
Verslag Bestuurvergadering TRA op donderdag 28 maart 2012

Aanwezig :, ON7TG, ON7JA, ON7EQ en ON4AYQ
Verontschuldigd : ON4ANE
Volgende bestuursvergadering woensdag 8 mei 2012

Behandelde punten:

∑ Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond:

o 30 maart 2012: ON7RD
o 6 april 2012: ON5SM
o 13 april 2012: ON7TG - Voordracht SDR Luc ON7CFZ 
o 20 april 2012: ON7EQ
o 27 april 2012: ON7JA 
o 8 juni 2012: Voordracht RA applications met SmartPhones ON7EQ – ON7JA

∑ TRA Kassa toestand : een blijvend gezonde toestand 

Evaluatie vorige activiteiten:

∑ Verkiezingen UBA van 16 maart : bedankt voor jullie aanwezigheid (of volmachten) en 
steun ! Hierbij gaat het bestuur verder voor een nieuw werkingsjaar ! 

∑ Het HAMDINER in het 'GRAVENHOF' was een écht succes ... het kende een talrijke opkomst 
en was perfect verzorgd ! Volgens verschillende deelnemers het 'beste hamdiner ooit' ... en 
we werden ook nog getrakteerd op de doortocht van 'Gent Wevelgem', en dankzij het 
prachtige weer mochten wij van de koffie/pousse-café op het terras buiten genieten.

∑ Deelname door verschillende leden aan de diverse UBA lente-contesten op 2, 6 en 80m.

Hieronder nogmaals een overzicht van de lentecontesten en data.Telkens de 
zondagvoormiddag lokale tijd van 8h tot 12h00

o 11 maart: UBA Spring Contest 80m enkel CW
o 18 maart: UBA Spring Contest 6m CW+Telefonie
o 23 maart: UBA Spring Contest 2m CW+Telefonie
o 1 april: UBA Spring Contest 80m Telefonie
o Indien mogelijk geef onze TRA leden een puntje!

Volgende activiteiten:

∑ 9 april DIRAGE te GCOC te Oosterhof Lummen Hambeurs

∑ 13 april: Voordracht Software Defined Radio 7CFZ Computer Radio. Wij rekenen op jullie 
talrijke aanwezigheid voor een demo over deze nieuwe aanpak van radio!

∑ 15 april Vriendenronde gegeven door Norbert ON4ANE

∑ 12 mei : Nationaal UBA Congres in Louvain La Neuve. Zie CQ-QSO voor alle info 



∑ Voordracht 8 juni: Radio Amateur Apps (Applications/Toepassingen op je 
SmartPhone demo’s. : de intiële datum van 4 mei werd wegens omstandigheden 
verplaatst naar begin juni ! Voordracht gegeven door ON7EQ Jean-Jacques enON7JA Jan. 

∑ 10 juni : deelname in de 'Practical Wireless' contest op VHF met QRP vermogen : de 
vergunning voor onze special call TM7T werd aangevraagd... Ja, een France call, want we 
zullen wederom QRV zijn vanop ons contest QTH tussen Calais en Boulogne, met antennes 
richting UK (en Torhout !). Wie doet er mee ? Alle info bij ON7EQ.

∑
∑ 17 juni : 'KOFFERBAKVERKOOP' 09-12u, locatie in en naast onze TRA-shack. Tot hiertoe 

nog geen inschrijvingen ... komaan, wie ruimt er zijn zolder/kelder eens op ? 
∑ 4 augustus ARDF wedstrijd te Beernem: 1ste start met voorinschrijving 2m & 80 m 

ARDF. Detailinfo zie UBA website.

DIVERSEN ...

∑ Het wordt uitkijken naar 3DA0FC DX-peditie naar SWAZILAND (04 - 11 april):Filip
ON4AEO , José ON4CJK en vrienden pakken momenteel hun valiezen uit in Swaziland en 
zullen binnenkort QRV zijn ! In principe gemakkelijk te werken vanuit onze contrijen, ze 
zullen zeker uitluisteren naar ON stations.

∑ Onze vriend Renaat ON3RA is ON7RA geworden. Proficiat!!!  Onze sectielid is geslaagd 
voor zijn HAREC examen en vanaf nu QRV als ON7RA. Nogmaals een heel dikke proficiat 
Renaat en succes met je nieuwe call !

∑ Nieuwe editie E-CQ-QSO is verschenen. Te downloaden vanuit de UBA website na inloggen 
met je account.

∑ SAR (of 'antenne') dossier : Dank zij de inspanningen van de UBA/werkgroep 
'antennedossier' zijn we ering geslaagd om ons als Vlaamse radioamateurs te vrijwaren 
van de opmaak van een omslachtig antenne stralings dossier + tientallen EUR kosten voor 
indienen bij BIPT, natuurlijk een goede zaak... maar vergeet nu niet de melding te maken 
op de website van LNE. Alle instructies staan op de UBA website, maar ik wil ze nog eens 
kort samenvatten :

o eenvoudige meldplicht in geval dat je minder dan 175u/jaar effectief in uitzending 
komt, PER BAND (van 10 MHz --> 10 GHz). Indien je meer uitzend, dan dossier 
noodzakelijk... (te staven via het logboek, mocht er ooit controle komen)

o indien minder dan 20w ERP, dan vrijstelling van dossier (en hopelijk ook melding 
LNE - deze vraag werd door UBA aan LNE gesteld) Dit vermogen stemt overeen 
met een gemiddelde uitzending op HF, in SSB, op dipool/inverted V, met zender van 
100w. Bij twijfel mag je natuurlijk de 'power knop' altijd iets terugdraaien ... 

o OM's die reeds in het bezit zijn van een bestaand BIPT dossier (of waarvan destijds 
ontvangst werd bevestigd), zijn vrijgesteld van melding voor de ingediende antenne 
configuratie (wordt nog door LNE onderzocht, dit is de eis van UBA). Komen er 
antennes bij, of worden er geschrapt, dan moet je melding maken vai de LNE 
website. 

o Tijdelijke antennes ( minder dan 14d opgesteld ) zijn vrijgesteld....



Dus concreet : als "normale" (ttz. geen contest sation of repeater...) radio-amateur zijn de 
bepalingen vaag genoeg om ons geen zorgen te baren mbt. beperking van de hobby, en is 
het zeker de bedoeling niet van LNE om een 'heksenjacht' tegen ons te gaan voeren. Het 
advies is toch, voor diegenen die tot hiertoe geen BIPT stralingsdossier hadden opgemaakt, 
om zich in regel te stellen, tenzij je echt enkel portabel zou werken. Voor verdere vragen 
volg de evolutie op de UBA website of contacteer het TRA bestuur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volgende bestuursvergadering gepland op woensdag 8 mei 2012 20h in shack TRA, leden iedereen
welkom.

∑ Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank aan ON7EQ voor de input
∑ Verder nog veel plezier met de onze fantastische hobby!


