
Verslag Bestuurvergadering TRA op dinsdag 4 september 2012 
 

Aanwezig :, ON4AYQ, ON5SM, ON4ANE, ON7EQ en ON7TG 
Afwezig:  ON7JA 
Volgende bestuursvergadering woensdag 3 oktober  2012 
 
Behandelde punten: 

 Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond:  

o Vrijdag 7 sept  Shack TRA dienst ON7TG Tom  
o Vrijdag 14 sept Shack TRA dienst ON7EQ Jean Jacques 
o Vrijdag 21 sept Shack ON5SM + Voordracht  ON2JD Jelle “Het maken van 

Printen” 
o Vrijdag 28 sept Shack TRA dienst ON4ANE Norbert 
o Zondag 30 sept. van 06:00 UTC tot 09:00 UTC ON Contest 6 meter Fonie/CW – 

verandering van duurtijd! 
o Zondag 7 okt.  van 06:00 UTC tot 10:00 UTC ON Contest meter 80 meter SSB 
o Zondag 14 okt van 06:00 UTC tot 09:00 UTC ON Contest 80 meter CW – 

verandering van duurtijd! 
o Zondag 21 okt. van 06:00 UTC tot 09:00 UTC ON Contest 2 meter Fonie/CW 

Kastoestand: gezond  

Bespreking laatste Activiteiten sectie: 

 Onze shack is opgekuisd, ruikt  fris en werd volledig opgeruimd ! Het was eens nodig van 
een 'witte tornado' erdoor te jagen, en dank zij de inspanningen van 5 OM's is alles 
nu  picobello in orde ...  het mag zeker gezien zijn !  Bedankt Maurice, Jan, Marc, Danny 
& Léon !     

 Deelname aan de sub regionale VHF contest door Gilbert ON4WY en team : met een 
claimed score van 453 QSO's, 149.600kms, en  ODX van 1.012 kms (een EA station) is 
men verzekerd van een mooie plaats, ondanks wat technische probleempjes met een 
preamp die de geest gaf...  

 Deelname aan de sub regionale VHF contest door ON4CEZ en team vanuit QTH 
Luxemburg : leuke deelname en gelukkig heel mooi weer 

 We beschikken vanaf nu in onze schack TRA van  INTERNET, via WiFi en LAN kabel.... wat 
een luxe !  Hiervoor hebben we geïnvesteerd in een link die verbinding maakt met het 

nabije QTH van Marc ONSM, die zijn Internet toegang hiervoor ter beschikking stelt.  Luc 
ON7CFZ heeft dit allemaal geconfigureerd...  en het werkt super FB !   Hartelijk dank aan 

beiden !   

 



 Activiteiten voor de komende weken in onze sectie: 

 21 september is er de voordracht van  Jelle ON2JD over ''printen maken".  Destijds was 
dit een tijdrovende en omslachtige karwei, maar nu bestaat er een manier om dit snel, 
eenvoudig en goedkoop te doen...  we zijn benieuwd om dit 'live' te zien ! 

 We weten allen dat de herfstperiode druk is voor de verschillende Belgische contesten... 
Vergeet niet van snel enkele puntjes te geven aan de deelnemers, bij voorkeur aan  de 
collega's van onze sectie ! Je weet niet hoe motiverend dit werkt voor de leden - vooral 
dat kleinere secties zoals TRA elk puntje kunnen gebruiken !   

 Zondag 16 september deelname door ON7TR/P aan BMA - contest, vanop de locatie 
kinderboerderij in Torhout, in de HF categorie. Zie http://www.belgianmillaward.be/ 

o Wie kan er meehelpen met de opstelling van de antenne en het 
station?  Zaterdag 15/9 omstreeks 17u30  --->  info bij ON7EQ 

o Wie wil er mee loggen / spotten / achter de micro zitten ? Zondag 08-12u ---> 
info bij ON7EQ 

o iedereen natuurlijk welkom om ons een bezoekje te brengen, we zitten in 
de bugalows vlak naast de cafetraria op de kinderboerderij te 
Torhout...  http://www.torhout.be/oude-smelterij-kinderboerderij  

 Deelname ON7TR aan de 6m ON-contest op 30 sept.  Tom ON7TG zal dit op zich nemen 
en vraagt of er OM's mee willen achter de radio zitten ...  of op zijn minst loggen. 

 Ook op 30 september is er de UBA West-Vlaamse vriendenronde, vanaf afgelopen 
zonadg  op 144.575 MHz, van 09u30-10u30. Onze vriend Johny ON2AJ zal dit in naam 
van TRA leiden en hierbij zijn nieuwe prachtige antenneopstelling testen ! 

 Wij plannen op zaterdag 24 november in de namiddag met de sectie een bezoek aan 
het SBR-radiomuseum in Eernegem. Marc ON5SM stuurt nog details door, maar 
reserveer nu alvast de datum in je agenda - het aantal deelnemers is beperkt ! Zie alvast 
http://www.eeuwfeestpaleisje.be/ 

Tenslotte...  vergeet niet dat onze TRA ACTIVITY CHALLENGE nog loopt ! Hou dan ook zeker bij 
wanneer je naar de shack ON7TR afzakt en QSO's met onze leden maakt ... 

Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank aan ON7EQ Jean-Jacques voor de input  . 

Ik wens ik jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73 

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur 

  

on7eq@uba.be 

GSM 0475 / 66 55 36 
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