
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van dinsdag   

11 augustus 2019 
 

 

 Aanwezig: ON4ANE, ON7EQ en ON7JA 

• Verontschuldigd: ON7TG 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 11 september 2019 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op: 

•   09 aug: ON4ANE Norbert 

•  23 aug: ON7EQ Jean-Jacques 

•  6 sept.: ON4ANE Norbert 

•  13 sept : ON7TG Tom 

 

Afgelopen activiteiten 

• Deelname IOTA contest: DL/OO4O alias ON4APU Noël  - is actief geweest vanop 

het eiland Rûgen EU-057 - nog geen feedback ontvangen, maar we zijn benieuwd 

naar de resultaten !  

• VERON  propagatie experiment op  2m 20/7 :  bij onze Noorderburen bleek dit 

een succes te zijn, in onze regio’s waren niet veel signalen op te vangen ... 

• B-EARS oefening - voorbehouden aan de B-EARS leden 

• Deelname aan het ARDF Belgisch kampioenschap op 21/7 

                                                       

  

Volgende activiteiten 

 

  

• 09 tem 14-8 : Mini-DX peditie naar C3 (Andorra) door ON7EQ en ON5OO 

Zullen actief zijn op 2m in Meteor Scatter (Perseiden), FT8/SSB/CW in TROPO, 

op de nieuwe geostationaire satelliet QO-100 en ook de 3 'Fauna & Flora' 

natuurgebieden activeren op HF (20 & 40m, SSB en CW) - alle activiteiten in 

nauwe samenwerking met de URA, de lokale zusterorganisatie van de UBA. 

  

Jean-Jacques en zijn team zullen QRV zijn voor de TRA leden en vrienden nu 

 VRIJDAG 09 augustus vanaf 20u lokaal op +/_ 14.306 MHz vanuit het contest-



station C37NL. Wil je nog C3 werken in één of andere mode of band, het is nù de 

moment !  Maar spot ons AUB NIET in de DX-cluster of het wordt een chaos ... !! 

Wees erbij in de shack of van thuis uit. 

• 10-8 : organisatie ARDF wedstrijd in Vagevuurbos te Beernem. Interesse om mee 

te doen, al is het niet competitief ? Neem contact op met Norbert ON4ANE ! 

• 17 & 18-8 : Lighthouse / Lightship activity : altijd leuk om nieuwe referenties te 

loggen ! 

• 07 & 08-9 : VELDDAG HF SSB : wij overwegen deelname met onze  sectie ! 

Laatste maal was in 2017, wij behaalden toen een eervolle 7de plaats. Laat gerust 

al weten of je hiervoor interesse hebt - dit is zeker een motivatie voor de 

organisatoren !   

• 07 & 08-9 : IARU R1 VHF Contest: je kan gerust meedoen in de 6de categorie ! 

  

Tenslotte verwelkomen wij op onze banden Pascal ON3PT  die de cursus heeft gevolgd 

op TRA en met succes zijn examen heeft afgelegd ! Proficiat hiervoor ! Hij is zich 

momenteel aan het uitrusten...   

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 

 


