Verslag bestuursvergadering TRA van donderdag 8 januari 2015
Aanwezig : ON5SM, ON7JA, ON7TG, ON4ANE en ON7EQ
Volgende bestuursvergadering donderdag 5 februari 2015
•

•

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op:
o 9 jan. 2015: Nieuwjaarsreceptie TRA
o 16/1: ON5SM Marc
o 23/1: ON7EQ
o 30/1: ON7TG
o 6/2: ON5SM
o 13/2: ON4ANE
o 20/2: ON7JA
o 27/2:
Kastoestand OK
Een woordje van de Voorzitter nav. start nieuw werkjaar 2015

We hopen dat iedereen een vlotte jaarsovergang heeft mogen meemaken en 2015 goed gestart is ! En dat
al je plannen zich in 2015 mogen realiseren ... misschien het behalen van het HAREC certificaat ? Ofwel
nieuwe DXCC landen binnenhalen ? Een lineair bouwen ... of misschien een nieuwe antenne ? Het maakt
niet uit ... ik denk dat iedereen wel plannen heeft, want steeds de grenzen verleggen maakt nu éénmaal
deel uit van onze activiteiten als radio-amateur !
Afgelopen TRA activiteiten:

•

•
•

•

Onze TRA leden waren heel actief in diverse contesten :
o ON7EQ en ON6ADC behaalden een tweede plaats in de 4m 'Practical Wireless'
contest.... niet slecht voor een Engelse contest, met deelname vanuit ON ! Jammer dat het
maar één luttel puntje scheelde om de ereplaats te behalen... Volgende keer mogelijk de
winnaar ! Toch Dikke Proficiat !
o Verschillende leden hebben deelgenomen in de UBA low band contest.
Vriendenronde op 21/12 verzorgd door ON5SM Marc met goed gevulde log (41 QSO's)
Heel aangename Wafelbak gehouden op 19/12 met grote opkomst, bedankt ON4ANE Norbert voor
het klaarmaken van het deeg en Marc ON5SM voor het bakken ! ... Alles was na afloop 'op', dus het
heeft zeker gesmaakt !
Dank zij het intense werk aan het subsidiedossier TRA, door onze public Relation Manager Tom
ON7TG, hebben we voor het werkjaar 2014 een degelijk bedrag ontvangen van de Stad Torhout,
Bedankt Tom daarvoor, dit komt ten goede van alle TRA leden.

Na een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van afgelopen vrijdag, zien we volgende activiteiten
in 2015 tegemoet ...
•
•

op 25 januari 10h00 - 15h00: HAMBEURS Wetteren - de 'place to be' voor alle zelfbouwers !
Weekend van 31 januari - 01 febrauri: UBA DX Contest SSB. Telkens van 13H tot 13H GMT.
Alle opgestuurde logs tellen mee voor TRA. Een ideale contest om deel te nemen! Ieder
buitenlands station is op zoek naar ON stations voor het behalen van extra ON punten. Succes
verzekerd! Ook al neem je deel voor slechts enkele uren (bvb in de 6 uur categorie). Het reglement
vindt je hier : http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen Sectie
TRA zal meedingen vanuit het QTH van ON4WY Gilbert - heb je nog zin om je op te geven als

operator ? Neem dan conatct met Gilbert ! E-mailadres van Gilbert : gilbert.decan@telenet.be
Zijn adres: 8680,Hoogkwartier 32, te Koekelare
•

In de loop van februari : Voordracht en demo in voorbereiding over 'Digitale Modes" De
voordracht zal gegeven worden onze expert in digitale modes Johny ON2AJ – verdere details
volgen nog !.
Nog wat diverse zaken ...

•
•
•

•

•

•

We hebben een nieuw lid binnen TRA : ON4PO Martin is onlangs verhuisd vanuit het Waasland en
nu woonachtig te Beerst. Welkom aan boord Martin !
Er is een verse lading QSL kaarten aangekomen
Vergeet niet je steun / lidmaatschap aan het WOC (West Vlaamse Omzetter Club) te
hernieuwen voor 2015 Wegens de stijgende huurprijs voor de locatie, opgelegd door Stad
Brugge, is elke € zeer welkom om de Brugse R2 repeater in de lucht te houden ! De jaarlijkse
bijdrage bedraagt amper 3,-€ welke kan gestort worden op bankrekening 733-0133071-17 op
naam van WOC vzw - bij voorbaat bedankt !
Ons sectielid ON4ADI Paul is afgelopen weken druk bezig geweest diverse verticale multiband
antennes zitten te modelleren voor de 6m-4m-2m-70cm banden.... en de praktische realisatie
heeft aangetoond dat het concept werkt ! Maar niet alleen een dualband vertical is mogelijk, ook
een tri-band en zelfs quad band kunnen worden nagebouwd. In bijlage meer details - succes
verzekerd bij nabouw !
De UBA is erin geslaagd om CW als immaterieel erfgoed te laten erkennen door Vlaanderen ! Een
grote stap naar de erkenning als werelderfgoed, voor ons natuurlijk een extra mogelijkheid om de
hobby in de kijker te zetten bij het grote publiek en culturele instanties!
Tevens modeleerde onze antenne-fanaat ON4ADI Pol een 4-band antenne !!! (6m – 4m- 2m –
70cm). Alle details schema’s en bouwplannen kan je vinden op de WSite _TRA. Wie realiseert het
beste en solide bouwplan dewelke tegen 10 Beaufort bestand is. Succes voor de bouwers en
Bedankt Pol voor je ontwerp !

Aan allen nog veel plezier gewenst met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur
on7eq@uba.be - GSM 0498 51 54 84

