Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 2 juli 2015
Aanwezig; ON4ANE, ON7EQ en ON7JA
Verontschuldigd: ON7TG en ON5SM
Afwezig : Volgende bestuursvergadering donderdag 3 september 2015
Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op:
o 31/7: Norbert 4ANE

•

o

07/8: Gesloten wegens vakantieperionde

o

14/8: Jan ON7JA

o

21/8: Gesloten wegens vakantieperionde

o

28/8: Jean-Jacques ON7EQ

o

4/9: Tom ON7TG
Afgelopen TRA activiteiten:

•
•

Deelname IOTA contest : Noel ON4APU en Jan ON7JA hebben respectievelijk in EA6 (Mallorca EU004) en OZ eilanden geactiveerd, met succes ! Wie heeft ze gewerkt ?
Deelname IARU R1 VHF contest op 04 en 05 juli door Gilbert ON4WY & team : dank zij de super FB
propagatie op 2m was het een leuke contest en werden er heel wat DX stations gewerkt !

Geplande activiteiten

•
•

•

Zondag 30/8 : Vriendenronde UBA West-Vlaanderen door sectie TRA, wordt in goede banen,
geleid door ON5SM Marc (144.575 - 09u30 - 10u30 lokaal)
Zaterdag 26/9 : 'Kofferbakverkoop' in Oostduinkerke, Parking + zaal 'Witte Burg'. Onze sectie
organiseert dit samen met de secties KSD en OST. Inkom = GRATIS ! Mogelijkheid tot tafels
reserveren binnen in de zaal = GRATIS (voor de clubleden van de secties wel te verstaan). Info
volgt nog, maar prik alvast deze datum in je agenda en reserveer je tafel(s) !!!
Vrijdag 30/10 - 20u00: Voordracht ''SOTA activatie in de USA'' door Luke KF0CR . Ter
herinnering : SOTA = 'Summits On The Air' - dit is een activatie van een bergtop dus... kortom, een
discipline die de 'radio' combineert' met 'bergbeklimming' - kom kennis maken met deze sportieve
tak van de hobby !

•

Zaterdag 31/10 : bezoek aan RADIOMUSEUM DE PANNE - details volgen via ON5SM Marc !.

En om af te sluiten: diverse info en mededelingen…

•

De Perseïden: de mooiste meteorenzwerm van het jaar.

Blijf volgende week wakker voor de mooiste meteorenzwerm van het jaar. Tot eind augustus zijn de
Perseïden zichtbaar, maar het hoogtepunt valt dit jaar rond 13 augustus in de vroege ochtend, 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. Uiteraard de ideaal geschikte periode om via Meteor Scatter QSO's te maken ! ON7EQ
en ON5AEN gaan volgende week naar ZB2 (Gibraltar) om van hieruit QSO's te maken op 70 MHz en
144 MHz. Activiteiten te volgen via de ON4KST Chat.
•

•
•

We verwelkomen de vriend José ON4CJK als nieuw lid in de sectie ! Wie kent er 'duiveltje doet al' José
niet ? Hij is onze nationale QSL manager, en zijn foto heeft een jaar lang op de cover gestaan van de CQQSO editie 2014... jullie komen hem zeker tegen in onze shack bij één van e volgende vergaderingen !
Openeningstijden shack deze maand : 14/8 ON7JA en 28/8 ON7EQ, de overige vrijdagen GESLOTEN.
ON2AJ Johny heeft voor de sectie een 6m beam 5 elementen geschonken, waarvoor dank ! Dit is zeer
welkom, want onze huidige 3 elementen geeft een hoge SWR en is niet meer OK. Wie voelt zich
geroepen om de 'nieuwe' antenne eens op goede werking te controleren, alvorens we ze op het dak
plaatsen ? Dit is dan een goede antenne om eens mee te dingen in de 6m contest ...

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

on7eq@uba.be - GSM 0498 51 54 84

