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Volgende bestuursvergadering dinsdag 12 november 2013


Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond:
o 11okt.: ON4ANE
o 18 okt.: Marc ON5SM
o 25 okt.: ON7EQ Jean-Jacques
o 1 nov.: ON7EQ
o 8 nov.: Tom ON7TG
o 21 nov.: Jan ON7JA



Kastoestand: OK



Afgelopen activiteiten


Deelname aan de Hobby- en vrijtijdsbeurs:
Succesvolle deelname aan de Torhoutse Hobby- en
vrijetijdsbeurs dankzij de steun en inzet van vele leden, waarvoor
dank ! Dankzij dit initiatief hebben we onze sectie zeker in de kijker
gezet bij het groot publiek en de lokale politiek.
Foto's kan je downloaden vanuit deze link op dropbox (je hoeft
hiervoor niets te installeren):
https://www.dropbox.com/sh/5c8jkqjcj3kunmw/S0s-hK05Tw



Deelname 4m Practical Wireless contest 22 sept:
44
QSO' werden gelogd vanop /P QTH op de Ruidenberg, veel meer dan
verwacht met onze eenvoudige opstelling ! Eén van de mooiste QSO's was
zeker een contact met Guersney ! Dit smaakt naar een nieuwe deelname
volgend jaar met verbeterde opstelling ... alleszins bedankt voor de vele en
waardevolle punten van de sectieleden die allen QRV waren !



Bezoek aan TTR Peutie en museum :
Onder impuls van onze sectie samen met andere West-vlaamse leden
van her en der een heel interessant bezoek gebracht aan de TTR in Peutie
op 27 september. Het was een goed gevulde dag, we werden daar met alle
honneurs ontvangen, met dank aan ON5SM Marc en Adj. Johny Verdurmen
(conservator van het museum) en zijn team voor de genomen tijd en het
opzetten avn de demo's.

Foto's kan je downloaden vanuit deze link op dropbox (je hoeft hiervoor niets
te installeren): https://www.dropbox.com/sh/i5hc3ewvb11gq0p/XhwyEHmfTi




Vriendenronde 144.575 MHz 06 oktober :
Werd in naam van TRA verzorgd door ON7EQ.

Activiteiten in de eerstvolgende weken:


Horizon 2020: meeting voor de kaderleden UBA te Leuven. Afgevaardigden
UBA sectie TRA zullen aanwezig zijn.



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 contesten:
o 20/10 : ON contest 2m , all modes - korte contest
o 26 & 27/10 : CQ WW Contest : een ideale kans om wat nieuwe
DXCC's te werken !
o 2en 3 /11 : Marconi contest 2m (CW only)
JOTA (Jamboree On The Air) weekend - 56ste editie : 19 & 20/10
In november worden er veel activaties en DX-pedities verwacht, kijk op de
UBA site voor info.
De nieuwe E-CQ-QSO is uit met alle contest resultaten en veel interessante
artikels.Kan je nog niet inloggen op de UBA website om dit te downloaden?
Neem dan contact op via info@uba.be voor instructies. Er ligt vanaf nu ook
steeds een afgedrukt exemplaar in de TRA-shack.
In de pers is er wat verschenen ivm. de herinrichting van de wijk om en rond
het NMBS station. De werken zouden beginnen in 2015, om tegen 2018 het
nieuwe station afgewerkt te zien. Dit zal natuurlijk ook een impact hebben op
onze shack... Een krantenknipsel aangaand hangt uit in ons lokaal.









Ik wens jullie alvast nog veel plezier met de hobby en teken met de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur on7eq@uba.be GSM 0498 / 51.54.84
Verslag opgemaakt door ON7JA met dank aan Jean-Jacques voor de input.

