
  
 

Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 

1 september 2016 
 
Aanwezig; ON5SM, ON7JA, ON4ANE, ON7TG en ON7EQ 

Volgende bestuursvergadering donderdag  6 oktober 2016 

 

• Kasverslag: gezond ! 

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

o 02 sept: SHACK GESLOTEN – Opstellen velddagstation 

o 09 sept: ON4ANE Norbert 

o 16 sept: ON7EQ Jean-Jacques 

o 23 sept: ON5SM Marc 

o 30 sept: ON7TG Tom 

o 07 okt: ON7EQ Jean-Jacques 

 

Afgelopen TRA  activiteiten 

• Deelname aan de IOTA contest : Noël ON4APU is op DX-peditie geweest op SV5 (EU-

001 Rodos) en heeft van daaruit met SV5/OO5O verschillende sectieleden gewerkt. 

In totaal 1.110 Qso’s gelogd; 55% SSB en 45% CW - UFB resultaat Noël ! We zijn 

benieuwd naar het eindklassement. 

• C3 (Andorra) werd gedurende 5 dagen in samenwerking met de lokale vereniging 

geactiveerd door J-J ON7EQ en Hans ON5AEN, voornamelijk in Meteor Scatter. Deze 

DXCC en het vak JN02 waren vooral gevraagd op VHF 2m, maar  4m en 60m werden 

voor een allereerste maal geactiveerd ! Daarnaast op HF veel sectieleden van TRA en 

OSB gecontacteerd, zelfs mobiel !  

 

 

 

 

 



• Succesvolle deelname aan de UBA Velddag SSB afgelopen weekend : meer dan 700 

QSO's in de log, het was een leuke activiteit. Met dank aan de operatoren en Jurgen 

ON5MF voor de geboden faciliteiten en coördinatie.... dit is zeker vatbaar voor 

herhaling ! Nu wachten op het klassement. 

 

 
Komende activiteiten 

  

• 10-09 : Kofferbak verkoop sectie LIR  

• 11-09 : West-Vlaamse UBA Vriendenronde 144.575 MHz  09h30 - 10h30 (lokaal) 

verzorgd door onze sectie - Marc ON5SM zal dit in goede banen leiden. Zorg voor 

een goed gevulde log en meld je aan !  

• 18-9 : BMA contest  

• 25-9 : Beurs La Louvière (zie affiche in Shack TRA) : inkom 8,- EUR !  

• 01 en 02-10: IARU 70cm contest  

• 08-10 : Deelname sectie IPR aan open deur Vlaamse Kruis  

• 09-10 van 09h30 - 12h00 : opruiming + opkuis Shack ter voorbereiding van open 

deur. Alle helpende handen zijn welkom !   

• 15-10 van 10u00 - 17u00:  OPEN DEUR sectie TRA: we stellen onze deuren open 

voor het grote publiek en hopen hiermede nieuwe leden aan te trekken ! Onze eigen 

leden zijn natuurlijk ook welkom ! Voor de jeugd voorzien wij (onder begeleiding) 

het solderen van een signaalzoekertje.  

• 16-10 : 2m contest UBA  

• 22-10 : Hambeurs Opwijk 

 

 

 

 



 

 

En om af te sluiten… 

 

• Met de gezondheidstoestand van ons sectielid Eddy ON8VE is helaas weinig 

beterschap, het wordt een herstel van lange adem, en hij verblijft momenteel te 

Beernem - maar mag regelmatig voor een dagje naar huis. Hij toont nog veel 

interesse voor de hobby en is helder van geest om bvb zijn QSL kaarten te sorteren, 

maar met andere zaken gaat het moeilijk. Niemand kan zeggen of dit ooit nog goed 

komt. In dit opzicht heeft zijn XYL Viviane beslist om een deel van zijn apparatuur te 

koop te stellen - zie bijlage. Als het een beetje meezit, zal hij in de volgende maanden 

eens naar TRA afzakken. 

• Helaas moeten we het overlijden melden van André Verbanck ON2OPA, lid van 

sectie KSD. De rouwdienst is voorzien op  woensdag 7 september om 9u bij de 

begrafenisondernemer Cura Veurnestraat in De Panne. 

• Luc ON7CFZ en Eddy ON3IC werken er hard aan om het terug in orde brengen van 

Internet toegang op onze shack na aankoop van een nieuwe WiFi antenne - bedankt 

hiervoor ! 

  

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

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur 

  

on7eq@uba.be 

GSM 0498 / 51 54 84 


