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 VERSLAG  BIJEENKOMST
28 november 2017

 (Kulturhus 't Stieltjen, Haarlo )

Aanwezig v.h. bestuur: PA1HR, PA0KDF, PA0BAT, PA1DM.
Afgemeld:   Bart, PE1NJN, Rene PA5RS, Jan Poortman, PA3ESY, Johan Veldhuis, NL13751,
Ben Krabbenborg, PA0BKL.
Er waren 23 leden, incl. bestuur, aanwezig.

1. Opening:
Hans Remeeus, PA1HR,  opent de vergadering om 20.15.

2. Mededelingen:
1. Hans, PA1HR, vertelt over zijn ervaringen met zijn loopantenne. De antenne is een
bouwpakket, afkomstig van Van Dijken, en kost rond de 69 €. Mogelijk een onderwerp voor
een zelfbouwproject. De antenne is breedbandig 0 tot 30Mhz en volgens de ervaring van Hans
minder gevoelig voor storing, en heeft een laag ruis niveau.
Deze Antenne is niet geschikt om mee te zenden al zou dat wel mogelijk zijn naar een aantal
aanpassingen een Duitse zendamateur die het bouw project gezien had op facebook is de
antenne aan het aanpassen zodat hij  tijdens zenden op een andere  antenne niet  defect gaat
door een te sterk signaal.
Het enige dat wat lastiger was is het wikkelen van een ringkerntrafo omdat de wikkeldraad
nogal dun is.

2. WhatsApp groep. Hans is een WhatsApp groep begonnen t.b.v. ARAC. Secr. zal een email
rondsturen t.b.v. aanmelden aan de groep.
Er ontstaat een discussie over o.m. het weer instellen van een 2m frequentie (145,325 MHz)
voor onderlinge kontakten.

3. Regio bijeen komst in Apeldoorn was goed bezocht. Er waren goede discussies, maar er is
niet zoveel uit gekomen. 

3. Zelfbouw project.
Op 30/11 a.s. zal tijdens de bestuurvergadering het Doetichemse zelfbouwproject besproken
worden.

4. Rondvraag:
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Chris: Ons lid, Benno Mol in Haaksbergen, is geopereerd, mist deel van een been. Ook zijn xyl
heeft medische problemen. Daarom wordt het antennemast project tot aan het voorjaar in de
ijskast gezet. Er wordt ook nog naar een oplossing gezocht om de 7 meter lange mastdelen van
Winterswijk naar Haaksbergen te vervoeren.

Willem Eising, PA0WED: vraagt om foto's van ARAC leden om ze te kunnen herkennen. Een
smoelenboek dus. De Secr. zal e.a. onderzoeken. Wordt besproken op bestuursvergadering.

PA0BAT: 13 januari Heelweg Microwave Meeting 2018. Zoals andere jaren weer in het
Cultuur Huus Westendorp.

5. Lezing:
Try-out voor een lezing door Koos Fockens, PA0KD, t.b.v. de RF-Seminars van Robert
Langenhuysen, PA0RYL.
Onderwerp van de lezing: Veldsterkte meten met loopantennes.
Onder het hoge theoretische gehalte met veel formules gaf de lezing aanleiding tot veel vragen
en discussies over loopantennes.

7. Afsluiting.
Hans, PA1HR, sluit de vergadering om  22.00.

Koos Fockens, PA0KDF, secretaris.


