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Bespreking van het verslag van de vorige vergadering van 27/07 l.l.
o Guy ON4RO krijgt iedere maand de ledenlijst van de UBA
o Het is noodzakelijk dat het gastenboek gebruikt wordt door niet leden die de club bezoeken. Dit
werd vergeten bij de afgelopen activiteiten, er zal nu op toe gezien worden.
o Het subsidie dossier voor de cultuurraad is door Johan ingediend, het is nu afwachten op de
subsidie verdeling
o Momenteel zijn Wim ON7TF en Johan ON4UK dual penningmeester, alles verloopt vlot.
o Nog geen nieuws van Bart omtrent het opspannen van de 80/40m antenne. We wachten met
de vraag te stellen aan Geert Blondeel tot het gebouw opgeleverd is.
o Er moet dringend werk gemaakt worden van een nieuwe server, de server is beperkt en maakt
teveel lawaai in de radio kamer. We vragen het nog even ne bij Tom ON3DHC.
o Het opruimen van kasten en oude rommel is noodzakelijk, we nemen dit mee naar de volgende
vergadering, intussen wordt het overbodige of defecte computermateriaal reeds weggedaan.
o De activatie van ON8SUB naar aanleiding van de ontmanteling van de onderzeeër in Zeebrugge
is blijf een idee gebleven. We houden nog even de call maar indien er geen plannen zijn om
deze te gebruiken dan wordt ze niet verlengd.
Organisatie
o Er werd afgesproken om elke eerste woensdag van de maand, voor de ONZ vriendenronde, te
poetsen. Dit wordt nog even onder de aandacht gebracht, volgende poetsbeurten zijn: 7/11 en
5/12.
Evaluatie
o ONZ vriendenronde
▪ Ivo leidt de vriendenronde. De bekers van vorig jaar is op weg naar de winnaar. Als er
een speciale call is dan wordt deze gebruikt, dit geeft een aardige boost aan het aantal
QSO’s. Momenteel geen opmerkingen.
o UBA vriendenronde
▪ De 2m sessie van oktober hebben we gemist door verkeerde afspraken, de DM heeft
hem overgenomen. Op 2/12 is het opnieuw aan ONZ
▪ Voor de 80m is alles ok verlopen, zondag 28/10 wordt de CLM call gebruikt
o Activiteiten

▪
▪
▪
▪

-

Vrijetijdsmarkt: een aanwezigheid zoals telken jare, met dezelfde mensen en bezoekers.
We komen naar buiten, de andere verenigingen zien waarmee we bezig zijn.
OPOPPY werd door Patrick geactiveerd. Het leverde zo’n 700 qso’s, tot grote
tevredenheid van de UBA
Voordracht: was een groot succes. De presentatie kan opgehaald worden via de website
van ONZ
WOC Waffelbak: Er was een opgemerkte aanwezigheid van de ONZ voor dit gezellig
evenement. Iedereen is overtuigd van het belang van de repeaters op de Halletoren.
ONZ en haar leden blijven die steunen.

Toekomst
o OR4CLM
▪ Het event wordt beperkt tot 2 weekends en 1 week en gaat door van 27/10 tot 04/11
▪ Op 2/11 is er een openingsreceptie met focus op QSO’s maken.
▪ Op 4/11 zijn er gratis pannenkoeken
▪ Patrick ON7PP & GuyON4RO hebben besloten om te stoppen met CLM. Het initiatief
vindt amper aansluiting bij de leden van ONZ. Op voorstel van Eddy ON4CJT bekijken of
we volgend jaar een aangepast versie kunnen maken OR75CLM (naar aanleiding van 75
jaar einde 2de wereld oorlog), voor de jaren nadien kijken we of dit initiatief volledig
stopt of om de5 jaar hernomen wordt.
▪ Kranslegging in Adegem hangt af van de Radio Amateurs, dit blijft zo. Dorine ON3DJ &
Patrick ON7PP afspreken met Bob ON7DKE
o RCO
▪ Op vraag van DRCO nemen we deel aan de oefening van 15/11. De shack zal open zijn en
bemand door Ivan ON4IBM.
o Weerstation
▪ Via diverse kanalen kwamen we op de hoogte van problemen met het weerstation.
Door de problemen zijn reeds over een langere periode gegevens verloren gegaan, is de
betrouwbaarheid op een aantal sites in twijfel getrokken en hebben de bezoekers
afgehaakt. We willen met ONZ dit blijven steunen, Bob ON7DKE ligt even toe, de
problemen liggen op 3 vlakken:
● De gebruikte PC is een gewone huis PC en vertoont na jarenlang continu werken
problemen i.v.m. de stabiliteit. Zowel de harde schijven als de CPU/geheugen
laten het regelmatig afweten. Er zijn afspraken voor nieuwe professionele
hardware.
● De software moet op de nieuwe PC geherconfigureerd worden en er moet
gewerkt worden met de meest nieuwe versies. Dit kan met ondersteuning vanuit
ONZ. Johan ON4UK kan op een legale wijze een officiële W10 licentie leveren.
● Het grootste probleem is de ontvangst van de gegevens. De apparatuur staat op
een mastje aan de container en de verbinding met de console die in de
radiokamer staat valt regelmatig weg (kooi van Faraday)
o Er is een repeater voor het 800 Mhz beschikbaar. De configuratie zal
bekeken worden door Bob
o Als dit geen oplossing brengt zal ONZ een Wifi link voorzien tussen de
shack en de container zodat de toestellen rechtstreeks op het ONZ
netwerk geconnecteerd worden.
▪ Nieuw project
● Een stofmeting zou een extraatje zijn voor het weerstation. ON6NT is recentelijk
in onze gemeente komen wonen en heeft dit aangeboden, Bob neemt contact op
met Tony.

● Er kan een bliksemdetector toegevoegd worden. Er zijn daar diverse dure
oplossingen voor maar ook goedkope zelfbouw. Dit wordt bekeken of het
mogelijk is om dit te maken binnen ONZ.
● Er is nagedacht over een nieuwe website die gebruikmaakt van nieuwe
technieken zoals php en MySql i.p.v. de statische en complex pagina’s. Bob is
daarmee bezig, ONZ heeft de kennis van deze technologiën.
o Agenda
▪ 23/11/2018 Spaghetti avond
▪ 18/01/2019 Nieuwjaarsreceptie
-

Varia
o De aanwezigheidskaart voor de culturele raad ligt bij Johan ON4UK
o Bijna elk jaar worden we geconfronteerd met SK (Jozef, 3DRM, Jeanne, …). Op de vorige
vergadering werd reeds geopperd om iets te doen om deze te herdenken. Het voorstel is om
een groot kader te maken met de titel Silent Key en in dat kader een boordje met de naam call
van de ons ontvallen leden. We bekijken dit verder.
o De website haalt gemiddeld zo’n 100 bezoekers per week
o De nieuwsbrief wordt gemiddeld door 40 a 60% van de correspondenten gelezen. Het is toch
een minimum dat de leden deze lezen.
o Bart ON4CAB vraagt om extra aandacht te besteden aan de correcte grammatica, spelling en
schrijfwijze van de communicatie van ONZ, eventueel mag alles aan hem doorgestuurd worden
ter controle.
o Paul ON5QM vroeg of er nog mensen geintersseerden zijn RTLSDR. Een aantal leden heeft daar
al mee geexperimenteerd en anderen hebben daarvoor interesse. Op 16/11 of 30/11
organiseren we daarover een workshop, als er genoeg interesse blijkt te zijn dan gaan we daar
verder mee op regelmatige basis.

De vergadering werd afgesloten om 21u45 met een drink.

