Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 7 augustus
2014
Aanwezig : ON7EQ, ON7TG en ON4ANE
Verontschuldigd: ON5SM, ON4AYQ en ON7JA
Volgende bestuursvergadering donderdag 4 september 2014
•

•

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst:
o 1 augustus: ON7TG
o 22 augustus: ON7EQ
o 15 – 29 augustus: Gesloten wegens vakantieperiode
o 5 september:
o 12 september: Jan ON7JA
Kastoestand OK
Afgelopen activiteiten

.
•

F/ON7RD : Danny was actief vanuit de camping te Savel (30kms Z van Grenoble) en
kon dagelijks gecontacteerd worden op 40m door verschillende sectieleden, steeds
met 5N signaal !

•

Deelname Sub regional Contest VHF – juni 2014 : Gilbert en zijn team hebben de
nieuwe gestackte yagi antennes (eigen bouw!) met succes getest ! Niet minder dan
371 QSO's werden gelogd, voor een afstand van 127.400kms en de ODX was SN7L
op 882 kms. Proficiat met dit prachtig resultaat ... in afwachting van volgende editie
(september) .

•

Deelname IOATA contest: Noel ON4APU is naar TK getrokken, nog geen feedback
hoe het gelopen is.. .

Volgende activiteiten
•

Contest Activiteiten
o Deelname VELDDAG SSB op 06 en 07 september:
 Aangezien de velddag samenvalt met de VHF sub regionale contest, en
we geen twee stations simultaan kunnen opzetten & bemannen,
wordt de prioriteit gegeven aan de VHF contest - dus geen deelname
aan de velddag dit jaar.
o Wij plannen een deelname aan de BMA contest (HF) op 21september vanuit een nieuwe molenlocatie in Torhout, voor een eerste maal geactiveerd
- dus interesse verzekerd ! Wie is kandidaat om de microfoon in de hand te

•

•
•

nemen ? Ter herinnering: dit is een leuke contest die amper 4 uur duurt... en
waar het vooral belangrijk is om deel te nemen.
o Deelname CQ WW DX contest HF / SSB op 25 & 26/10 : Gilbert
ON4WY stelt zijn mast en accomodatie ter beschikking om 48 uur er hard in
te vliegen op HF ... We hebben een beam en transceivers, nu nog operatoren
vinden ! Wie doet mee ???
Op 12 en 13/8, tijdens de Perseiden Meteorenregen, zal ON7EQ actief zijn vanuit 3A
(Monaco) samen met Hans ON5AEN. De focus zal liggen op activatie van de 4m band
in Meteor scatter, maar waarschijnlijk ook even QRV in de late uurtjes op de 40m
band. (7.070 of 70.150 +/_ QRM).. op te volgen in de DX cluster of uitluisteren op R2
(melding via echolink).
Op 17/8 verzorgt onze sectie de UBA vriendenronde op VHF (144.575 09h3010h30 lok)
Bezoek ASTROLAB sterrenwacht (zie http://www.astrolab.be/ ) Ieper op
vrijdag avond 26/9 : details volgen, maar je kan nu al inschrijven bij Marc ON5SM.
Mogelijkheid tot carpooling vanuit shack TRA en 'De Voerman' - afrit E403
Lichtervelde.

En dan nog om af te sluiten ....

•

•

•

ON5MF Jurgen heeft zich kandidaat gesteld om het team TRA-barmoeders te
vervoegen. HIj heeft ondertussen met de hoogste onderscheiding zijn
bekwaamheidsproef hiervoor afgelegd, dus binnenkort zal hij de vrijdag avond met
alle plezier de dorstige leden laven !
ON4AYQ Léon - onze QSL manager voor uitgaande post - heeft momenteel wat te
kampen met gezondheidsproblemen, daarom zal Jan ON7JA deze taak tijdelijk
overnemen, waarvoor dank. Zorg AUB dat jullie uitgaande QSL kaarten degelijk
gesorteerd zijn en stuur geen kaarten naar landen waar er geen buro is - deze
belanden dan helaas bij het oud papier ...(zie instructies op UBA
site http://www.uba.be/nl/uba/qsl-dienst ) . En we wensen de vriend Léon
natuurlijk een spoedig herstel !
Noteer alvast dat de TRA shack op 15/8 en 29/8 gesloten zal zijn, vanaf 05/9 terug
wekelijks open !

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

