Verslag Bestuursvergadering TRA op dinsdag 5 maart 2013
Aanwezig : ON5SM, ON4ANE, ON4AYQ, ON7EQ en ON7TG
Verontschuldigd: ON7JA
Volgende bestuursvergadering dinsdag 2 april 2013
Behandelde punten:
Dienst shack TRA ‐ ledenvergadering op vrijdagavond:
o 15/3 ON7EQ – Verkiezing CM & Bestuursleden
o 22/3 ON5SM
o 29/3 ON7TG
o 05/4 ON7EQ
o 12/4 ON5SM
2. Kastoestand: OK
3. Afgelopen activiteiten :
1.

•

•
•

4.

De voordracht over ARDUINO kende een ruime opkomst van onze leden en ook van andere
secties. Ondertussen staat de powerpoint presentatie online op onze webstek (www.uba‐
tra.be)
Het project rond de LIMA SDR transceiver loopt verder, de deelnemers beginnen nu met het
zendgedeelte. Voorlopig nergens melding van (witte?) rook ...
Diverse vergaderingen binnen de stedelijke cultuurraad ivm. de voorbereidingen van de
hobbybeurs (14 en 15 sept)

Komende en geplande activiteiten:
•

•

•

•

HAM DINER sectie TRA‐OSB op zondag 7 april ‐ 12u00 in Restaurant St Hubert - zie
bijlage. Er zijn reeds een 12‐tal OM's / XYLs ingeschreven en er kunnen nog zeker enkele
mee aan tafel aanschuiven! Wie het vergeten was, graag reserveren / betalen uiterlijk
tegen 25 maart, de inschrijvingsdatum werd verlengd.
Nu vrijdag 15 maart ‐ 20u00 stipt: verkiezingen UBA Bestuursleden en CM van onze sectie.
Dit jaar zijn er voor de bestuurders meer kandidaten dan er mandaten te verdelen vallen,
dus jullie stem is van belang! Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, breng dan een stem uit
door je volmacht te geven aan een collega OM (zie strookje in laatste CQ‐QSO)
Op 5 mei is er de algemene vergadering van de vereniging in Knokke, meer info in de laatste
CQ‐QSO. Aangezien het dit jaar 'naast onze deur' plaatsvindt, rekenen we op de
aanwezigheid van talrijke leden uit de regio. Het zal zeker de moeite lonen om eens te
komen kijken naar de jeugdwerking, een bijzonder aandachtspunt binnen de werking van de
UBA, en met een zelfde ingesteldheid onze hobby te presenteren tijdens de 'hobbybeurs' in
september.
Diverse voordrachten:
o ON4ADI vriend Pol plant een voordracht in op 26 april – 20u00 over gebruik van
MMANA Software ‐ een ideale tool om antennes te modelleren. Pol heeft zich hierin
verdiept en diverse ontwerpen op PC ontwikkeld, daarna in praktijk aan de tand
gevoeld... Hij deelt ons zijn ervaring mee aan de hand van een aantal voorbeelden.

•
•

•

•
•

•

De UBA lente‐contesten kondigen zich aan... zie de UBA site. Alvast 2m op 17 maart
en 80m SSB op 24 maart.
Zondag 31 maart van 09u30‐10u30 verzorgt ON5SM Marc de West‐Vlaamse UBA
vriendenronde op 144.575 in naam van sectie TRA ‐ vergeet dus niet in te loggen zodat zijn
log goed gevuld is!
(Paas)maandag 01 april is er de DIRAGE hambeurs in Diest ‐ waar ook het UBA QSL en
Service Bureau zullen aanwezig zijn. Een grote diversiteit van het aangeboden tweedehands
materiaal, een uitgebreid gamma van nieuwe amateurtoestellen en antennes, de kans om
tijdens een voordracht met demonstratie een nieuwe mode/materiaal van onze hobby te
leren kennen, alsook het feit dat we aanverwante hobby's de kans geven zich te tonen,
maken dat DIRAGE een begrip geworden is in ON en de place to be is voor een breed
radioamateur publiek. Meer informatie op http://www.on4dst.be/new/dirage
De speciale vergunning voor TM7T is in aanvraag voor deelname aan de IOTA contest vanop
EU‐39 (Chausey) ‐ laatste w/e van juli.
Nu dat onze activity manager Marc ON5SM terug in het land is, wordt eerstdaags het
bezoek aan het transmissiemuseum te PEUTIE bevestigd ‐ dis werd gepland op vrijdag 27
september meer informatie volgt.
Zelfbouwproject binnen TRA : een tijdje geleden hebben we onze inverted‐V gebouwd,
met coax‐traps ‐ dit was een echt succes. We zoeken nu iets anders om onze bouwkriebels
kwijt te geraken... Wat dachten jullie van een eenvoudige converter voor de 70MHz band,
onlangs vrijgegeven? Deze zou van 70MHz naar 28Mhz converteren en toelaten om eens uit
te luisteren wat daar te beleven valt... Ooit heeft ON6MU Guy een eenvoudig (één IC + één
transistor) ontwerpje gemaakt voor 6M, maar we kunnen dit aanpassen naar 4m, en iets
professioneler uitvoeren (op een échte print ipv. gaatjesbord). Geschatte kostprijs +/‐ 20 €
denken we, en na te bouwen door iedereen, zelfs deze met 2 linkerhanden!

Origineel ontwerp ON6MU 6m converter

We horen graag of hiervoor interesse is, of er misschien vraag is naar andere projecten!
Ik wens jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73

Jean‐Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur
on7eq@uba.be
GSM 0475 / 66 55 36
Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank aan ON7EQ Jean‐Jacques voor de input.

