Verslag Bestuurvergadering TRA op dinsdag 7 augustus 2012
Aanwezig : ON7JA, ON4AYQ, ON5SM, ON4ANE, ON7EQ en ON7TG
Afwezig: -Volgende bestuursvergadering dinsdag 4 september 2012
Behandelde punten:


Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond:
o
o
o
o
o
o
o
o

10 aug: Shack TRA Gesloten!
17 aug: dienst ON4ANE Norbert
24 aug Shack TRA Gesloten!
31 aug Shack dienst ON7JA Jan
7 sept Shack TRA dienst ON7TG Tom
14 sept Shack TRA dienst ON7EQ Jean Jacques
21 sept Shack ON5SM + Voordracht ON2JD Jelle “Het maken van Printen”
28 sept Shack TRA dienst …

Kastoestand: gezond – investeringen zullen gebeuren ivm. Het uitbouwen van Internet connectiviteit
via wireless access QTH TRA lid.
Bespreking laatste Activiteiten sectie:








Deelname IOTA contest 28/29 juli vanuit Chausey EU-039: wederom een succesvolle activatie
met een 10-tal OM / XYL uit de regio. In totaal meer dan 2.000 QSO’s met onze contest call
TM7T gelogd en 400+ MULTI gewerkt dank zij de Spiderbeam. en delta loop op 40m.
Propagatie helemaal anders dan de andere jaren, nu veel meer stations op 20-15-10 gewerkt,
minder Europa op 40 & 80m. Verschillende leden van sectie TRA gewerkt, al dan niet thuis, op
vakantie of ook op een ander eiland...
ARDF / Vossenjacht wedstrijd vond plaats te Beernem op 4 augustus : 6 deelnemeers op 80m
en 8 deelnemers op 2m, 2x 3 Belgische kampioenen aanwezig . Bedankt Norbert ON4ANE voor
de organisatie en Pol ON4ADI voor de hulp en ondersteuning !
Activatie OP0HQ in de IARU contest met verschillende TRA-leden : een heel leuke contest op
160m , 80m en 10m, deelname vanuit het QTH Claude ON7TK, onze activiteit aldaar bezorgde
ons een goed gevulde log.
UBA Vriendenronde op 5 augustus : Marc ON5SM logde 39 stations in naam van onze sectie,
waarvoor dank.
We noteren een groeiende activiteit op de nieuwe 4m band : er zeel heel wat stations uit de
regio QRV op 70.3875 MHz in FM
Ledenaantal TRA sectie stabile.

Activiteiten voor de komende weken in onze sectie:


Zondag 26 augustus tussen 09 en 12u: Zomer-poetsbeurt onze shack: Ons lokaal is er dringend
aan toe om eens grondig gepoetst te worden. Alle hulp welkom; al is het maar een uurtje dat je
kan helpen... Geef een seintje .aan Marc ON5SM of Jan ON7JA







Zondag 16 september - 08 tot 12u : deelname BMA contest vanuit Kinderboerderij in Torhout.
Het is alweer 2 jaar geleden dat we meeggedongen hebben in de "molen contest" - we activeren
onze molenreferentie op HF met een zeer competitief station, want we gaan voor een eerste
plaats !. Geef je op als operator of logger aan ON7EQ of kom een kijkje nemen tijdens de
contest !
Vrijdag 21 september - 20u00 : Voordracht van Jelle ON2JD over ''printen maken/etsen''. Jelle
zal ons een eenvoudige en innovatieve manier voorstellen hoe printen maken en etsen, met een
'hand ons' demo!
Zondag 30 september : 08 - 12u : deelname sectie TRA in de ON contest op 6m. Tom ON7TG zal
ons clubstation activeren maar zoekt nog hulp van operatoren... neem met hem contact op !
Zaterdag 24 november 13 - 18u : Bezoek aan het ''SBR radiomuseum" te Eernegem. Dit
museum herbergt een unieke collectie antieke broadcast radio's. Het aantal deelnemers is
beperkt tot 15 man, schrijf je dus in bij Marc ON5SM - hij zal nog een uitnodiging rondsturen
met meer details. De inkom van het museum wordt door de clubkas gesponsored.

Verder nog wat diverse info en mededelingen:








Nieuwe prefix voor het eiland Niue : dit dyllische eiland Niue in het Zuid Pacific gebied, heeft
een nieuwe prefix toegewezen gekregen door de ITU. Voorheen werd ZK2 gebruikt aangezien
het nauw verbonden was met Nieuw Zeeland, de nieuwe prefix is E6. De DXCC entiteit is 188.
Youngsters On The Air 2012 Belgium -The Netherlands:Deze zomer zal er in Eeklo wederom het
evenement Youngsters On The Air plaatsvinden. Vorig jaar was dit nog in Roemenië waar ook
een Belgisch team aanwezig was. Dit jaar zal het evenement opgezet worden door een deels
Nederlandse en Belgische organisatie. Gedurende de week staan er verschillende activiteiten op
het programma zoals: ARDF, QSO's maken, lezingen, het bouwen van Arduino kits en nog veel
meer. Er zal o.a. aandacht besteed worden aan radio zend amateurisme en jeugd in de
deelnemende landen: België, Nederland, Finland, Slovenië, Estland, Zweden, Ierland, Roemenië
en Duitsland. Naast deze activiteiten zal er een bezoek aan Gent gebarcht worden en een dag
zenden vanuit ON7LR, het Fort van Lier. De gehele week uitkijken naar de special call ON4YOTA.
De Perseïden: de mooiste meteorenzwerm van het jaar.
Blijf de komende nachten wakker voor de mooiste meteorenzwerm van het jaar. Tot eind
augustus zijn de Perseïden zichtbaar. Het hoogtepunt valt dit jaar rond 12 augustus. Dan zijn er
vele tientallen meteoren per uur te zien. De Perseïden worden veroorzaakt door de komeet Swift
Tuttle. Deze komeet reist iedere 133 tot 135 jaar door het zonnestelsel en laat tijdens zijn reis
veel deeltjes en kleine steentjes achter. In Augustus beweegt de aarde zich door deze baan heen.
De deeltjes en kleine steentjes verdampen in de dampkring en zijn te zien als 'vallende sterren':
oftewel als streepjes licht. Het beste moment om de Perseïden te bekijken is in de nacht van 11
op 12Augustus of 12 op 13 Augustus tussen 2:00 uur en 6:00 uur. Wanneer u meerdere uren
achter elkaar meteoren gaat kijken, vergeet dan niet om u warm aan te kleden. De maanstand is
dit jaar vrij gunstig. Op 2 Augustus was het volle maan, dus we gaan nu weer richting nieuwe
maan. Dit betekent dat we op 12 Augustus niet veel hinder ervaren van onze natuurlijke
satelliet. Uiteraard de geschikte periode om via Meteor Scatter QSO's te maken !
Nieuwe minister president Servië is radio amateur.
Voormalig minister van binnenlandse zaken van Servië Ivica Daciç, YU1YU, is op 27 Juli gekozen
tot de nieuwe minister president. Hij volgt Mirko Cvetkovic op, die minister president van Servië
was van 2008 – 2012. Daciç is de leider van de Socialistische Partij van Servië; van 2008 tot zijn



verkiezing tot minister president was hij naast minister van binnenlandse zaken tevens vice
premier. In Maart 2012 werd Servië kandidaat voor het lidmaatschap van de Europese Unie (EU).
Daciç is lid van de Amateur Radio Union of Serbia (SRS), de nationale radio vereniging van Servië,
en schijnt ook nog steeds lid te zijn van zijn lokale club, YU1AAV. De club werd opgericht in 1978
als 1 van de 9 secties van de Novi Beograd (Nieuwe Belgrado) Amateur Radio Club, YU1FJK.
Volgens hun website was het primaire doel van YU1AAV om kinderen morse en peil
vaardigheden (vossen jagen) bij te brengen: "De 90'er jaren brachten ons oorlog, sancties en
sociale crisis, maar ze brachten ons ook een goede gelegenheid om kinderen van de straat te
halen en op te leiden tot radio amateur. In die tijd haalden de meeste kinderen uit de buurt hun
basis examen radio amateur." Voor zijn verkiezing tot minister president fungeerde Daciç van
1992 tot 2000 als woordvoerder voor de Socialistische Partij van Servië (SPS); hij was sinds
december 2006 voorzitter van de SPS. Hij is afgestudeerd in politieke wetenschappen aan de
Universiteit van Belgrado. Hij is 46 jaar, getrouwd en vader van 2 kinderen. Hij spreekt vloeiend
Russisch en Engels.
GlSDR op je Android SmartPhone of tablet.
Een leuke APP is glSDR, een SDR ontvanger op je Android of Tablet. Het kost niks en het werkt
ook nog ... na wat proberen op 20 meter hoorde je de stations door speaker komen. Je kunt ook
allerlei filters instellen en er zelfs mee zenden. Let er wel op als je een server kiest moet deze wel
op nul staan anders hoor je niks dan is ontvanger bezet. Zeker de moeite waard om dit eens te
proberen en je heb altijd een ontvanger bij de hand. Mooi om te kijken of er propagatie is en te
beluisteren hoe je erover komt in de USA bvb...

Ik wens jullie alvast een zonnige zomer, nog veel plezier met de hobby en teken met de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur
Volgende bestuursvergadering gepland op dinsdag 4 september 2012 20h in shack TRA, leden
iedereen welkom


Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank aan ON7EQ voor de input.

