
Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 4 

september 2014 
 

Aanwezig :  ON7EQ, ON7TG en ON4ANE 

Verontschuldigd: ON5SM, ON4AYQ en ON7JA 

Volgende bestuursvergadering donderdag 2 oktober 2014 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst: 

o 05/9  Rik ON3RIK (grote opkomst leden) 

o 12/0 Jan - ON7JA 

o 19/9 Jean-Jacques - ON7EQ 

o 26/9 : TRA - Gesloten (wegens bezoek IRISLAB) 

o 03/10 Tom ON7TG 

o 10/10 ON5MF - onder voorbehoud 

• Kastoestand OK 

Afgelopen activiteiten 

• Op 17/8 verzorgen van de 'vriendenronde' door ON5SM - waarvoor dank Marc  om 

dit in naam van TRA in goede banen geleid te hebben !   

• Deelname aan de IOTA contest door  ON4APU Noel vanuit Corsica (TK) :  

"De iota op TK EU014 was weer goed voor 735 qso's in de 24h mixed low power al band. 

10m was helaas niet open en 90% van alle contacten via CW”, om XYL wat rust te gunnen : 

is voor en na de contest ook nog een 600 qso's gemaakt op de "normale" en warc banden 

en diverse ON's gewerkt."        

Proficiat Noel voor dit mooie resultaat ! 

• Activatie 3A / Monaco door ON7EQ & ON5AEN Hans tijdens de Perseïden 

meteorenregen.  QRV op 40m (120 QSO's in 2 uur durende pile-up) en 43 QSO's op 

70 MHz in Meteor Scatter. Verslag volgt in één van de volgende CQ-QSO's ... 

 



  

Volgende activiteiten 

 

• 06 en 07 september :  

o deelname aan de subregionale contest VHF door ON4WY en team  

o Velddag UBA SSB : deelname door Jurgen ON5MF op individiele basis in de 

24u QRP klasse: geef Jurgen heel veel punten of breng hem een bezoekje, hij 

is QRV vanop zijn bedrijf : adres Iepersestraat 22 in Moorslede 

• 21 september : Belgian MIll Award (BMA) 

contest  http://www.belgianmillaward.be  : onze intentie was van een nieuwe 

molenreferentie in Torhout te activeren, tot hiertoe hebben we helaas geen respons 

ontvangen op de oproep naar operatoren ....  het zou jammer zijn dit te moeten 

afblazen !  

• 26 september : bezoek aan sterrenwacht ASTROLAB IEPER. Er zijn nog 2 plaatsen 

beschikbaar ! We vertrekken ten laatste om 19u uit TRA, carpooling mogelijk. 

Aanvang bezoek 20h00. Rondleiding neemt ongeveer 2 uur in beslag. Gratis 

deelname voor TRA leden, niet leden betalen 4,50€ inkom  

 

• Op 28 september is het de bekende HAM beurs van ''LA LOUVIERE''   

Diverse zaken ter afsluiting :  

• De EU wil de de toegelaten grenswaarden voor PLC  ( U kent ze wel : de 'DEVOLO's' 

die netwerk over het lichtnet opbouwen, oa gebruikt door Telenet ....) verhogen !  

Met als risico dat wij als radio amateur nog meer QRM hebben ...   teken de petitie 

tegen deze verhoging : 

https://secure.avaaz.org/de/petition/An_Viviane_Reding_Vizepraesidentin_der_Eur

opaeischen_Kommission_Stopp_fuer_PLCTechnologie_Grenzwert_von_der_EU_um_d

as_20_1 

• Op 26 & 27 september gaat de Rally van Saint Vith door.  

o Voor deze 2 dagen is Michel ON4VC nog opzoek achter een 7 tal 

medewerkers. Dit om verbinding tussen start en aankomst en tussen posten 

te kunnen verzekeren. Voor meer info stuur gerust een mail naar Michel 

on4vc@skynet.be  

• Clublokaal TRA : op 20 sept verhuist het containerpark naar de nieuwe locatie. Het 

TRA bestuur neemt contact op met het stadsbestuur ivm. de continuïteit van 

beschikbaarheid ons lokaal…. 


