
Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 4 juni 

2015 
 
Aanwezig; ON7TG, ON4ANE, ON7EQ, ON5SM en ON7JA 

Afwezig: 

Volgende bestuursvergadering donderdag 2 juli 2015 

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

o 5/6: door ON7EQ Jean-Jacques 

o 12/6: door ON7EQ Jean-Jacques 

o 29/6: Shack TRA gesloten wegens Nacht van Vlaanderen start te Torhout 

o 26/6: door ON7JA Jan 

o 3/7: door ON7TG Tom 

o 10/7: Gesloten vakantieperiode – shack slechts 2-wekelijks open 

• Kastoestand OK 

Afgelopen TRA  activiteiten:   

  

• het UBA congres in MONS van 12 mei werd druk bezocht. Een aantal TRA 

leden (ON4WY, ON8DM, ON5MF, ON7EQ) hebben prachtige awards ontvangen voor 

hun prestaties in de VHF, 4m en 6m contesten - proficiat !  

• ON7EQ heeft een 'blitsbezoek' gebracht aan Gibraltar (ZB-land) ter voorbereiding 

van een activatie deze zomer. Hierbij gesympathiseerd met de OM's van de 

'Gibraltar Amateur Radio Society - GARS' en ook een aantal. Gelijktijdig werden TRA 

leden gewerkt op HF met de clubcall ZB2BU, voor sommige zelfs op 2 banden en een 

'new one' ! QSL kaarten werden onmiddellijk aan de TRA leden verdeeld; 

 

 

• Voorbereiding voor deelname QRP - PW contest : ON7EQ en ON4NS zijn ter plaatse 

geweest om te bekijken of de locatie nog toegankelijk is ...   helaas is ons gewoonlijk 

QTH van Mont de Sombre niet meer bereikbaar, tenzij je met een tractor of 



4x4 mobiel bent ...  Dan als alternatief gaan kijken naar Mont De Couple, dit is vlakbij 

gelegen en nog 2 m hoger (162m ASL) dan Mont de Sombre, en hierbij ligt de baan 

OK...  dus ideaal voor ons ! Prachtig en vrij zicht richting UK.  Dit is trouwens een 

historische site, in WO2  waren de Duitsers aanwezig op deze locatie met 

stoorzenders voor de Engelse radar, anderzijds met radio navigatie bakens voor hun 

bommenwerpers die raids op UK uitvoerden...   

 

de landweg op Mont de Sombre ...  door tractors uitgesleten !  

  

 Volgende TRA  activiteiten:    

  

• 13/06 zaterdag : ARDF Ieper op 80m 

• 14/06 zondag: deelname Practical Wireless  QRP (3 watt!) Contest vanop Mont de 

Couple (Vlakbij Wissant). Dit is de enige UK contest waar je als 'buitenlands 

station' volwaardig kan deelnemen en geclasseerd zijn...  in 2011 waren wij 

trouwens als n°1 geëindigd, een fantastisch resultaat als non-UK station!  Hopelijk 

zijn de weergoden ons gunstig gezind, zodat we weer onze stack van 4x 5 ele 

DK7ZB's  kunnen opstellen. Naast het contestgebeuren, maken wij er vooral een 

gezellige dag van, met een hapje (BBQ) en drankje ...    Wil je nog meedoen als 

operator, meld je gerust aan bij ON7EQ.  Wil je ons komen bezoeken als 'toerist', 

steeds welkom ... en na afloop kan je in de buurt heel wat zaken beleven (bvb. 

Nausicaa in Boulogne bezoeken, of genieten van een 'plateau de fruits de mer' in 

Audresselles, ..  ) 

 



• 20 - 21/6 : IARU 6m sub-regionale contest  

• 20/6 Kofferbak verkoop sectie MWV  

• 21/6 HAMDINER --> jullie hebben een uitnodiging ontvangen via Marc ON5SM.  

Inschrijven kan nog tot 10 juni ! 

• 28 juni zondagvoormiddag van 9u30 tot 10u30 UBA-vriendenronde 144,575 MHz, 

deze maal verzorgd door Jean-Jacques ON7EQ. TRA – leden wees actief voor 

deelname. 

• 26 - 28/8 : Hambeurs Friedrichshafen : loop zeker langs de UBA stand ! 

  

Andere activiteiten op til : 

  

• Voordracht ON7DQ Luc ivm SOTA (Summit On The Air) activatie - datum volgt 

(september ?) 

• Bezoek aan het Radiomuseum De Panne - 31 oktober - ON5SM Marc stuurt nog info 

...  

• 26/9 : HAMBEURS & KOFFERBAK VERKOOP TRA-OSB-KSD.  Met onze drie 

secties hebben we besloten van een regionale hambeurs alias kofferbakverkoop te 

houden, voor deze eerste maal zal dit plaatsvinden in Oostduinkerke.  Inkom & 

deelname is GRATIS !  Haal alvast je oude spullen van zolder en reserveer een tafel ! 

Info volgt nog, maar Marc ON5SM coördineert dit vanuit TRA.   

Tenslotte : 

  

• Vergaderingen in onze shack : OPGELET : Wegens NACHT VAN VLAANDEREN zijn 

we op 19/6 SHACK GESLOTEN 

• Webmaster TRA : Wij zoeken nog steeds een webmaster die onze site wat up-to-

date kan houden. Het is écht niet moeilijk, als je een document in WORD kan 

opmaken, kan je ook onze webstek wat levendig houden ... iets voor jou ?  

• Voor wie met een ICOM IC-7600 werkt ... ter info : er is een nieuwe firmware 

beschikbaar (V2) , deze is nu uitgerust met een waterval display, een fantastische 

vooruitgang om in één oogopslag de activiteit op een band te bekijken. 

  

 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 


