
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

6 juni 2018 
 

  
• Aanwezig: ON7EQ, ON5SM, ON7JA, ON7TG en ON4ANE  

• Volgende bestuursvergadering woensdag 4 juli 2018 
• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op: 

o  15 juni: ON4ANE Norbert 
o  29 juni: ON5SM Marc 

  

Laatste activiteiten   

• het UBA congres in Neerpelt van 5 mei werd druk bezocht, de organisatie door sectie 
NOK was zeer verzorgd en geslaagd ! Tijdens de algemene vergadering  werd ook de 
uitslag bekend gemaakt van de stemming voor  nieuwe bestuurders. De UBA leden 
hebben hierbij een duidelijk signaal gegeven  van vertrouwen in het huidige bestuur en 
haar toekomstvisie - of anders gezegd - de UBA gaat niet splitsen in 'regionale 
deelverenigingen' zoals werd voorgesteld door de groep 'UBA 2020'...   

 

• Deelname aan BMA contest op 13-5 met molenactivatie te Klerken door ON7JA  / ON4VC 
/ ON5SM. Een goed gevulde log, met voornamelijk QSO's in FM. We hopen toch in de top 
5 geclasseerd te worden !  

  

• Activatie OT70TRA : algemeen gezien was de activatie van OT70-stations een 
overweldigend succes ... in totaal werden meer dan 295.000 QSO's gemakt, waarvan een 
dikke 4.000 door onze sectie !  

• West-Vlaamse vriendenronde op 03-6 verzorgd door ON5SM Marc in naam van onze 
sectie, 35 stations gelogd - niet slecht gezien de contest activiteit die dag. in totaal 
hebben 159 verschillende stations al deelgenomen, er zijn tot hiertoe 26 bronzen 
awards uitgegeven. 

 

• HAM RADIO 2018 beurs te Friedrichshafen: er waren blijkbaar wat minder bezoekers & 
exposanten dan afgelopen jaar  ... maar volgende editie zal terug op het gewoonlijke 
tijdsstip plaatshebben (eind juni). 

 

 

  



 Wat zijn onze activiteiten in de eerstvolgende dagen / weken, tijdens de zomermaanden ? 

  

• 09/06 : ARDF wedstrijd op 80m 

• 10/06 : deelname Practical Wireless  QRP (5 watt!) Contest vanop prachtige locatie langs 
de Franse kust. Dit is de enige UK contest waar je als 'buitenlands station' volwaardig 
kan deelnemen en geklasseerd zijn...  Samenwerking tussen sectie OSB en TRA, luister 
uit van 11u00 --> 18u00 lokaal naar F/ON4NS op 2m SSB. Deelname door ON4NS, 
ON3DV, ON4AUP, ON4CEZ, ON6EO, ON7TG, ... 'GOOD LUCK', en we duimen alvast voor 
een goede propagatie ! 

• 16 - 17/6 : IARU 6m sub regionale contest 
• 17-6 : Hambeurs DIRAGE zie http://www.dirage.be/ 
• 23-6 : ARDF wedstrijd 80m 
• 24-6 : Kofferbak verkoop sectie MWV  Roeselare 
• 30-6 : ARDF wedstrijd 80m te Averbode   

Andere activiteiten op til :  

• Vrijdag 17-8 : in het kader van 14-18, EXPO omtrent de bevrijding in de kerk te 
BEERNEM, met activatie van radiostation ... info volgt !   

• 28 & 29-07 IOTA Contest : ON4APU Noel en XYL zullen Île d'Oléron EU-032 activeren in 
contest !  

• 07 tot 14-8 : Activatie Andorra door ON5AEN, ON5OO  en ON7EQ.  Het Meteor scatter 
station C37MS zal QRV zijn tijdens de Perseïden op 6m en 2m, anderzijds zal me onder 
de call C37FF voor een eerste maal  3 natuurreservaten op HF SSB & CW activeren in het 
kader van 'Fauna & Flora WFF' ! Meer info op FaceBook pagina 
https://www.facebook.com/events/213771382745861/ en de andere forums ...     

Tenslotte ...  

• Er zijn in de afgelopen week heel mooie ES (Sporadic-E) openingen geweest op 6M ! Met 
heel bescheiden opstelling was het niet enkel mogelijk om Europa te werken, maar ook 
de Caraïben enz ... hou een vinger aan de pols ! Goede hulp hierbij is DXmaps 
http://www.dxmaps.com  en/of https://amunters.home.xs4all.nl/monitor.html  waarbij 
je kan instellen om een alarm per Email te ontvangen wanneer er sprake is van Es.  

• De laatste editie SPARRENVONKEN van 15-5 is al een  100-tal maal gedownload !  Mocht 
je het nog niet gelezen hebben, hierbij de link http://www.uba-
tra.be/download/sparrevonken/Sparre-vonken-2018-05.pdf  

• De TRA Facebook pagina is terug up & running, bedankt Tom ON7TG ! De laatste 
nieuwtjes en roddels te vernemen via 
https://www.facebook.com/torhoutseradioamateurs/ 

  

Nog veel plezier met de hobby en de beste 73 

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur  


