
 
  

Verslag Bestuursvergadering TRA van 3 september 2015 
 
Aanwezig; ON7TG, ON4ANE, ON7EQ, ON7JA en ON4ANE 

Verontschuldigd: ON5SM 

Volgende bestuursvergadering donderdag 1 oktober 2015 

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

o 4/9: Tom ON7TG 

o 11/9: Jean-Jacques ON7EQ 

o 18/9: Norbert ON4ANE   

o 25/9: ??? 

o 2/10: Tom ON7TG 

 Afgelopen TRA  activiteiten: 

• Gibraltar (ZB2) geactiveerd op 4m en 2m in meteor scatter en sporadic E (met twee heel 

mooie openingen !) door ON7EQ en ON5AEN Hans: in totaal 66 QSO's op 4m en 12 op 

2m.  Daarnaast nog 250 QSO's op HF vanuit de vuurtoren op Europa point, en één QSO 

via satelliet AO-50 met ON5NY Walter . Het was zeker de moeite waard ... en de 

ontvangst door de lokale OM's was hartelijk.  Felicitaties voor deze toch wel bijzondere 

activatie, geliefd door vele OMs die een nieuw land gewekt hebben. 

 

• Vriendenronde UBA op 2m geleid door ON5SM Marc - 33 QSO's in log, bedankt Marc 

voor de efforts ! 



• Deelname aan de sub regionale VHF contest door Gilbert ON4WY en team : met een 

claimed score van 419 QSO's, 136.704 km, een ODX (= verste verbinding gemaakt 

gedurende deze activiteit) van 882 kms (een SN station) is men verzekerd van een 

mooie score !  Doe zo verder !   

• Deelname 'buiten categorie' aan de UBA Field Day contest door TRA en OSB team vanuit 

portabel QTH in Luxemburg : leuke deelname met 525 QSO's in log ! super FB resultaat ! 

 

  

Geplande activiteiten: 

• Zondag 20september deelname door ON7TR/P aan BMA - contest, vanop de locatie 

Vredemolen in Klerken, dit jaar  eens op 2m band. En als we meedoe, is het natuurlijk 

voor te winnen !  

o Wie kan er meehelpen met de opstelling van de antenne en het station?  Op 

zondag  20/9 vanaf 07u00 --->  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!    

• Zaterdag 26/9 : Kofferbakverkoop ism. secties KSD en OST --> info bij ON5SM Marc ! 

Gratis inkom / gratis tafels ... 

• Vrijdag 30/10 : Voordracht SOTA Summit on the air  in USA 

• Zaterdag 31/10 : bezoek RADIO MUSEUM --> inschrijven bij Marc ON5SM 

� Zondag 01/11: vriendenronde 144.575 Mhz 09u30-10u30 verzorgd door Johny ON2AJ 

vanuit Bovekerke. 

   

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

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur 


