Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 2 oktober
2014
Aanwezig : ON7TG, ON4ANE, ON7EQ, ON5SM en ON7JA
Verontschuldigd: ON4AYQ

•

•

Volgende bestuursvergadering donderdag 6 november

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond:
o 03/10: ON7TG Tom
o 10/10: ON7EQ Jean-Jacques
o 17/10: ON5MF Jurgen
o 24/10: ON5SM Marc
o 31/10: ON7TG Tom
o 7/11: ON4ANE Norbert
o 14/11: ON7JA Jan
o 21/11: Vertoning film DX expeditie “Rockall Island”
Kastoestand OK

Afgelopen activiteiten
•

Bezoek 'ASTROLAB IEPER' volkssterrenwacht.

Een zeer interessant bezoek... hierbij was voor ons duidelijk dat er nog andere hobby's bestaan waar kan
gesproken worden van 'passie voor zelfbouw' en 'bezigheden in het midden van de nacht'. Helaas naar geen
sterren kunnen kijken tijdens ons bezoek, MURPHY had voor wolken gezorgd !

Foto's kunnen nog een tijdje bekeken/gedownload worden van de volgende dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/3pyjp6dy20istwt/AAD0XytflSPwuf5zkRgoyDZQa?dl=0
•

Deelname 6m contest 28 sept:

Deelname door een aantal leden, maar minder propagatie dan verleden jaren blijkbaar.
•

Deelname Velddag SSB 06+07 sept:

ON5MF Jürgen heeft deelgenomen in de QRP klasse met een heel performante opstelling.... afwachten op het
klassement !
•

Deelname IARU VHF Contest 07 sept:

ON4WY en team hebben met de nieuwe opstelling succesvol deelgenomen, ondanks wat kleine technische
problemen.

•

Deelname 4m Practical Wireless Contest 28 sept:

Deelname /P door ON7EQ en ON6ADC vanuit QTH JO10lx 65m ASL, 55 QS0's en 17# gewerkt vanop een
prachtige locatie, ODX 525 kms... we hopen op een podiumplaats in deze leuke Engelse contest !
•

Deelname BMA contest (2m) 21 sept:

Deelname vanuit de 'Vredesmolen' te Klerken door ON7TD ON2JA ON7JA met een goed gevulde log (67
QSO's) als resultaat...
•

Deelname Rally St Vith 26 & 27 sept:

ON4VC en team hebben de ''EAST BELGIAN RALLY'' radiocommunicatie verzorgd.
•

Resultaten Contesten:

Diverse resulaten werden gepubliceerd, zie bijlage waar de TRA leden genoteerd werden, zie bijlage.
Proficiat aan alle deelnemers !
Op te merken dat onze sectie als 2de op 25 geklasseerd is op VHF, dit dank zij het insturen van vele logs !
-

VHF logs van 2m All mode; ON5SM – 6m All Mode; OT37, ON7EQ, ON5SM en Renaat ON7RA.

-

HF logs 80m SSB; ON5SM, ON7JA, ON7HLU, ON7EQ, OT3T, ON5MF

Op HF halen we met de sectie TRA de 9de plaats op 25

•

Bezoek hambeurs La Louvière :

Volgens de echo's van onze vele leden die deze belangrijkste beurs van België bezocht hebben, was dit een
betere editie dan verleden jaar.... maar het blijft natuurlijk oppassen voor de prijzen, het zijn niet allemaal
'batjes'.

Volgende activiteiten
•
•
•

•

•
•
•
•

05 oktober : 80m UBA ON contest SSB
11 oktober : deelname aan de UBA-kaderdag 'Horizon 2000'
12 oktober :
o Hambeurs ORA
o 80m UBA ON Contest CW van 8u tot 11u
o Grondige poetsbeurt Shack TRA: alle hulp is welkom !
19 oktober :
o 09h30-10h30 lokaal 144.575 : Vriendenronde door TRA - met ON4ANE als operator
van ON7TR.
o ON Contest 2m CW/Phone: 8u tot 12u
25+26 oktober: CQ WW HF DX SSB Contest
01+02 november: Marconi CW Contest
09 november : Hambeurs Ronse
21 november - 20u00 : Vertoning van de indrukwekkende film over de gewaagde ROCKALL
EXPEDITIE van de Limburgse collega's ...

En om af te sluiten ...

• ON7HLU Hakim en ON7UH Ulrike zijn de fiere ouders geworden van een zoon Noah - zie
geboortekaartje in bijlage ! Een dikke proficiat voor dit schattig spruitje vanwege al onze leden en
vrienden !

•

BELANGRIJK : Deze maand hebben we het bezoek in onze shack van schepen Lieselotte Denolf van
de stad Torhout, verantwoordelijk voor cultuurzaken, voor een bespreking ivm. ook ons nieuw
lokaal (het containerpark is ondertussen definitief verhuisd).

In dit vooruitzicht plannen we dus een grondige poetsbeurt van onze shack ! Zit zal doorgaan op
zondag 12 oktober tussen 09u - 11u. Alle hulp is welkom, ook al kan je maar een uurtje afkomen !
Voor de helpende handen voorzien wij koffie + koffiekoek --> laat vooraf weten aan Marc ON5SM of je
aanwezig kan zijn !
•

De 'echofoon' op 70.3875 Mhz van ON0ABT is reeds een tijdje uit de lucht wegens problemen met de
antenne, deze weekend wordt deze vervangen !

•

Onze QSL manager Jan ON7JA meldt dat hij pakken uitgaande QSL's ontvangt van leden, niet
gesorteerd ! Dit is de bedoeling niet, de leden worden verondersteld deze op land te sorteren (zie
richtlijnen op UBA website http://www.uba.be/nl/uba/qsl-dienst --> SORTEREN )

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

