Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 8 mei 2014
Aanwezig : ON7JA, ON7TG, ON4ANE, ON4AYQ en ON7EQ
Verontschuldigd: ON5SM
Volgende bestuursvergadering donderdag 5 juni 2014
•

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond dienst:
o 9 mei: Tom ON7TG
o 16 mei: Jean-Jacques ON7EQ
o 23 mei: Norbert ON4ANE
o 30 mei: Marc ON5SM
o 6 juni: Jan ON7JA
o 13 juni: Voordracht ''Meteor Scatter ? Gemakkelijker dan je denkt !''
o 20 juni: Shack gesloten wegens Nacht van Vlaanderen
o 27 juni:
o 4 juli:

•

Kastoestand: OK
Voorbije activiteiten:

•

•
•

Deelname aan contesten : Diverse leden hebben meegedongen aan de IARU R1 VHF
contest op 3 & 4 mei. Helaas moest onze vriend Gilbert & zijn team afblazen wegens
ziekte. Uitgesteld maar niet verloren, we wachten vol spanning af hoe de nieuwe
antennes het zullen doen !
Hamdiner op 27/4 was goed met een gezellige sfeer
Bedankt Marc ON5SM voor het verzorgen van de UBA vriendenronde op
13/4 waarbij alle records in het logboek gebroken! Dat doet plezier !

Activiteiten voor de eerstvolgende dagen en weken:

UBA-congres en Algemene Vergadering op 10 mei 2014
•

Vrijdag 16 Mei : Voordracht door Gaby ON6GD: -''Straling en antennes'' is het
onderwerp dat Gaby ons deze maal zal brengen .... iets dat ons allen interesseert ! En
Gaby heeft altijd de kunst om moeilijke zaken - zoals vorige maal met de Smith Charts op eenvoudige manier uit de doeken te doen... dus niet te missen.

•

Zondag 18 mei - 09u30 : KOFFERBAK VERKOOP bij onze collega's van sectie Oostende,
op het terrein vlak naast clublokaal (Nieuwpoortse steenweg)

•

Vrijdag 13 juni 20u00 : Voordracht van Jean-Jacques ON7EQ over "Meteor scatter" : of
hoe iets heel toevallig uit kan groeien tot een passie ! Stap voor stap zal uitgelegd
worden hoe je heel gemakkelijk in deze mode aan de slag kunt gaan + demo gegeven
aan de hand van een aantal opgenomen signalen op 4 en 6m.

•

Deelname aan 2m Practical Wireless VHF QRP contest op 15 juni : Zijn er nog OM's die
wensen deel te nemen ? We hopen dat de weergoden ons dit jaar gunstig gezind zijn,
zodat we kunnen deelnemen met een betere opstelling dan vorig jaar, maar steeds
vanuit de prachtige locatie van Mont de Sombre, nabij Calais.

•

Tevens op zondag 15/6 'UBA Vriendenronde' wederom verzorgd door onze 'expert'
terzake ON5SM Marc - op naar een verbetering van ons record ?

•

21+ 22 juni : IARU R1 6m contest - laat ons hopen dat de 'Sporadic-E' aanhoudt en we
van goede propagatie kunnen genieten. Trouwens, momenteel is er per momenten heel
goede propagatie op 6m : gisteren avond was bvb Marokko CN8 knalhard te ontvangen
! Het loont de moeite om steeds een oogje te houden op de situatie met de prachtige
site DX-maps - zie
http://www.dxmaps.com/spots/map.php?Lan=E&Frec=50&ML=M&Map=EU&DXC=N&H
F=N&GL=N

Nog veel plezier met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur
on7eq@uba.be
GSM 0497 / 50 40 76

