
Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 5 juni 2014 
 
Aanwezig :  ON5SM, ON4ANE, ON4AYQ en ON7EQ en ON7JA 

Verontschuldigd: ON7TG 

Volgende bestuursvergadering donderdag 3 juli  2014 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond dienst: 

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: ON7EQ Jean-Jacques 

o 4 juli: ON7TG onder voorbehoud 

o 11 – 25 juli: Gesloten wegens vakantieperiode 

o 8 – 15 – 29 augustus: Gesloten wegens vakantieperiode 

 

� Voorbije activiteiten: 

• Het UBA congres in La Louvière van 10 mei werd druk bezocht. Ook enkele TRA leden mochten 

prachtige awards ontvangen voor hun prestaties in de HF & VHF contesten - Proficiat ! De eerste 

resultaten van de 'grote UBA enquête' werden bekend gemaakt – JJ  zal ze op 13/6 in shack TRA 

voorstellen! 

• Veel belangstelling voor de voordracht op 16/5 over 'straling en antennes' van Gaby ON6GD - 

waarvoor dank ! 

• Deelname aan diverse contesten 

Eerstkomende  geplande  activiteiten  

• Vrijdag 13 juni - 20u00 : voordracht door ON7EQ over ''Snel aan de slag in Meteor Scatter !''. 

Destijds was deze mode voorbehouden voor enkele 'die-hards' ...  maar vandaag is dit - dank zij de 

digitale modes - binnen het bereik van elke OM, zelfs met een  beperkte basisopstelling.  

Hoeveel ton kosmisch materiaal belandt er dagelijks in onze atmosfeer, en wat stellen  de 

mysterieuze plaatjes hieronder voor ?  U komt het allemaal te weten op 13/6 met de nodige 

demo’s en het decoderen van opgenomen 'pings' en 'bursts' !       

 

   

• op zondag 15 juni : KOFFERBAKVERKOOP in sectie MWV  



• Weekend 27-29 juni : HAM-beurs te FRIEDRICHSHAFEN  : vergeet niet langs de UBA / VERON 

stand te passeren en daar even halt te houden !  

• Diverse activiteiten / contesten 

 

• De 'Practical Wireless' VHF QRP contest - waar we drie jaar geleden een prachtige eerste plaats 

behaald hadden - gaat door op 15 juni. Deelname door TRA en OSB team, iedereen welkom voor 

een bezoekje op de uitzonderlijke locatie van 'Mont de Sombre'  ! 

• Tevens op 15/6 Vriendenronde 2m 144.575 MHz van  09h30-10h30  geleid door ON5SM Marc  

• de IARU R1 6m contest  (alle mode) gaat door op 21 en 22 juni.  Momenteel zijn er trouwens heel 

mooie sporadic-E openingen op 6m ...  en een kleine beam is snel in elkaar geknutseld (inspiratie 

op de site van DK7ZB  http://www.qsl.net/dk7zb/6m/details.htm)   ! 

• op 28/29 juni zal PA/ON5SM/MM actief zijn ter gelegenheid avn de 34ste Havenfeesten in 

Terneuzen - zie voor programma http://www.havendagen-terneuzen.nl/.  Ofwel breng je hem 

bezoekje ter plaatse, ofwel kan je hem werken op +/_ 14.200 Mc ... 

• van 04 tot 27 juli kan je het Station  OQ4TDF werken, geactiveerd door sectie Ieper, ter 

gelegenheid van de Tour De France. zie frequenties hieronder ... 

 

 

 

• Sluiting van  SHACK TRA tijdens de zomervakantiemaanden : gezien het beperkte aantal 

bezoekers tijdens de zomerperiode, wanneer iedereen profiteert van het mooie weer en BBQs, 

hebben we zoals gewoonlijk besloten van de shack 1 week op de 2 te sluiten in juli en augustus. 

 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  


