Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
1 augustus 2018
•
•
•
•
•

Aanwezig: ON5SM, , ON7TG, ON4ANE en ON7EQ
Verontschuldigd: ON7JA
Kastoestand : gezond !
Volgende bestuursvergadering woensdag 5 september 2018
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
o 10 augustus: ON4ANE Norbert
o 24 augustus: ON5SM Marc
o 07 september: ON5MF (onder voorbehoud)
o 21 september: ON7TG – voordracht DU9 door ON5SM Marc
Terugblik op de laatste activiteiten

•

•

•

Nog even terugblikken op de deelname in PW-contest eind juni : Zoals eerder
gemeld, het contest-team had wederom te kampen met problemen voor de
opstelling .... het is de dag van vandaag niet meer evident om een competitief
station in het veld op te stellen, zelfs op "openbaar terrein" ! Tom ON7TG zou
echter een alternatieve locatie hebben - terug op Mont de Sombre - waar we wel
welkom zijn ! We houden dit in ons achterhoofd voor de volgende editie ;o)
Deelname IOTA contest 28/29-7: Noel ON4APU was QRV vanuit Oléron EU032 als F/OO4O en verschillende sectieleden hebben hem gewerkt. De
propagatie zat écht niet mee dit jaar (solar flux van 66 en nul sunspots), maar
dank zij vele QSO's op 40m 's nachts stonden er uiteindelijk toch 482 QSO's in de
log, waaronder een ZL4 ... proficiat Noel !
Deelname WRTC 2018 door ON5RA Pascal en OR2F Lyubo : ons Belgisch team
behaalde een mooi award voor 'Accuracy', dus zeer exacte logging ! Proficiat ...
en nu op naar WRTC 2022 in Italië ?

Wat zijn de activiteiten in de eerstvolgende weken ?

•
•
•
•

4/8 : ARDF 80m te Neerpelt en 'European Championship CW/SSB'
05/8 : West-Vlaamse vriendenronde geleid in naam van TRA door Marc
ON5SM. Zie het nieuwe award (zilver) in bijlage !
10/8 - 20u30 : SKED met C37NL vanuit clubshack TRA (en sectieleden TRA
thuis !) op 7.090 Mhz +/_ QRM
25/8 : FOX-O-RING 80m te Merelbeke

•
•
•

•
•
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01/9 : Fieldday UBA SSB
08 en 09/9 : CABOUR : zeer mooi kleine militaire treffen op dit domein met
deelname sectie KSD
21/9 : Voordracht 'DU9' door MArc ON5SM en aansluitend proeverij van
typische Fillipijnse hapjes ... voorinschrijving is verplicht, info volgt, maar hou
deze datum alvast vrij !
29/9 : ARDF 80m Ursel
29-30/9 : CQ WW RTTY Contest
31/10 - 15/11 : OR4CLM QRV, zie info in bijlage !
3/11 : 4de Kofferbakverkoop KSD / Oostduinkerke in zaal 'Witte Burg'

Verder nog wat 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 in de
nacht van 12 naar 13 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. Uiteraard de ideaal geschikte
periode om via Meteor Scatter (MS) QSO's te maken ! ON5AEN, ON5OO en
ON7EQ gaan volgende week naar C3 (Andorra) om van hieruit onder de call
C37MS QRV te zijn op 50 MHz en 144 MHz. Activiteiten te volgen via de ON4KST
Chat en Facebook pagina C37MS. Mocht er een Sporadic-E (Es) opening zijn, wat
vaak het geval is na de Perseïden, dan natuurlijk ook QRV in SSB ! Anderzijds
activatie op HF (20 en 40m) als 'first' van een aantal kersvers geregistreerde
'Fauna & Flora' referenties met de roepnaam C37FF !
•
•

José ON4CJK meld ons dat er heel wat QSL kaarten zijn toegekomen !
Ons 'TRA Woodland Award' werd opgesmukt (zie bijlage) - zie onze TRA
webstek http://www.uba-tra.be/woodland-award/ voor de voorwaarde om dit
binnen te halen !

Ik wens jullie alvast 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

