
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

6 maart 2019 
 

  

• Aanwezig: ON7EQ, ON5SM, ON7TG, ON4ANE en ON7EQ, 

• Verontschuldigd: ON7JA 

• Volgende bestuursvergadering dinsdag 2 april 2019 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op: 

� 08 mrt : ON7EQ Jean-Jacques 

� 15 mrt : INFOVERGADERING Cursus Basisvergunning 

� 22 mrt : ON4ANE Norbert  

� 5 apr : ON5SM Marc Verkiezingen UBA Bestuursleden 

 

 

Afgelopen activiteiten 

 

• Contestnieuws :  

o 23+24/2 : deelname door de verschillende leden van onze sectie aan de 

UBA HF DX CW contest  ... condities waren naar verluid niet al te goed.  

o 03/3 : deelname aan de UBA  spring contest op 80m : na zonsopgang was 

de propagatie  blijkbaar fors afgenomen en werd het wat moeilijk om nog 

ON stations te werken... 

• 10/2: UBA West vlaamse vriendenronde  geleid door Marc ON5SM – 46 stations 

gelogd,  super FB !  

• 16/2 : bezoek door diverse leden van de sectie aan Hambeurs te Clermont 

(Frankrijk) : het is 2u30 rijden, maar toch steeds de moeite - het aanbod is 

verschillend van wat in onze contrijen te koop wordt gesteld ... 

  

Komende activiteiten 

 

• Vrijdag 8-3 20u00 : Filmvoorstelling - DXpeditie K4M - Midway  (2009) 

 



• 10/3 07.00-11.00 uur UTC : UBA Spring contest 2m SSB/CW - reglement zie 

http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest   

• 15/3 20u00 : INFO VERGADERING ivm  CURSUS BASIS VERGUNNING. Wij 

plannen opnieuw de organisatie van een cursus 'Basis Vergunning', wederom als 

een 'crash course' waarbij in een 4 à 5 sessies de materie wordt aangebracht. 

Deze intensieve aanpak bleek in het verleden zeer succesvol te zijn ! Bedoeling is 

dan om alles in het werk te zetten zodat de kandidaten nog voor deze zomer bij 

het BIPT hun examen kunnen afleggen - zoals reeds gemeld, 'nu of nooit' - want 

de leerstof gaat moeilijker worden.  Op deze info avond (locatie Shack TRA, G. 

Gezellelaan 3, 8820 TORHOUT) trachten we dan meteen voor iedereen gepaste 

data te prikken voor de lessen en kan je definitief inschrijven. Prijs = gratis, 

buiten aanschaf van het cursusboek (5 EUR). Graag vooraf aanmelden (ook 

mocht je verhinderd zijn) aan  ON7EQ  on7eq@uba.be   

• 16/3 : Hambeurs Rosmalen : er zijn naar verluid nog plaatsen op de bus 

(georganiseerd door sectie Oostende) beschikbaar ! 

• 16+17/3 : Russian DX contest  zie http://www.rdxc.org/asp/pages/news.asp   

• 17/3 : UBA Spring contest 80m SSB - 

zie    http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest    

• 24/3 : UBA Spring Contest 6m Phone/CW   

• 05/4 - 20u00 stipt :  verkiezingen UBA Bestuursleden, DM en CM onze sectie. 

Jullie aanwezigheid wordt zeer geapprecieerd als een blijk van steun zijn en 

tevens telt dit mee voor de 'Beker van de Voorzitter'. Mocht je niet aanwezig 

kunnen zijn, breng dan een stem uit door je volmacht te geven aan een collega 

OM die wel aanwezig zal zijn  (zie strookje in laatste CQ-QSO)    

• 14/4 : Vriendenronde verzorgd door onze sectie   

• 20/4 : Voordracht georganiseerd door de ON-microwave group - zie bijlage.  

(Inschrijving gewenst)    

• 22/4 : Hambeurs DIRAGE te Diest : één van de mooiste beurzen in België, naast 

La Louvière  

• 18 of 25/5 : TRA- uitstap naar het BANG & OLUFSEN museum te 

Oostduinkerke.   We brengen een bezoek aan de indrukwekkende en unieke 

collectie van verzamelaar Paul Andries.Centraal staat het design en de 

kwaliteitsvolle hifi van het Deense luxemerk Bang & Olfusen. Dit merk staat al 

sinds de jaren 30 van vorige eeuw bekend voor hoogstaande technologie in een 

strakke vormgeving. De verzameling telt meer dan 250 radio- en 

televisietoestellen, platenspelers, bandrecorders, telefoons en gadgets van B&O. 

Een bezoek aan het museum is een soort van tijdreis, want nostalgie en 

sciencefiction lopen er door elkaar.   Zie http://www.bomu.be/     Heb je 

interesse in deze uitstap, laat dan per kerende weten aan Marc ON5SM met 

hoeveel man je afkomt en welke datum best geschikt is.  Carpooling vanuit 

Torhout is mogelijk. En oh ja, na afloop voorzien we natuurlijk traditiegetrouw 

een 'nabeschouwing' met natje in d'Oude Pastorie te Wulpen  ;o)                

  

 



DIVERSE WEETJES ...   

• De nieuwste editie van ons sectieblad "SPARRE VONKEN" - alreeds de 10de ! - is 

verschenen , te downloaden vanuit onze webstek  http://www.uba-tra.be  

• De lang verwacht geostationaire satelliet Amsat-Oscar 100 / Es'HailSAT2 is 

succesvol in orbit geplaatst en  QRV voor amateurs, dit opent  tot hiertoe 

ongekende mogelijkheden om te experimenteren en communiceren, 24/24u van 

Brazilië over Afrika tot Indië. 

 

Je kan het radioverkeer in 'smalbandige modes' (SSB, CW, SSTV, ...) monitoren via 

diverse web ontvangers - zoals deze https://eshail.batc.org.uk/nb/ 

Ondanks het feit dat de uplink op 13cm band is, en de downlink op 3cm, kan men met 

zeer eenvoudige middelen over de satelliet werken. Voor uplink werk je best met een 

converter (bvb 70 cm --> 13 cm) , voor downlink met een goedkope LNB (wel van 

het PLL type, bvb  OCTAGON) + SDR dongle. Omdat de satelliet super gevoelig is, kan je 

al met 1 of 2W vermogen op een offset schotel van 80cm probleemloos erover werken ! 

  

Ik wens jullie 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 


