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Nieuwjaarsreceptie 

 

 

Met een weekje vertraging ten opzichte van onze eerste geplande datum was 

het dan zo ver. Afspraak zaterdag 21 januari  rond 19 u in Restaurant 

Molendries te Gits. Het restaurant was  speciaal voor WRC gereserveerd. De 

opkomst was terug een succes, we zijn maar een klein bescheiden clubje 

maar voor wie ons een beetje kent zijn we in ons jong bestaan wel één 

grote familie geworden. Wanneer we met XYL´s samen komen 

ontstaat spontaan de click. Na een hartelijke begroeting gaan de 

dames elkaar automatisch opzoeken en de OM´s van hun kant 

natuurlijk het zelfde. En zo gingen we van start met onze receptie, 

tussen twee aperitiefjes en een paar hapjes door haalde onze CM PAT 

ON7PQ zijn nieuwjaarsbrief te voorschijn. “Verleden jaar had hij 

immers zo gezegd zijn spiekbriefje vergeten en het jaar daarvoor was hij zijn bril vergeten 

HI”. De nieuwjaarswens was kort en krachtig met 

felicitaties voor alle behaalde resultaten in 2011 “de 

spreuk wie doet ons dat na” kwam meermaals naar voor, 

ook de aankondiging van de nieuwe website met 

felicitaties aan onze webmaster Walter werd in de verf 

gezet. Om te besluiten kregen de XYL´s ook de nodige 

lof toegezwaaid voor de moed en de zelfopoffering om 

met een radioamateur samen te leven. Met een dik 

applaus werd de “redevoering” afgesloten en konden we 

verder met de receptie. Vervolgens konden we aan tafel 

om de nodige versterkingen naar binnen te werken zowel 

in vaste als vloeibare vorm natuurlijk. Na enkele glaasjes 

komen de tongen gewoonlijk wel wat losser en beginnen 

de straffe verhalen naar boven te komen, zo wisten Jean 

Marie en Danny in geuren en kleuren over hun 

“olifanten” geheugen te vertellen want beiden slaagden 

erin om de leerstof voor hun radioamateurs examen zowel 

van boven naar onder als van onder naar boven van buiten 

te leren. Jean Marie wist nu zelfs nog te vertellen wat er 

op blz xx stond van het toen nog groene BIPT 

reglementen boekje. In mijn studententijd was dit zeker 

niet het geval want de examenstof die ik de avond 

voordien had verorberd was ik de morgen nadien reeds 

grotendeels in mijn dromen terug kwijt geraakt wat af en 

toe wel leidde tot een dikke buis HI. Aan de kant van de 

XYL´s ging het er ook rustig lustig aan toe, waar het 

hoogste aantal db´s werd geproduceerd durf ik hier niet te 

zeggen, maar aan de kant van de XYL´s werden zeker al 

agenda´s geraadpleegd om een geschikte datum en plaats 

te bespreken voor onze jaarlijkse zomertrip.  
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In het begin van de kleine uurtjes werd er afscheid genomen en allen met de wens tot 

volgende keer en liefst niet te lang wachten. Zoals iemand terecht opmerkte kunnen we 

terug spreken van een hoogvlieger, die binnen kort zeker voor herhaling vatbaar is. 
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Nieuwe WRC Web Site. 

 

 

 

Na veel noeste 

arbeid en 

enkele 

slapeloze 

nachten van 

onze Walter 

ON8LW is de 

nieuwe website 

op enkele 

puntjes na een 

feit. Langs 

deze weg en in 

naam van alle 

WRCérs onze 

wel gemeende 

dank, zeker 

een mooi 

geschenk voor 

ons 10 jarig 

WRC bestaan. 

 
 

“De link bovenaan de Infoflash zou normaal nog moeten werken, indien problemen 

eventueel eens de historie, cookies en tijdelijke bestanden opkuisen ” 
 

Hier de aankondiging van Walter zelf met enkele gegevens. 
 

Beste Vrienden, 
 

Eindelijk is het zover, op de Hall of Fame na, alle bekers moeten nog eens mooi gestapeld worden om een 

foto te maken, is de website on line. 
 

Ga eens naar volgende link : http://qsl.net/on4wrc/ 
 

En neem eens een kijkje op de nieuwe website.  

Enkel gegevens : 

- Grootte : 49 MB. 

- Er zijn 205 bestanden gemaakt. 

- Er zijn 12 submappen. 

- Er is 35 dagen aan gewerkt. 

Succes met het bekijken.  

Indien er linken zijn naar PDF bestanden, moet men na het lezen of downloaden gewoon de betreffend 

PDF tabblad sluiten en men is terug in de ON4WRC pagina. Elke PDF wordt dus steeds geopend in een 

nieuw tabblad. 
 

Best 73, 
 

Walter. 
 

http://qsl.net/on4wrc/
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Agenda. 
 

 

 

 

-3 febr. Vergadering 

-11 febr. GHz Tagung Dorsten 

-17 febr. Vergadering 

-19 febr. Hambeurs NOK 

-25 & 26 febr. UBA DX Contest CW 

 

GHz-Tagung: 11 febr  

Die GHz-Tagung in Dorsten beschäftigt sich mit dem Amateurfunkbetrieb auf Frequenzen 

oberhalb von 1,2 GHz. 
 

Die GHz-Tagung lebt von den zahlreichen Fachvorträgen und der Möglichkeit des 

persönlichen Gesprächs. Sie wird jedes Jahr von mehr als 200 Funkamateuren besucht, um 

über die neuesten Entwicklungen auf den GHz-Bändern zu diskutieren. Zudem wird hier 

jedes Jahr der DARC-UKW-Contestpokal verliehen. 
 

Die Tagung wird organisiert vom DARC-Ortsverband Herrlichkeit-Lembeck und dem 

DARC-Distrikt Westfalen-Nord. Unterstützt wird die GHz-Tagung durch die 

Volkshochschule Dorsten. 

 Meer info: http://www.ghz-tagung.de/ 

 

 

 

HAMBEURS NOK: 19 febr  

KAPELWEG 52 

2300 TURNHOUT 

Gemakkelijke reisweg en ruime parking 

Autostrade E34, Afrit 24, richting Kasterlee de eerste straat rechts tot aan 

het ronde punt, links is de Kapelweg 

Een hambeurs die is gegroeid tot meer dan 130m tafel met zowel surplus als 

nieuw materiaal 

Een verzorgd buffet met koffie en broodjes of een frisse pint 

Voor de standhouders wordt een ontbijt voorzien 

Deuren gaan open tussen 10h00 en 15h00 

Inpraatfrequentie: ON4NOK 145.225 MHz 

Wens je een tafel te reserveren dan kan dat via ON6UQ 

On6uq@uba.be of 03 314 63 49 GSM 0494 88 56 70 

Reserveren vóór 10 feb.2012 - banknr. 068-2141405-60 

 

 
 

 

 

http://www.ghz-tagung.de/
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Vergaderingen. 
 

-20 jan: Vergadering. 

Aanwezig: ON4ON, ON5SY, ON5UT, ON6JM, ON7PO, ON7PQ, ON7XT, ON8LW, 

ON9CGB, ONL Daniël. 

 
 

 

Weetjes. 

 

 

Briefje van onze DM 
Blankenberge, 16-01-2012 

 

Beste CM en medewerker, 

 

Met 2012 is een nieuw UBA jaar begonnen. Wat 2011 betreft mag ik zeggen dat een succes jaar was voor 

WV. Bepaalde sectie slaagden jongeren de UBA gelederen te laten vervoegen dankzij hun opleiding 

Instap licentie. Er waren verschillende cursussen Harec met een hoog aantal geslaagden. Een dankwoord 

aan de lesgevers dewelke belangloos hun vrije tijd opofferden om hun mede OM’s op te leiden met een 

Harec licentie als beloning. 

Vele secties namen deel aan events georganiseerd door openbare besturen door demo’s te geven en info 

verstrekken over de hobby  aan een breed publiek. Ook niet vergeten de deelname aan contesten zowel 

voice als CW en niet vergeten de UBA rondes zowel HF als VHF. De ONFF werd een druk bezet 

bezigheid in vele sectie.  

Maar WV had ook minder prettig nieuws betreffende de frequentie 145.575 MHz. 

Maar al bij al mag ik zeggen dat, dankzij jullie allen, 2011 een succesvolle HAM/UBA jaar was voor ons 

district, u en uw leden hebben dit verwezenlijkt waarvoor mijn dank. 
 

Op 04-02-2012 is de eerste vergadering van de RvB gepland. Indien jullie CM’s  wensen vragen voor te 

leggen aan Raad laat het mij geworden. Ik zou echter vragen om geen persoonlijke aanvallen en/of aan 

afbraak politiek over te gaan. Maar vragen/voorstellen om  de werking te verbeteren vanuit de basis zijn 

steeds welkom. Toen ik als DM begon was mijn spreuk: “mensen spreken mensen”,  men bekomt meer 

door collegiaal op te treden. Jullie weten wat nog zou kunnen verbeterd worden op sectie gebied en u 

weet ook wat de leden verlangen, kortom u bent de spreekbuis van de leden van uw sectie. Ik zou vragen 

uw vragen te laten geworden voor 19-01-2012, om mij toe te laten deze te verwoorden en over te maken 

aan de Raad. 
 

De meeste van jullie zullen hun taak in 2012 verder zetten in de geest van voorheen, dus met succes, aan 

nieuwkomers wens ik eveneens succes en in geval van nood zult u steeds raad en daad vragen aan uw 

voorganger. 
 

Om af te sluiten zeker voor diegene dewelke ik nog niet kon bereiken mijn beste wensen voor 2012 voor 

u, uw familie, uw leden en hun familie in het bijzonder een goede gezondheid en een prachtig HAM jaar. 

 

Guy -  ON6SG – DM WV  
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ONFF. 

 

 

Het is de bedoeling om met ON4WRC dit jaar terug enkele ONFF natuurgebieden te 

activeren, voor deze gelegenheid heeft Hervé een nieuwe QSL kaart ontworpen. 
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Gratis software: 

http://www.gratissoftwaresite.nl/ 

 
Op zoek naar schema´s Data sheets en nog veel meer: 

http://www.hobby-electronics.info/nl/datasheets-zoeken/ics-zoeken/14 
Info van ON5TL 

 

 

see you at WRC….. 73 

Eddy ON7PO. 
 

http://www.gratissoftwaresite.nl/
http://www.hobby-electronics.info/nl/datasheets-zoeken/ics-zoeken/14

