
Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 2 juli 2015 
 
Aanwezig; ON7TG, ON4ANE, ON7EQ en ON5SM  

Afwezig: ON7JA 

Volgende bestuursvergadering donderdag 6 augustus 2015 

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

o 03/7: Tom 7TG  

o 10/7: Shack Gesloten wegens vakantieperionde 

o 17/7: Marc 5SM 

o 24/7: Shack Gesloten wegens vakantieperionde 

o 31/7: Norbert 4ANE 

o 07/8: Shack Gesloten wegens vakantieperionde 

o 14/8: Jan ON7JA   

o 21/8: Shack Gesloten wegens vakantieperionde 

o 28/8: Jean-Jacques ON7EQ 

 

Afgelopen TRA  activiteiten: 

• 06/6 : UBA Velddag VHF: deelname in samenwerking met naburige sectie. 

• 13/06 : deelname in ARDF Ieper 80m alle detail & info via Norbert ON4ANE 

• 14/06 : deelname in de Practical Wireless VHF QRP Contest : Fantastische 

condities en perfect QTH richting UK, maar activiteit helaas beperkt in tijd wegens 

problemen ivm opstelling station in natuurgebied ...  niet altijd duidelijk bebakend in 

Frankrijk. 

• 21/06 :  Hamdiner samen met sectie OSB, die voor een gepaste locatie had 

gezorgd.  Hierbij werd dan ook ons lid Léon ON4AYQ als TRA ere-bestuurlid 

benoemd. Proficiat Léon en bedankt voor de tientallen jaren inspanningen en 

bereidwilligheid voor de sectie ! 

• 26/6 : Hambeurs Friedrichshafen : een aantal leden bezochten de beurs , als 

bezoeker of zelfs exposant ...   

• 28/06 : UBA west Vlaamse Vriendenronde geleid door ON7EQ, 36 stations gelogd 

• Resultaten bekend van onze deelname in de afgelopen UBA HF SSB DX Contest : 

sectie TRA beland op een mooie 3de plaats, klevend aan de secties OSB en KTK. 

Helemaal niet slecht voor een contest team dat gewoonlijk op VHF actief is....  mits 

wat 'bijschaven' van onze operating practice, zit een eerste plaats zeker binnen 

handbereik !   Dat is een mooie uitdaging voor deelname aan volgende editie 

.... proficiat aan het team !! 



 

 

 

Geplande activiteiten  

• Contest Activiteiten:  

o Deelname VHF IARU Sub regionale contest 04 & 05/7 door ON4WY Gilbert 

en team: goede tropo condities en heel veel activiteit op de band !:  

o Deelname aan de IOTA contest 25 & 26/7 door ON4APU Noel en ON7JA Jan, 

beiden als DX-peditie vanop een eiland !  

• Kofferbakverkoop / HAMBEURS ism secties KSD & OST  op 26/9 in 

Oostduinkerke. Zie bijlage !!! Inkom=gratis. Heb je wat te koop, reserveer nu tafel(s) 

= GRATIS ! Profiteer ervan om de schack eens wat op te ruimen .... 

• Voordracht ivm SOTA: Summit On The Air - ingepland voor september, details 

volgen ... 

• Bezoek Radio Museum De Panne: Ingepland 31/10 - details volgen via ON5SM 

MArc!  

• UBA Vriendenronde VHF - 30 augustus - 09u30 - 10u30 op 144.575 MHz: ON5SM 

Marc zal dit verzorgen in naam van TRA. 

 

En om af te sluiten : 

• Opgelet voor de openingstijden Shack tijdens de zomermaanden --> zie onze 

website !  

• Momenteel zeer goede condities in 'Sporadic-E' op 6 en 4m, heel Europa ligt bijna 

dagelijks binnen 'handbereik'.  Het is NU de moment om daar eens wat op te gaan 

experimenteren ...     

  

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 0498 51 54 84 


