Toespraak van de voorzitter TRA Jean-Jacques ON7EQ
ter gelegenheid van de nieuwjaars receptie 24-01-2020
Beste TRA vrienden,
Allereerst bedankt voor jullie aanwezigheid op deze receptie aangeboden ter
gelegenheid van het nieuwe jaar.
Ik wil hier dan ook – namens mijzelf en het voltallige TRA bestuur – de beste wensen
aanbieden voor een vreugdevol, gezond en gelukkig 2020 en gevuld met heel veel
plezier door het beoefenen van onze hobby !
Laten we even terugblikken op het afgelopen jaar …
2019 was voor TRA gekenmerkt door heel wat activiteiten, als ik het allemaal snel op
een rijtje voor jullie mag zetten, hadden we :
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

We begonnen het afgelopen werkjaar met een boeiende filmvoorstelling over
diverse DX-pedities
Een Basiscursus – 3 OM’s examen afgelegd en geslaagd bij het BIPT, waarvan
reeds 2 aansluitend voor HAREC zijn gegaan : een dikke proficiat aan Pascal
ON6PM (ex ON3PT) en Lieven ON7ACE (ON3ACE ?)
We hebben vriendenrondes geleid op 2m, er was deelname en/of organisatie
door leden aan diverse contests en ARDF wedstrijden, een expeditie op
eiland voor deelname aan IOTA contest;
Actieve deelname door sectie aan HF velddag, met dank aan ON5MF Jurgen
voor de accomodatie
Actieve deelname door de sectie aan de IARU contest met OP0HQ, bedankt
Claude ON7TK
Deelname – samen met onze vrienden van sectie OSB - aan de PW contest
QRP 2m vanuit prachtlocatie nabij Cap Griz-Nez langs de FR kust
Maar ook voor het goede doel kwamen we in actie : we boden ondersteuning
aan de 1.000 kms van "Kom Op Tegen Kanker" te Zedelgem
De Es-HailSAT / QO-100 werd voor ons beschikbaar gemaakt : in deze
moeilijke tijden voor wat propagatie, antennes en taksen op pylonen betreft,
een welgekomen alternatief op HF banden en een mooi
experimenteerterrein op SHF frequenties
Activatie van C3 / Andorra in diverse modes door mijzelf en team
Deelname aan wafelbak ten voordelen van de vzw WOC, die de repeaters op
de Halletoren in de lucht houdt – met dank aan wafelbakker Marc ON5SM en
Marc ON4OO voor het bechikbaar stellen van het materiaal. Nota bene :
hebben jullie al een kleine bijdrage gestort om de werkingskosten te dekken
voor dit jaar ?

•
•

Opleiding B-EARS , met dank aan ons sectielid ON4VC Michel
Activatie OR18TRA met 10-tal leden, en meer dan 8.000 QSO’s in de log

•

Nieuw besluit BIPT inzake frequenties en vermogens, vooral van belang voor
houders ON3 vergunning
En last - but not least - de dreiging 2m band te verliezen door Frans voorstel
binnen het CEPT werd afgewimpeld door de inzet van de diverse
amateurverenigingen, waaronder de UBA

•

Maar 2019 kende helaas ook wat minpuntjes …

•

o De uitstap B&O museum ging niet door wegens geen interesse
o Wegens een ongelukkige woordenwisseling binnen het bestuur (ik wil
hier niet verder in detail gaan), heeft Marc ON5SM beslist om afstand
te doen van zijn functie. Met alle respect voor éénieders standpunt,
vind ik het zeer jammer dat zulke zaken kunnen gebeuren en men zich
door de emoties laat leiden en de zaken laat escaleren. Onze hobby is
‘communiceren’ – maar niet enkel via de radio … laat ons AUB in
dialoog en goede verstandhouding blijven ! Dergelijke incidenten
kunnen gebeuren, maar zijn – naar mijn mening - toch recht te
trekken ? In ieder geval, hierbij dank aan Marc voor zijn
onuitputtelijke afgelopen inzet voor onze sectie … en veel succes
gewenst met je nieuwe bezigheden !
o Ons ere-bestuurslid ON4AYQ Léon en XYL Simone werden opgenomen
in een Rust en verzorgingsinstelling met weinig positieve
voorzuitzichten – Léon belt mij nog regelmatig op om nieuw te
vernemen uit de sectie, het zou hem zeker plezier doen als jullie hem
een bezoek zouden brengen.
Maar nu, wat is er voor 2020 te verwachten ?
We zullen beginnen op 21 februari met een voordracht over de VNA.
Waar dat dergelijke toestellen in het verleden 10’tallen kilo’s wogen, en een
prijskaartje hadden van in de grootte orde van hetzelfde gewicht maar dan in
goudstaven, zijn ze nu te koop voor 30 of 50 EUR en hebben ze de afmetingen van
een kredietkaart of pakje sigaretten… ongelooflijk wat vandaag mogelijk is en hoe
snel alles evolueert.
Bedoeling zal zijn van jullie wegwijs te maken in de mogelijkheden van de diverse
VNA toestellen – mocht je er ééntje willen aankopen – en heel wat praktische zaken
te demonstreren wat je er zo allemaal mee kan aanvangen. Om jullie niet af te
schrikken, zal ik hierbij trachten van geen enkele formule op het bord te zetten, wat
voor mij niet moeilijk zal zijn, want ik ben er ook allergisch aan. Maar jullie moeten
mij als tegenprestatie wel beloven van geen al te moeilijke vragen te stellen - HI.
Anderzijds zijn er op 20 maart de verkiezingen voor de UBA Bestuurders, de District
manager en de sectiemanager oftewel ‘CM’.

Jullie weten waarschijnlijk wel dat – omwille van een aantal evoluties binnen de
privé-sfeer – ik 3 jaar geleden ben verhuisd naar de Vlaamse Ardennen, op een
uurtje rijden van Torhout, als het verkeer wat meezit… En omdat ik in de regio ben
blijven QRL’en, was mijn taak als CM van TRA nog best te combineren, alhoewel ik
wat minder aanwezig kon zijn op de tweewekelijkse vergaderingen de vrijdagavond.
Maar binnenkort komt daar weer verandering in : de administratie van pensioenen
heeft geoordeeld dat ik lang en hard genoeg heb gewerkt et gezwoegd, en ik mag
dus zeer binnenkort – hoera ! - met pré-pensioen gaan.
In functie van dit gegeven hebben mijn wederhelft en ik beslist van opnieuw te
verhuizen, zodat zij ook wat minder lang onderweg is naar haar dagelijks labeur in
Brussel … Dit maakt dat ik beslist heb mij voor dit jaar niet meer als kandidaat CM
voor te stellen, maar de fakkel binnenkort zal doorgeven aan vriend Tom ON7TG.
Na meer dan 10 jaar CM geweest te zijn van deze sectie, doe ik hiervan met pijn in
het hart afstand van, doch anderzijds ben ik 200% gerust dat het met Tom in orde
komt !
Maar een CM zonder bestuursleden kan weinig doen … er zijn vele helpende handjes
nodig !
Want TRA wil niet – zoals andere secties – de weg opgaan van “maandelijkse
bijeenkomsten in een achterzaaltje van één of ander café”.
Neen, we hebben het grote geluk van over een eigen lokaal te mogen beschikken
(een unicum binnen Torhoutse verenigingen) en willen dit ook zou houden.
Maar deze ‘luxe’ vraagt een beetje inzet en moeite … van iedereen binnen de sectie.
We zullen in de loop van volgende weken een inventaris opstellen van wat zoal te
doen valt om dit te behouden, en jullie hierover aanspreken – als iedereen zijn
steentje bijdraagt , als is het om achter drank te gaan voor de bar, of de vuilniszak
eens buiten te zetten, komen we al een heel eind verder.
Alvast dank om deze toekomstige oproep te willen beantwoorden en Tom te willen
steunen in zijn nieuwe uitdaging als CM.
Zo beste vrienden … ik denk dat het nu tijd is om samen het glas te heffen, ik heb
lang genoeg gepraat. Het is trouwens mijn allereerste nieuwjaarsspeech voor TRA,
maar ik vond het noodzakelijk en gepast om jullie bij deze te berichten over wat
leeft in onze sectie !
Bedankt voor jullie aandacht en nog een fijne avond gewenst, en het allerbeste voor
2020 !

