Verslag Globalset oefening 14/11/09
Bij deze bijzondere dank aan ON8CQ ON4IBM ON4BNR ON7TF ON7STV ON3OQ
en de 4 aspiranten on3.'s alsook Michel ON4VC (provinciaal verantwoordelijke).
Zoals bij iedere oefening komt het voor dat we bezoek krijgen van Murphy .
Deze keer is hij tot bij de antennes geraakt maar zoals het moet heeft het gezond verstand het
gehaald en werd ter plaatse gepaste ingrepen gedaan zo we de oefening konden afwerken.
Het rotweer zorgde voor de nodige qrm en qsb op de diverse banden.
Als we ons station verder wensen uit te bouwen voor het noodnet is het voorstel van Rudi
zeker te overwegen om antennes voor 80,40 en 20 te herzien en te bespreken .
Het zou ook niet slecht zijn de versterker operationeel te maken zodat we een zetje kunnen
geven als het moet.
Gezien we in regio 1 zitten is het een idee om met antennes type NVIS te gebruiken, zeker
als we straks te velde trekken.
Op die manier zijn we verzekerd dat onze uitzendingen binnen Europa werken en te volgen
zijn.
Algemeen gezien concludeer ik dat bij calamiteit onze winlink het meest betrouwbare
werkinstrument is voor het moment .
Zou men in iedere provincie terug een node ter beschikking stellen voor winlink verbindingen en er het d-star systeem integreren dan zijn we al een heel eind verderop.
Ik spreek nog niet over d-star omdat nog niet iedereen er mee werkt maar dit medium komt
steeds dichter en dichter
en zal zeker een rol gaan spelen in de toekomst voor het noodnet.
Zoals je weet waren er maar 2 Belgische stations geactiveerd voor Globalset , Interesse over
het hoe en wat vanwege de 'kern' -bears- vind ik heel stiefmoederlijk.
Voor het eind van het jaar gaan we nog eens rond de tafel zitten met zij die wensen verder te
werken aan de uitbouw van het noodnet.
Suggesties en alternatieven zullen er besproken worden.
Gegroet,
Yves
ON4OQ

