Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag 2
augustus 2017
•
•
•
•

Aanwezig; ON7EQ, ON5SM, ON7JA, ON7TG en ON4ANE
Volgende bestuursvergadering woensdag 2 augustus 2017
Kasverslag : gezond !
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
•
7 juli: ON5MF
•

21 juli: Nat. Feestdag, ON7EQ Jean-Jacques

•

4 aug.: ON7TG Tom

•

18 aug.: ON5SM Marc

Allereerst even terugblikken op afgelopen activiteiten binnen de sectie:
•

•

09-7 : HAMDINNER / BBQ samen met bevriende sectie OSB : Zeer aangename
bijeenkomst, we hadden geluk met het prachtige weer en hebben genoten van de
goed verzorgde BBQ ! Bedankt sectie OSB voor de organisatie !
23-7 : West-Vlaamse Vriendenronde geleid door Marc ON5SM in naam van
TRA, waarvoor dank : 39 QSO's in de log genoteerd. Ondertussen zijn we week 31
ingegaan en zijn er reeds 36 bronzen awards uitgereikt (=15 x inloggen) en 6
zilveren (= 30x inloggen).

Wat zijn onze activiteiten in de eerstvolgende weken ?

•

•
•

19/8 : JUMBORUN TORHOUT : Er zijn 160 deelnemende
moto's/zijspannen! Tot zover zijn 9 OM's/YL's ingeschreven, waarvoor dank !
We wachten nog op informatie van Stad Torhout, als organisator van het event maar we gaan ervan uit dat onze aanwezigheid verwacht wordt van 11u00 tot
17u30. Michel ON4VC stuurt nog een berichtje rond, maar voorzie alvast een
FLUO vestje + 2m portabeltje. 's Middags is eten voorzien . ... Afspraak dus op
19/8 aan de Sporthal om 11u00.
19/8 : ARDF wedstrijd georganiseerd door TRA - locatie Ieper - Voor meer info
zie ON4ANE Norbert
02+03/9 : Deelname aan HF FIELDDAY : Zoals vorig jaar zal de sectie actief
zijn in de HF Velddag vanop QTH ON5MF Jurgen te Moorslede. Antennes
opstellen op vrijdag 01/9 vanaf 17u. De contest loopt van zaterdag 02-9 15u

•

•

•

lokaal tot zondag 15u lokaal - ideaal gezien is er per shift van 3u een bemanning
van 2 man (operator/logger) gewenst. Jurgen heeft alvast een DOODLE POLL
opgezet waar jullie kunnen inschrijven welke periode schikt - zie
https://beta.doodle.com/poll/rsken94exv6nkxqp Na afloop op zondag wordt
alles terug opgeruimd en hierbij wordt dan ter afsluiting enkele worstjes op de
BBQ gelegd, samen met broodjes en een glas gerstenat (of een cola) op te
peuzelen ... Afgelopen jaar zijn we op een 6de plaats beland, dit jaar moet dat
zeker beter kunnen dank zijn performantere antennes ... en super gemotiveerde
operatoren !
16/9 : CULTURELE UITSTAP naar "La Coupole" en Museum "Opération
DYNAMO" Tot hiertoe reeds 8 deelnemers ingeschreven. - ter herinnering, zie
de bijlage voor alle details ! Dit wordt een fantastische en onvergetelijke dag !
17/9:: Belgian Mills Award (BMA) contest : zie de nieuwe webstek
https://www.belgianmillaward.be/index.php voor verdere details - vergeet niet
vooraf in te schrijven als je een molen activeert ! Met dank aan sectie KTK voor
het opnemen van de organisatievan deze leuke contest.
24/9 : West-Vlaamse Vriendenronde verzorgd door onze sectie TRA

Verder nog wat diverse info en mededelingen ....

•

De Perseïden: de mooiste meteorenzwerm van het jaar.
Tot eind augustus zijn de Perseïden - de mooiste meteorenzwerm van het jaar zichtbaar, maar het hoogtepunt valt dit jaar ligt op 12 augustus in avond rond
22u lokaal, 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 ! Dit is op 50 MHz perfect met zeer
eenvoudige opstelling mogelijk - zoals 50W en een dipool, of 2 / 3 elementen
beam.

•

Openeningstijden shack : opgelet op 01-9 is de shack uitzonderlijk gesloten, dit
ter voorbereiding van de velddag ! Op 08-9 terug open, twee-wekelijks ....
raadpleeg onze webstek http://www.uba-tra.be/ in geval van twijfel .

Wij wensen jullie alvast een zonnige zomer, nog veel plezier met de hobby de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur
on7eq@uba.be GSM 0498 51 54 84

