Verslag Bestuursvergadering TRA van dinsdag
4 juni 2019
Aanwezig: ON7TG, ON4ANE, ON7EQ en ON7JA
• Volgende bestuursvergadering woensdag 10 juli 2019
• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
 14 juni: ON7TG Tom
 28 juni: ON2IC Eddy
 12 juli: ON7TG Tom

Afgelopen activiteiten

•
•

Op 27-4 deelname aan ARDF op 80m 'Jacht op het Vossenjong' te Harelbeke Norbert ON4ANE behaalde een mooie 1ste plaats - proficiat hiervoor !
Op 04-5 UBA congres te Namen. Hierbij de uitslag stemming voor de 5
bestuurders:

Proficiat aan ON4BEN, ON4BWT, ON5NQ, ON5OO en ON7TK en veel succes
gewenst met het nieuwe mandaat !
•

•

Op 05-5 behaalden onze 3 cursisten voor de basisvergunning - Marc, Pascal en
Ronny - het attest voor de praktische proef - proficiat ! Ze hebben zich
ingeschreven voor het examen bij BIPT begin juli ... wij wensen hen alvast heel
veel succes toe en hopen ze binnenkort via het radiomedium te mogen
ontmoeten !
Op 14-5 was een TRA delegatie aanwezig bij de herinstallatie van de
Cultuurraad van Stad Torhout, waarvan wij actief deel uitmaken en waardoor

•

•

we over vele faciliteiten kunnen genieten. Met dank aan ON7JA Jan en ON7RD
Danny om in de toekomst als contactpersonen te willen fungeren.
Op 17-5 enorm veel belangstelling (wij telden 36 aanwezigen in onze shack !)
voor de voordracht & demo over Es'Hailsat2 / QO-100. De slides van de
presentatie kunnen als PDF gedownload worden van de TRA webstek....Bedankt
Jean-Jacques voor een fantastische voordracht met geslaagde demo’s.

Op 31-5 ondersteuning geboden aan de "1.000 km van Kom op tegen Kanker"
te Zedelgem. Het was een prachtige dag en alles zeer vlot verlopen, wij mochten
na afloop een hartelijk dankwoord ontvangen van de burgemeester. Met dank
aan Michel ON4VC om alles 'voor het goede doel' in goede banen geleid te
hebben! Wij waren alleszins onder de indruk dat heel wat fietsers in deze
vierdaagse effectief de 1.000 km op hun eentje afrijden ... pffff !
Volgende activiteiten

•

•
•
•

Zondag 09 juni : deelname aan de PRACTICAL WIRELESS QRP contest op 2m
vanuit QTH nabij Cap Griz Nez op 'Mont de Sombre'. De contest loopt van 11u00
--> 18u00 Lokaal. De antennes staan meestal gericht op UK, maar uiteraard zijn
onze Belgische grid-squares ook zeer welkom als multipliers ! Luister dus uit
naar F/ON7TR/P QRV rond 144.300 aanstaande zondag of stuur een SMS naar
ON7EQ / ON7TG wanneer je QRV bent!
op zondag 16 juni 's ochtends : KOFFERBAKVERKOOP in sectie MWV
op zondag 16 juni 09u30 - 10u30 lokaal : West Vlaamse vriendenronde verzorgd
door onze sectie (144.575 MHz)
21-23 juni : HAM-beurs te FRIEDRICHSHAFEN : vergeet niet langs de UBA /
VERON stand te passeren en daar even halt te houden !

Om af te sluiten ...
•

•

•

•

Momenteel zijn er mooie Sporadic-E openingen op 10, 6 en 4m - profiteer ervan
om ook eens op deze banden QRV te zijn ! Uiteraard kent FT-8 een groot succes
met deze snel wisselende propagatie ...
Iedereen zal het ondertussen gezien en gelezen hebben : het nieuwe BIPT besluit
inzake radio-amateurs is verschenen en van kracht ! Vooral voor de ON3
stations een mooie 'cadeau' : geen segmentenmeer op de HF banden en 25W
vermogen toegestaan (en een 100W toestel gebruiken is mogelijk). Zie de UBA
webstek voor details ... Nieuw is uiteraard ook de invoering van de ON2
''Novice'' vergunning, welke wel aan CEPT voorwaarden voldoet.
Onze vriend Marc ON5SM heeft wegens persoonlijke redenen besloten om geen
deel meer uit te maken van het TRA-bestuur. Wij respecteren zijn beslissing en
bedanken hem voor zijn jarenlange dynamische en actieve inzet binnen de
werking van onze sectie !
José ON4CJK is met zijn zelf gereviseerde moto vertrokken voor een
avontuurlijke tocht richting Ukraine en te volgen via APRS zie
https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FON4CJK9&timerange=86400&tail=86400 - hou hem veilig tussen de lijntjes José en kom
wel terug thuis !!

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

