO’s.  
TNX Max voor de zeer onderhoudende uiteenzetting. 

(Open) debat: … hiervoor was het te laat geworden. 

Johan/ON8DJ verrast iedereen door, na een opsomming van zijn verwezenlijkingen tijdens 
zijn iets meer dan één jaar voorzitterschap, aan te kondigen dat het CM zijn hem niet de 
voldoening geeft die hij ervan verwacht had, en dat hij er daarom mee stopt!!!! 

Deze zeer gevulde vergadering eindigde omstreeks 23u30. 

73 de Lode/ON6KL  
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