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Besproken agendapunten:
-

Morgen zaterdag 11 oktober is er Horizon 2014 te Heverlee. De jaarlijkse studie- en
ontmoetingsdag voor UBA kaderleden. Door familiale omstandigheden kan ik er niet aanwezig
zijn. Wim on7tf zal er de ONZ vertegenwoordigen.

-

Aanstaande zondag 12 oktober zijn het terug de operatoren van onze sectie die de 2 m ronde zullen
verzorgen, wie zijn de kandidaten? Eddy, on4cjt zal contact opnemen met Freddy, on4cki om de
ronde te verzorgen. On7pp, on7tf en on4uk zijn zondag ook aanwezig.

-

Zondag 19 oktober (de 3de zondag van de maand) is er terug de on4uvw ronde op 80m vanuit de
ONZ. Geen nieuwe kandidaten operatoren.

-

On7pp stelt de volgende vraag: De Club Call ON6KNH, van sectie KUST, heeft het nog zin om de
licentie te betalen gezien er niets mee gedaan wordt? Dit wordt de komende maanden geëvalueerd
en volgend jaar terug opgenomen in de agenda.

-

ON4CLM editie 2014:
Voor deze editie werd het speciale roepteken OO4CLM aangevraagd, vanaf 16 oktober tot 16
november mogen we deze dan ook gebruiken.
Het programma van OO4CLM ziet er als volgt uit:
29/10: Woensdag ONZ vriendenronde op 145.475 MHz om 20.30 uur
31/10: Vrijdag - officiële opening OQ4CLM om 20.00 uur
01/11: Zaterdag kransneerlegging te Adegem om 11 uur Canadees begraafplaats
01/11: Zaterdag locaal ONZ, (nog in te vullen).
02/11: Zondag - ONZ operatoren vanaf 09.00 uur
09h30 - 10h30 vriendenronde op 144,575 MHz
14.00 Pannenkoekenbak
Voor de sportieve radioamateurs is er de Canadese bevrijdingsmars
03/11:Maandag - BAFARA als gastoperatoren
05/11:Woensdag ONZ vriendenronde op 145.475 MHZ om 20.30 uur
Tijdens dit weekend staat het locaal open voor het grote publiek, ook worden een paar
jeugdbewegingen geïnformeerd over onze activiteiten. Aan de geïnteresseerden wordt uitleg en
demonstratie gegeven.
Op de website www.oo4clm.be wordt de agenda regelmatig voorzien van de laatste wijzigingen.
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-

DMR Repeater te Knokke-Heist. On4uk, on3xi en on3dhc zijn op zoek naar een repeaterlocatie
voor DMR repeater in Knokke-Heist. Dit om de portabel dekking in Knokke-Heist te verbeteren.
De watertoren in de deelgemeente Duinbergen zou een uitstekende locatie zijn. Het gebruik van de
bestaande ONZ repeaters werd geëvalueerd, hieruit blijkt dat on0onz analoog weinig gebruikt
wordt, on0sea D-Star digitaal wordt zo goed als niet gebruikt. Er komt een proefopstelling in het
locaal van de ONZ, in de 19 kast van de D-Star repeater wordt een DMR tier II repeater
bijgeplaatst en geactiveerd in plaats van de 70cm module van D-Star die dan tijdelijk uitgeschakeld
wordt. De 23cm DD D-Star module blijft actief. Deze opstelling wordt dan verder geëvalueerd.

-

Anderson power pole connector, leden die power pole connector willen aanschaffen kunnen dit
melden. Deze connectoren kunnen dan in groep aangekocht worden.

-

In de eerstvolgende weken is een workshop voorzien,
www.onz.be

-

De volgende ledenvergadering wordt via de nieuwsbrief medegedeeld.

Dataoverdracht over DMR

Zie

73
Johan

on4uk

2 | Pa g e

