
Verslag Bestuurvergadering TRA op dinsdag 3 oktober 2012 
 
Aanwezig :, ON7TG ON4AYQ, ON5SM, ON4ANE, ON7EQ, ON7TG en ON7JA 
Volgende bestuursvergadering dinsdag 6 november  2012 
Behandelde punten: 

 Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond:  

o Vrijdag 5 okt.: shack TRA dienst ON7EQ Jean-Jacques 
o Zondag 7 okt.  van 06:00 UTC tot 10:00 UTC ON Contest meter 80 meter SSB 
o Vrijdag 12 okt. shack TRA vanaf 20h dienst ON5SM Marc 
o Zondag 14 okt van 06:00 UTC tot 09:00 UTC ON Contest 80 meter CW – verandering van duurtijd! 
o Vrijdag 19 okt. shack TRA dienst ON7TG Tom 
o Zondag 21 okt. van 06:00 UTC tot 09:00 UTC ON Contest 2 meter Fonie/CW 
o Vrijdag 26 okt. shack TRA vanaf 20h dienst ON4ANE Norbert 
o Vrijdag   2 nov. shack TRA vanaf 20h dienst ON3RIK 
o Dinsdag 6 nov. Bestuursvergadering TRA  
o Vrijdag 30 nov. shack TRA dienst ON7JA 

Kastoestand: gezond  

Bespreking laatste Activiteiten sectie: 

 Voordracht en demo Jelle ON2JD ivm. 'printen maken' Interessante voordracht en demo door Jelle, deze 
kende alleszins een grote belangstelling.  In het voorjaar van 2013 zal Jelle bijkomend een intro geven 
over 'EAGLE', een tekenprogramma om PCB's en schema's te tekenen ...   wordt dus vervolgd ! 

 Deelname 6m contest  30 sept:  Vanuit ON7TR deelgenomen, dit jaar met mindere 6m activiteit, 
waarschijnlijk was de beurs van La Louvière de oorzaak. Toch 22 QSO's kunnen loggen met een ODX 
DJ6XV hetzij 270 kms. Proficiat voor de TRA OM’s oa. Tom ON7TG, ON5SM en ON7JA met een verassing … 

 Deelname BMA contest (80m) 16 sept: Leuke deelname vanuit de kinderboerderij in Tothout. Onze 
Inverted-V deel het heel goed, en dank zij de volledige inzet van het team  zitten we met onze 90 QSO's 
normaal gezien op een podiumplaats ...Proficiat voor het ganse team!! Pro info deze contest telt niet 
meer mee voor de beker van de Voorzitter UBA. 

 

 Vriendenronde 144.575 MHz op zondag 30 sept: Werd in naam van TRA verzorgd door ON2AJ Johnny en 
ON8BZ Jacky waarvoor dank aan beiden. Weerom wegens andere ON activiteiten was de pile-up wat minder 
hevig. 

 



 Activiteiten voor de komende weken in onze sectie TRA: 

 24 NOVEMBER 14u00 : bezoek aan SBR-RadioMuseum te Eernegem (zie uitnodiging ON5SM ondertussen 
verstuurd - inschrijving vooraf verplicht).  Alle details bij Marc ON5SM ON5SM@uba.be. Zie 
http://www.eeuwfeestpaleisje.be/ als voorsmaakje. 

Andere TRA weetjes: 

 We lopen met plannen rond op in 2013 van start te gaan met een ambitieus zelfbouwproject - een zeer 
goede SDR ontvanger (en als optie zender), namelijk de LIMA-SDR van DARC - zie 
http://www.darc.de/distrikte/l/02/sdr/    Meer info volgt na evaluatie project... 

 We plannen een bezoek aan het museum van de 'Transmissies'  te Peutie ergens in het voorjaar van 2013, 
mogelijks samen met andere secties.   

 ON8DM Michel en XYL Nancy zijn de fiere ouders geworden van Aaron, een broertje voor Arne ! Proficiat 
in naam van heel TRA ! 

 ON7HLU Hakim en XYL ON7UH Ulrike uit Hulste hebben besloten zich bij onze sectie te voegen ....   van 
harte welkom en tot kijk in ons clublokaal of voor een volgende activiteit !  

 Vergeet niet dat TRA ook QRV is op FACEBOOK .... zoek naar "Uba Tra Torhout"  en blijf op de hoogte ''à la 
minute'' van onze activiteiten ! 

 Diverse HAM-beurzen : 
o 21/10 : Opwijk (Adres : Processiestraat 18, 1745 te   Opwijk  aan  Brandweerkazerne, vanaf 

09h30)    
o 25/11 : Ronse 

 JOTA  weekend : 20 & 21/10: JOTA staat voor Jamboree On The Air, radio-evenement bij Scouting. 

 

 Met betrekking tot het recent beschikbaar maken van de 4m band (70 MHz) en ter promotie van de 
activiteit hierop, werd er een aanvraag gericht naar het BIPT voor een uitbreiding van de vergunning van 
ON0ABT, om het mogelijk te maken hierop een simplex repeater in dienst te stellen. Sectie TRA werkt 
intensief mee aan het project, hopelijk geeft het BIPT een gunstig gevolg aan het dossier, want de locatie 
van Beernem zou ideaal geschikt zijn om onze regio te bedienen en via deze weg ook richting NL en UK te 
gaan...  

 Tenslotte...om eens in herhaling te vallen:  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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