Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag
14 juli 2016
Aanwezig; ON7EQ, ON5SM, ON7JA en ON4ANE en ON7TG
Volgende bestuursvergadering donderdag 01 september 2016
•
•

Kasverslag: gunstig
Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op:
o 15 juli: Tom ON7TG
o 29 juli: Marc ON5SM
o 12 oogst: Norbert ON4ANE > Sket Andorra
o 28 oogst:
o 2 september: shack gesloten wegens opstelling velddag QTH.

Afgelopen TRA activiteiten

•
•

•

•

Hambeurs Friedrichshafen : heel wat sectieleden bezochten de beurs.
Vriendenronde UBA : ON5SM Marc heeft dit op 10/7 verzorgd in naam van
onze sectie, met een goed gevulde log (34 QSO's) , waarvoor dank !
Deelname Practical Wireless contest op 2m : geen succes, wegens weinig
propagatie en slecht weer. Wel hierbij een zeer goed QTH bevonden
richting UK !
Deelname UBA DX contest HF : het klassement is nu op de UBA webstek
gepubliceerd .... en JA, WE STAAN OP KOP ! Prachtig resultaat , toch ? In
Categorie D = Multioperator. Het resultaat van een perfect op elkaar
afgestemd team, een degelijke voorbereiding en goede antennes ! Dit is
zeker voor herhaling vatbaar !

Komende activiteiten
Contest Activiteiten
•
•
•

•

•

17-7 : ARDF 80m + 2m Maasmechelen
30-7 : ARDF te Ieper (Zillebeke) - geoganiseerd door ON4ANE Norbert
30&31 juli: RSGB IOTA Contest : ons sectielid Noel ON4APU zal meedingen
als SV5/OO4O vanuit Rhodos Island, EU-001 (locator KM46ck).
Waarschijnlijk 15m, mixed mode, 12 hrs. QSL OK via Buro via ON4APU en
LOTW. Van harte succes gewenst Noel !
Deelname Velddag HF SSB op 03 & 04 september: onze sectie zal
deelnemen vanuit het QTH van ON5MF te Moorslede, bedankt Jurgen om
dit mogelijk te maken. Omdat we weten dat een aantal naburige 'sterke'
sectie niet zullen meedingen, is dit voor ons een extra stimulans om een
goed resultaat neer te leggen. Tot hiertoe zijn er 5 operatoren
ingeschreven, Wie doet er nog mee ??? Schrijf je in via marc ON5SM en
geef de uren op dat je beschikbaar bent (we zullen 24 u opereren) .
BMA contest op 18-9: deelname mogelijk op 2m of HF.

Andere Activiteiten

•

Van 09 tot 14-8 C37NL actief: ON7EQ Jean-Jacques en ON5AEN Hans
zullen QRV zijn vanuit Andorra C3, met de clubcall C37NL - vanuit het
club/conteststation op 1.800m hoogte - NATURLANDIA. Het heeft veel
moeite gekost, maar het is dan toch gelukt ! Alhoewel in de eerste plaats de
activatie gericht zal zijn op Meteor scatter op 6m, 4m (= FIRST) en 2m, zal er
tussendoor ook aandacht zijn voor HF. Voor een 1ste maal zal 60m
geactiveerd worden (zelfde bandsegment werd recent vrijgegeven als in

ON). Indien je C3 nog nodig hebt in de log , geef een seintje en dan maken
we een sked (liefst 09-8 's avonds). Alleszins zoeken we ook contact met
ON7TR op vrijdagavond 12-8.
•

Zaterdag 15 oktober 10-17u : OPEN-DEUR sectie TRA. Om voor
instroming van nieuwe amateurs te zorgen, zullen we een OPEN DEUR
houden. Bedoeling is om die dag onze hobby aan het grote publiek voor te
stellen en interesse te wekken voor onze hobby. Meer nieuws volgt !

En om af te sluiten…
•

•

•

•

Vakantie activiteiten : een aantal OM's vertrekken eerstdaags richting
vakantie QTH en houden graag contact met de 'thuisblijvers' - geef jullie
skeds maar alvast door ! De vriend Johny ON4EN (die de voordracht heeft
gehouden over Antartica en het Prinses Elisabeth poolstation) is van 13 tot
27 in Zweden en zal zijn met een portable HF zender en een paar keer in de
bossen een draadje opwerpen en kijken wat dat geeft. Sked op 14.306kHz
om 10:30 lokaal.
Ondanks het feit dat de 'Sporadic-E' propagatie minder intens is dit jaar dan
vorig seizoen, zijn er toch heel wat mooie openening geweest op 6 en 4m,
binnen Europa maar ook richting JA.
Opgelet voor de openingstijden Shack TRA, tijdens de zomermaanden - zie
onze site voor info ! Op 02 september zal de schack eveneens gesloten zijn
voor de opstelling van het velddagstation.
Gezinsuitbreiding bij Hakim ON7HLU en Ulrike ON7UH: proficiat met de
geboorte van dochter Féline, zusje voor Noah, geboren op 13-06 (2,64 kg 47cm) !

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

