Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag
4 februari 2016
Aanwezig; ON4ANE, ON7TG, ON7EQ, ON5SM en ON7JA
Volgende bestuursvergadering donderdag 3 maart 2016
•
•

Kasverslag
Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op:
o 05/2: Tom ON7TG
o 12/2: Marc ON5SM
o 19/2: Jean-Jacques ON7EQ
o 26/2: ON7TG Tom
o 04/3: Marc ON5SM
Afgelopen TRA activiteiten:
ARDF wedstrijd op 10/1 in De Klinge (nabij Hulst - Zeeuws Vlaanderen) was
van een goed niveau (9 kms)
• Nieuwjaarsreceptie 15/1: het was een heel gezellig samenzijn waarop een
20-tal OM's en XYL's aanwezig waren .
22 & 23/1 : onder impuls van sectie TRA de historische activatie van het
zendstation 'Radio Maritieme Diensten' Middelkerke OR0OST, als 'Last
Farewell'. Meer dan 2.000 QSO's gelogd in SSB & CW in 24u, waaronder meer
dan 1/4 met ON-stations.
•

•

Ondanks de eerder flauwe propagatie op HF banden, hebben we ons kunnen
uitleven op de low-bands dank zij de prachtige antennes. Foto's, log, en alle
informatie zijn te vinden (of the downloaden) op de dropbox folder
https://www.dropbox.com/sh/ow8rr03ti747db5/AADPyCwKVuftZcDRynEchZ20a?
dl=0
Er is een (gratis !) award verkrijgbaar voor elk QSO - zie qrz.com onder OR0OST.
Speciale QSL kaarten zijn in de maak !

•
•
•

9 jan: PSK63 contest
24/1: heel vele TRA leden gespot op de Hambeurs van Wetteren !
30 & 31/1: deelname met clubstation ON7TR aan de UBA HF-DX contest
SSB: 935 QSO's staan in onze log met heel wat multipliers, helaas bleef 10m
dicht. We hebben geen andere Belgische stations van onze categorie
gehoord met meer QSO's, dus durven hopen op een eerste plaats. In ieder
geval hadden we een continu bemanning van het station met operator +
logger, en een prachtige antenne opstelling : Beam voor 10-15-20, voor 40
& 80 telkens dipolen en full-size ground planes, en voor ontvangst op 80m
een K9AY - op alle vlakken een verbetering t.o.v. de deelname vorig jaar.
Bedankt aan Gilbert ON4WY en XYL Els voor de gastvrijheid ! Foto's
worden op onze TRA webstek gezet, of kunt U bekijken / downloaden
vanuit de dropbox :

https://www.dropbox.com/sh/zit98bz01f9g2vw/AAD1h92LuQ0Yi81dAusaRSQca?
dl=0

Komende activiteiten

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

14/02: Hambeurs sectie NOK Turnhout - deuren open om 10u
27 & 28 / 02 : UBA DX contest (CW) Zie UBA site voor meer details &
reglement
28/02: UBA West-Vlaamse vriendenronde, verzorgd door sectie TRA
(ON5SM Marc als operator)
06/03: UBA spring contest CW 80m
13/03: UBA 2m contest (CW/SSB) & ARDF 80m in Diest
19/03: HAMBEURS te Rosmalen (’s Hertogenbos)
20/03: UBA spring contest 80m SSB
donderdag 07 april : bezoek Marinebasis Zeebrugge en het Maritime
Rescue Coordination Center (MRCC) Oostende. Uitnodiging volgt via
ON5SM, maar wees er als de kippen bij, want het aantal plaatsen is
beperkt !
vrijdag 08 april - 20u00 : verkiezingen bestuur UBA en CM. We rekenen
dan ook op jullie aanwezigheid !
zondag 10 april - 12u00 : HAM DINER : exacte locatie in Torhout wordt nog
opgegeven, uitnodiging volgt
5 mei: Kom op tegen kanker, deelname aan de activiteit isw. met stad
Torhout, verdere info volgt.

We hebben nog verder de volgende heel interessante voordrachten in petto :

•
•

(Radio)communicatie tijdens WO 1
Een blik op de missie en het dagelijkse leven op onze Zuidpoolbasis Prinses
Elisabeth, de eerste basis op de Zuidpool met 'NUL-uitstoot'. Wat is de
techniek die hierachter steeks ?

•

Hoe werkt de UBA QSL dienst ?

Nog even QRX alvorens we ook hier een aantal data op prikken !
Tensotte nieuw over de gezondheidstoestand van ons lid Eddy ON8EV, zoals
eerder gemeld getroffen door een hersenbloeding. Hij is reeds voor een korte tijd
uit zijn coma ontwaakt, wat natuurlijk positief is, maar het herstel kondigt zich
volgens de dokter aan als' van lange duur'. We hopen dat ons kaartje, verstuurd
in naam van zijn TRA-vrienden, hem spoedig beterschap mag brengen.
Nog veel plezier met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur on7eq@uba.be
GSM 0498/51.54.84

