Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
4 juli 2018
•
•
•
•

Aanwezig: ON5SM, ON7JA, ON4ANE en ON7EQ
Verontschuldigd: ON7TG
Volgende bestuursvergadering woensdag 1 augustus 2018
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
o 13 juli: ON7EQ Jean-Jacques
o 27 juli: ON2IC Eddy
o 10 augustus: ON4ANE Norbert
Laatste activiteiten

•

•

•
•
•

09-06 : deelname ARDF 2m wedstrijd te DE PANNE. Het was zeer warm weer en
technisch niet gemakkelijk .... maar ons sectielid ON4ANE Norbert wist een 1ste plaats te
veroveren !
10-06 : deelname in de Practical Wireless VHF QRP Contest : deze activiteit bleek
wederom problematisch i.v.m. de opstelling van het station (op een openbare parking
!) maar toch in een zogezegde 'grand site de France' .... wat dit ook moge betekenen. Het
wordt dus met de dag moeilijker om /P te werken met een competitief station.
16 & 17-06 : Deelname 6m Contest door verschillende leden
23-06 : de 80m ARDF wedstrijd werd afgelast ... jammer !
24-06 : menige leden brachten een bezoekje aan de kofferbakverkoop georganiseerd
door naburige sectie MWV
Andere activiteiten op til :

•

Contest Activiteiten
o 14-07 : ARDF NL kampioenschap 80m
o 15-07 : ARDF BE kampioenschap 80m + 2m
o 14-07 14h --> 15-07 14h : WRTC 2018 : 2 OM's uit België werden dit jaar als
enigen uitgenodigd om deel te nemen in deze prestigieuze wedstrijd onder 's
werlds top-contesters verdeeld in een 60-tal teams, namelijk ON5RA Pascal en
OR2F Lyubo - zie
http://www.wrtc2018.de/index.php/en/competition/participants?value=EU2_2
voor meer info. Alvast heel veel succes gewenst aan beide leden van naburige
sectie OSB om onze driekleur te verdedigen ! Ze zullen QRV zijn zowel in fonie
als CW, alternerend. Probeer ze te werken !

•
•

•

•

28 & 29-07 : IOTA contest : ons sectielid ON4APU zal meedingen vanuit Oléron EU-032,
veel succes Noël !
05-8: West-Vlaamse vriendenronde op 2m 144.575 MHz 09u30 -10u30, verzekerd door
ON5SM MArc in naam van onze sectie. Reeds 29 bronzen awards uitgereikt, waarvan 2
voor sectieleden TRA ....
07 --> 14-08 : Mini expeditie naar C3 door ON5AEN, ON5OO en ON7EQ en activatie
C37MS in Meteor Scatter 6m en 2m, en simultaan C37FF op HF banden voor 3 pas
geregistreerde Fauna & Flora referenties !
09-9 : In het kader van de UBA familiedag, organisatie van de eerste radio zoektocht - zie
alle details in bijlage !

•

En om af te sluiten :
•

•

Het juli-augustus nummer van CQ-QSO is beschikbaar en kan als PDF bestand
gedownload worden van de UBA-website.
Het volgend nummer van CQ-QSO is voorzien begin september 2018. Stuur alvast uw
bijdragen naar de redactie via CQ-QSO [at] uba [dot] be en de het redactieteam doet het
nodige !
Sectielid Tom ON7TG meldt ons samen met XYL Elien de geboorte van hun 3de QRP
genaamd Amedé - een dikke proficiat aan beide ouders !

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

