
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

11 september 2019 
 

 Aanwezig: ON7JA, ON4ANE, ON7EQ en ON7TG 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 2 oktober 2019 

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

•  20 sept.: ON7TG Tom 

•  4 sept.: ON4ANE Norbert 

•  28  sept.: Shack TRA gesloten wegens Wafelbak Ten voordele van WOC – West Vlaamse 

Omzetter (Repeater) Club. 

 

Afgelopen activiteiten 

• Deelname aan de IOTA contest door  ON4APU Noel vanuit Ruegen Eiland (DL) EU-057 - zie 

verslag in bijlage ! Congrats voor de FB activatie !   

• Activatie C3 / Andorra door ON7EQ & ON5OO tijdens de Perseïden meteorenregen rond 13-8 was 

een groot succes ! Er werden in de diverse logs genoteerd : 

o Een honderdtal QSO's in Meteor scatter op 2m. Na de SK van de LDMOS transistor in de 

homebrew 1k Solid State PA vorig jaar, heeft hij deze maal  perfect stand gehouden ! 

o 150 QSO's als 'demonstratie' op de nieuwe QO-100 satelliet in CW / SSB / SSTV, gaande 

van Brazilië, Europa en  Zuid Afrika tot in China ... 

o 8 QSO's via EME op 2m. We hadden een sked met Zuid Afrika...  hadden nooit gehoopt dat 

het zou lukken met onze 2x 7 elementen antenne, maar dat ging zeer vlot...   we hebben 

in feite iedereen gewerkt die QRV was op dat moment ! 

o Een honderdtal QSO's op 20/40m voor Fauna & Flora activatie (C3FF-001) met een 

portabel station 

o 350 QSO's op HF in CW  (er zijn maar 2 stations QRV in CW in Andorra, dus onmiddellijk 

pile-up) 

o QSO's met sectieleden TRA en het ON7TR clubstation: tegen alle verwachtingen in op de 

sked vrijdag avond op 20m totaal geen condities - daarentegen op 40m knal van signalen 

!  

 

Het voltallige team voor het clubstation C37NL  



• 10-8 : ARDF wedstrijd in het Vagevuurbos georganiseerd door TRA / ON4ANE Norbert :  zeer 

goed verlopen, er waren 8 deelnemers, er stond wel enorm veel wind ... 

• 07 + 08 / 9 : deelname aan de velddag met ON7TR/P - er stonden na 12u werken 430 QSO's in de 

log , wat zeker niet slecht is. Onze kersverse ON3 vergunninghouders Marc ON3MH en Pascal 

ON3PT hebben kunnen proeven van  de actie :o) Speciale dank aan de TRA leden die ons gewerkt 

hebben en uiteraard aan ON5MF Jurgen voor het ter beschikking stellen van de locatie en 

materiaal. 

• 07 + 08 / 9 : Tevens was het IARU subregionale contest op VHF, met FB propagatie ! 

Volgende activiteiten 

 

 HAMbeurs La Louvière op 22-9 : Nog steeds dé grootste in België ! Er ligt voor onze leden één 

gratis ingangskaart op shack TRA ... wie interesse heeft, komt deze op 20-9 afhalen (Tom ON7TG is 

barmoeder)    

• 12-10 : deelname Horizon 2000, de bijeenkomst voor kaders UBA  

• 18-10 vanaf 19u : WAFELBAK op sectie ONZ Knokke ten voordele van de werking van het  

WOC, de vzw die o.a. de repeaters op de Halletoren in Brugge beheert en onderhoudt - zie affiche 

in bijlage !  Zoals vorig jaar wordt het een aangename ontmoeting en tijd voor babbels en 

herinneringen.  

Iedereen van harte welkom, elk zegt het verder ! Zich vooraf aanmelden is aangeraken - hierbij de 

link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA

AAANAAQC1ZkNUNlFCOVpQQldRRVBZM09NWTA2SFJHSVBWTi4u 

• Van 01 tot 06 / 11: activatie OR75CLM - zie bijlage voor info 

   

Diverse zaken ter afsluiting : 

  

• Op 18-10 zal onze shack uitzonderlijk gesloten zijn, dit wegens de wafelbak op ONZ - allen 

daarheen !  

• Het "WOODLAND AWARD" is nog steeds te behalen - zie onze webstek voor info !  

• Een aantal QSL postvakjes zijn (over)vol - o.a. ON4APU / ON5SM / ON6CQ .... het wordt tijd dat ze 

geledigd worden HI  

• We plannen nog een heel interessante voordracht in het najaar ... info volgt !  

• Onze vriend en ere-bestuurslid Léon ON4AYQ is samen met zijn XYL opgenomen in het RVT "Hof 

Demeersseman" te Ichtegem (Melkerijstr 28). Voor de 'anciens' onder ons, het zal Léon zeker een 

plezier doen mocht je bellen (Tel 051 / 65.03.34 en lang laten rinkelen, aangezien Léon wat 

minder mobiel geworden is) of uiteraard een bezoekje brengen. Op termijn zullen ze terug naar 

een RVT in Torhout afzakken ...  

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 0498/51 54 84  

  


