
 
  

Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 1 oktober 

2015 
 
Aanwezig; ON4ANE, ON7EQ, ON7JA, ON4ANE en ON7TG 

Verontschuldigd: __ 

Volgende bestuursvergadering donderdag 5 november 2015. 

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

o 2/10: Tom ON7TG 

o 9/10: Jean-Jacques ON7EQ 

o 16/10: Tom ON7EQ 

o 23/10: Marc ON5SM 

o 30/10: Norbert ON4ANE 

 Afgelopen TRA  activiteiten: 

• Deelname Belgian Mill Award (BMA) contest 20 sept:  

Het was weer een tijdje geleden dat we hadden meegedaan met de sectie TRA aan de BMA contest. Laatste 

keer was in 2012, in HF categorie - we waren toen als eerste geëindigd ! Nu eens op 2m vanop 

de Vredesmolen in Klerken, zowel in FM als SSB QRV. Deze maal ook een heel mooie score samengesprokkeld 

(120 QSO's, 12 molenreferenties en 7 provincies) vanuit deze prachtige locatie, en een eerste plaats zit er dus 

wederom dik in ...   Alleszins bedankt voor de vele en waardevolle punten van de sectieleden die allen QRV 

waren ! Eveneens Proficiat voor de deelnemers; ON2AJ Johny en ON7EQ Jean-Jacques. De mooie antenne(s) 

setup heeft zeker gezorgd voor dit resultaat !   

 

• TRA Deelname aan 'kofferbakverkoop' 26/9: 

Onder impuls van onze sectie  samen met KSD en OST een eerste kofferbakverkoop gehouden in 

Oostduinkerke. Wel, er was weinig 'kofferbak' aan te beleven, omdat de beurs doorging in een prachtige zaal 

met alle nodige accomodatie - bedankt aan sectie KSD, in het bijzondere Serge ON8ODK. Helaas had één van 



de standhouders op het laatste nippertje afgezegd, anderzijds was de opkomst van bezopekers wat mager, 

waarschijnlijk omdat het op OST die dag 'open deur' was en anderzijds de dag daarop de beurs van La 

Louvière.  We bekijken wat de mogelijkheden zijn voor volgend jaar, dan zou ook sectie IPR meedoen.  

   

Nieuwe TRA-activiteiten  in aantocht ... 

  

• 30 oktober 20u00 : voordracht van  KF0CR/ON7DQ de vriend Luk over SOTA – Summit On The Air 

activatie in de USA. Wat is SOTA ?  Geen vreemde ziekte of virus, maar wel 'Summits On The Air' ! Hierbij 

is het de bedoeling om bergtoppen te activeren met een volledig portabel station, na een 'hand- en 

voetmatige'' beklimming. (opmerking : gelukkig is KF0CR  het nederlands machtig en geeft deze 

voordracht  dus voor in het nederlands) 

 

• 31 oktober : bezoek aan radiomuseum in DE PANNE en na afloop een pannenkoekje + koffie  

(getracteerd door TRA) - info volgt nog door ON5SM ! 

• 13 november 20u00 : Voordracht: Fotoreportage / reisverslag van  het bezoek en de activatie van 

Gibraltar ZB2/ON7EQ.  Een mix van mooie beelden over de rots, de aapjes, en de radio's ! 

• 18/12 : onze JAARLIJKSE WAFELBAK - reserveer deze datum al in je agenda ! 

En om af te sluiten ... 

• 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 ! 

• 10 oktober : deelname aan 'HORIZON', de UBA kaderdag  

• 25/10 : West Vlaamse vriendenronde door ON5SM MArc  (144.575   - 09u30 --> 10h30 lok) 

• 18/12 : onze JAARLIJKSE WAFELBAK - reserveer deze datum al in je agenda ! 

• Diverse contesten: 

o 18/10 : ON contest 2m , all modes - korte contest  

o 7en 8 /11 : Marconi contest 2m  (CW only) momenteel is de druk wat van de ketel.... Maar als 

iemand een alternatief ziet, zijn alle voorstellen welkom !  Dus blijven rondkijken naar een 

andere locatie voor onze shack TRA is de boodschap ...   

  

Ik wens  jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73 - Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur 

on7eq@uba.be GSM 0497 50 40 76  


