Verslag Bestuursvergadering TRA op dinsdag 2 juli 2013
Aanwezig : ON7TG, ON5SM, ON7JA, ON4ANE, ON4AYQ en ON7EQ,
Volgende bestuursvergadering dinsdag 6 augustus 2013
Behandelde punten:
•

•

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond:
o 5 juli - 19 juli - 2 augustus – 16 augustus – 30 augustus Shack TRA gesloten
o 12 juli dienst ON7EQ- 26 juli dienst ON4ANE + skeds IOTA_TRA stations - 9
augustus dienst ON7JA – 23 augustus dienst ON5SM
o 6 september: Ledenvergadering briefing Hobbybeurs 14/15 september
o 13 september: plaatsen antennes en materiaal in Cultureel Centrum Torhout
Kastoestand: OK

Afgelopen activiteiten :

•

Hambeurs Friedrichshafen: een aantal leden bezochten de beurs - en rapporteerden dat
er weer wat minder commerciële stands waren dan verleden jaar (o.a. WIMO ontbrak),
maar anderzijds zijn er een 500-tal meer bezoekers genoteerd .

•

Marc ON5SM was afgelopen maand QRV / MM en kon een 300-tal QSO's loggen vanop
zijn schip, hierbij mooie DX QSO's gemaakt op 20 & 40m ! Gud job !

•

Uitreiking trofeeën BMA - Contest: Afgelopen weekend, onder een stralende zon,
konden we in een gepast kader - namelijk de TOMBEELMOLEN te Outrijve - onze trofee
voor de 1ste plaats in de BMA contest in ontvangst nemen. De organisatoren hadden er
zelfs voor gezorgd dat de molen in bedrijf was, en we konden met veel intersse de
'mekaniek' in werking zien.

Toespraak van de organisatoren in de schaduw van de

Onze TROFEE, die ondertussen een

prachtige TOMBEELMOLEN - zie tevens flyer in bijlage

ereplaats gevonden heeft in onze shack

Wat zijn onze activiteiten in de eerstvolgende dagen / weken ?
•

Contest Activiteiten
o Deelname IOTA contest :
 Niet minder dan DRIE stations geactiveerd door TRA leden zullen vanop
eilanden als meedingen in de IOTA contest (27 & 28 juli)
 Noël ON4APU zal QRV zijn vanuit het eiland Elba EU-028 met call
IA5/OO4O
 Jean-Jacques ON7EQ, Claude ON7TK en Carine ON7LX + team
OSB vanuit Chausey - EU-039 - call TM7T
 Danny ON4CEZ, Jan ON7JA en Anneleen ON3AV vanuit BRAC
EU-016 met call 9A/OS7T
 Deze stations luisteren uit naar alle leden van de sectie op vrijdag 26 juli
omsteeeks 20u30- 21u00 op +/_ 7.070 kHz - uiteraard ook naar het
clubstation ON7TR (shack is OPEN op deze datum)
o Wij overwegen met een aantal leden een deelname aan de PW 70MHz contest
op 22 september

•

Deelname vrijetijdsbeurs Stad Torhout 14 & 15 september: Om alles concreet af te
stemmen stellen we voor nog eens samen te komen in shack TRA (of mogelijks in het cc
De Brouckère) op VRIJDAG 6 september - 20u00. BELANGRIJK : in de shack TRA zijn
er affiches beschikbaar, neem ze gerust mee om wat promotie te maken ! We nemen
nog contact op met de OM's die al toegezegd hebben mee te doen met dit event en
zorgen voor een leuke attentie (verrassing !)
Bezoek TR museum 27 september : ON5SM MArc stuurt nog een mailtje met de
concrete invulling van de dag & afspraken
UBA Vriendenronde VHF - 04 augustus - 09u30 - 10u30 op 144.575 MHz: Jan ON7JA zal
dit verzorgen in naam van TRA

•
•

En om af te sluiten :
•
•

•

Opgelet voor de openingstijden Shack tijdens de zomermaanden
Momenteel zeer goede condities in 'Sporadic-E' op 6 en 4m, heel Europa ligt dagelijks
binnen 'handbereik'. Het is NU de moment om daar eens wat op te gaan
experimenteren ...
Mede dank zij de steun van onze sectie TRA zal R2 ON0WV van Brugge binnenkort
beschikken over nieuwe caviteiten, wat de performantie en de comfortzone van deze
omzetter gevoelig zal verbeteren !

In deze zomerdagen wens ik jullie 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 (= nieuw nummer !). Verslag opgemaakt door ON7JA

