
Verslag Bestuursverg. TRA van dinsdag 6 augustus 2013 
 
Aanwezig : ON7JA, ON4ANE, ON4AYQ, ON7EQ en ON5SM 
Verontschuldigd: ON7TG 
Volgende bestuursvergadering dinsdag 3 september 2013 

 Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond: 
o 2 augustus – 16 augustus – 30 augustus Shack TRA gesloten  
o 9 augustus dienst ON7JA    
o 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 

 Eerst en vooral opvallend bij het binnenkomen van de shack TRA ! De grote 
kuis is gebeurd door Marc ON5SM, waarvoor hartelijk dank voor de 
vacationcleaning l! 

 Deelname IOTA contest vanuit diverse eilanden – was een succes met 
deelname van verschillende TRA leden: 

 TM7T op Chausey EU-039 (5de activatie) in totaal 1.850 QSO’s in CW/SSB 
met  team TRA-OSB, iets minder QSO’s dan vorige jaren, maar er was heel 
veel onweer in de lucht en daardoor veel QRN op 80 en 40m. Heel mooie 
openingen richting Japan, onze gastoperator Kohtaro ON9CCS/JF8DLU was 
in zijn nopjes, en zondag ochtend gezorgd voor enkele mooie pileups op 10m 
...  Jammer genoeg kon de sked met TRA leden de vrijdag avond 26/7 niet 
doorgaan op het afgesproken uur, wegens problemen met de catering van 
het Hotel.  

  

 PA/ON6CQ Ronny vanop EU-146 Schouwen-Duivenland (3de activatie) 
rapporteert 660 QSO's  alle in SSB, gedurende ongeveer 15u activatie, en 
heeft ook te kampen gehad met een serieus onweer, wat hen niet belet heeft 
om een gezellige en smakelijke BBQ met het team te houden ;o)  



 IA5/OO4O alias ON4APU Noël  - actief vanop Elba EU028 - haalde in totaal 
782 QSO's, 520 in CW en 262 in SSB, gedurende 20u activiteit, met 100 watt 
en 5 vertikalen. Zondagmorgen heel vroeg mooie run naar JA met bijna 100 
JA op 20 en 15m. 80m veel static en 10m enkel op zondagvoormiddag wat 
multipliers gesprokkeld. In totaal vanop Elba zo'n 1100 QSO's gemaakt door 
wat activiteit na de contest ...   proficiat Noël voor deze 
prestatie!                                                    

 

 9A/OO7T vanop EU-016 eiland Brac – Croätie in JN83HG, operatoren waren 
ON3AV Anneleen, ON4CEZ Danny en ON7JA Jan. Tijdens  de IOTA contest  
waren ze 10 uur actief en hadden 210 QSO’s mixed fonie en CW. Daarnaast 
waren ze na een lange klemtocht (met de wagen) een actief /Portable vanaf de 
hoogste berg ‘Vidova Gori’ van de Dalmatische eilanden met een hoogte van 
780m, daar maakten ze een 70-tal contacten in een 2-tal uren !, met 
verschillende landen en een reeks Belgische ON stations. De vrijdagavond 26/7 
hebben we F/ON7RD kunnen werken op 40m en hoorden we in de verte 
ON7TR/ON4ANE en ON7CH Dirk. 

            

 

Wie is volgend jaar het bijkomende TRA IOTA station dat een eiland zal 
activeren ? We zijn benieuwd ! Succes verzekerd ! 

 

 Vriendenronde UBA van Zondag 4 aug werd door ON7JA Jan verzorgd, met 37 
QSO's gelogd. Bedankt !  

 

Activiteiten in de eerstvolgende  weken: 

 We hebben één voorname activiteit: Deelname Vrijetijds- en hobbybeurs van 
14 en 15 september / cc De Brouckère / Torhout. Ondertussen begint onze 
deelname stilaan vorm te nemen, er is opnieuw een infoavond ingepland op 
vrijdag 06 september - Shack TRA - vanaf 20u00. Hierbij zullen we concreet 



afspreken 'wie doet wat' en 'wanneer'.  Er zijn  hiervoor AFFICHES beschikbaar 
(neem ze mee bij je volgend bezoek aan shack TRA)   Er volgt nog binnenkort 
een mailtje naar alle OM's die hebben aangegeven van hun steentje bij te dragen 
in dit evenement om deze vergadering voo te bereiden. 

 Bezoek TR-Museum PEUTIE/ 27 september : alles loopt zoals gepland dank zij 

de goede zorgen van Marc ON5SM: Plaats van bestemming (voor GPS) : “Kwartier 
Majoor Housiau – Martelarenstraat 181 – 1800 Peutie/Vilvoorde”.Inpraat en contact 
tijdens het konvooi : 144,575 (UBA WVL vriendenronde freq) 

. 

En om af te sluiten 

 Opgelet voor de openingstijden Shack tijdens de zomermaanden  op 23/8 is 
onze barmoeder ON5SM, vanaf 06 september is de shack terug wekelijks 
geopend.  En er zijn QSL's toegekomen !   

 De shack werd afgelopen maand eens grond onder handen genomen door 
'witte tornado' ON5SM Marc, waarvoor dank !     

 Mede dank zij  de steun van onze sectie TRA  is R2 ON0WV van Brugge 
uitgerust met  nieuwe caviteiten, wat de performantie en de comfortzone van 
deze omzetter gevoelig verbeterd heeft. Bedankt Jean-Jacques voor de 
installatie en onderhoud ervan. 

 Dat er nog aan zelfbouw gedaan wordt bij onze leden is een feit. Onlangs zag 
de verslager het volgendeverschijnen op facebook gemeld door Marc 

ON5SM. Zijn zelfbouw 70 MHz PA. 

 

 

Ik wens jullie alvast nog veel plezier met de hobby en teken met de beste 73 

 Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur   on7eq@uba.be GSM 0498 / 51.54.84 

Verslag opgemaakt door ON7JA met dank aan Jean-Jacques voor de input. 
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