
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag  11      

oktober 2017 
 

  
• Volgende bestuursvergadering woensdag 8 november 2017  

• Kasverslag : gezond !  

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

o  03 nov.: Marc ON5SM 

o  17 nov.: sep : ON4ANE Norbert – Voordracht ‘FT8’ digitale mode 

o  22 sept. : ON5SM Marc 

o  15 dec.: Wafelbak 

o  12 jan.: Nieuwjaarsreceptie 2018 

 

Recent voorbije activiteiten binnen onze sectie 

  

• Deelname Belgian Mill Award (BMA) contest 17 sept:  

Een aantal leden van onze sectie hebben puntjes uitgedeeld aan molenreferenties ...   

maar niemand van de sectie heeft blijkbaar een molen geactiveerd ? 

  

• Culturele uitstap richting Noord Frankrijk 16 sept: 

Heel leuke een interessante daguitstap naar site LA COUPOLE te St. Omer en het 

museum 'OPERATION DYNAMO' te Duinkerke. Het was écht de moeite waard !Foto's 

zijn te vinden op onze Facebook pagina ... bedankt Marc ON5SM voor de organisatie. 

  

 

  

  



• West-Vlaamse vriendenronde 24 sept:  

Een goed gevulde log voor ON7TR  met 40 QSO's. Ondertussen hebben meer dan 50 

stations het bronzen award behaald, 21 stations het zilveren... en enkele zijn niet ver 

van het gouden award binnen te halen ! 

  

• Horizon 2000 op 07 oktober: 

Deze kaderdag voor UBA leden had heel wat te bieden, Marc ON5SM was aanwezig in 

naam van onze sectie.  Te noteren dat vanaf 2019 men verwacht dat het BIPT zal starten 

met gescheiden operators- en stationsvergunningen.  Anderzijds valt een zeer trage 

opvolging van onze dossiers bij deze administratie te betreuren ...  Rik ON7YD zal hierbij 

proberen druk op de ketel te houden, de vraag is dan ook om alle 

hangende/aanslepende zaken naar hem te forwarden. 

  

• UBA 80m en 6m contesten 08 oktober: 

Deelname door diverse leden van de sectie. Op 6m waren en redelijk goede condities te 

noteren ... het is soms verwonderrlijk hoe grote afstanden kunnen overbrugd worden 

met bescheiden opstellingen en vermogens ! 

  

Komende TRA-activiteiten. 

  

• 15 oktober 09-12u lokaal : 2m SSB/FM ON contest (opgelet - nieuwe uren)  

• 04 november : HAM beurs / Kofferbakverkoop door KSD te Oostduinkerke. 

Deze 3de beurs, met groeiende belangstelling gaat door te Oostduinkerke in zaal 

Witte Burg van 09.00 tot 13.00 uur 

• 04 & 05 november 2m : MARCONI contest  (uiteraard in CW - zie 

http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/contest_rules.pl?contest=144marconi)  

• 17 november 20u : Voordracht met demo 'FT-8' door ON7EQ : Wil je met QRP 

vermogen en een zeer bescheiden opstelling toch prachtige DX werken, ondanks 

de huidige flauwe propagatie condities op HF ? Dan is de nieuwste digitale mode 

FT-8 - die momenteel een snelle opmars kent - écht iets voor jou !   Deze nieuwe 

mode biedt eindelijk een perfecte balans tussen detectie van zwakke signalen ...  

en anderzijds een zeer snelle afhandeling van het QSO (gemiddeld amper één 

minuut, dus 4x sneller dan de bestaande modes). Dit alles bij een signaal 

bandbreedte van slechts 50 Hz ! Dus ook ideaal voor gebruik op 6m in Sporadic-E 

bvb, waar de propagatie snel wisselt ...  En dit alles met mogelijkheden tot CAT 

besturing van je transceiver, koppeling met de meest courante logprogramma's 

...  enz. Kortom, met FT-8 kom je een heel eind verder - dit is niet zomaar als 



"alweer een nieuwe digitale mode" te beschouwen!  Kom de uitgebreide 

mogelijkheden ontdekken tijdens de voordracht en demo in onze shack ! 

• 26 november 09h30 - 10u30 144.575 Mhz West Vlaamse vriendenronde 

geleid door TRA 

• 15 december 19u30 : noteer alvast deze datum als onze traditionele TRA-

WAFELBAK ! 

• 12 januari 2018 - 20u00 : noteer alvast deze datum als onze 

NIEUWJAARSRECEPTIE  

  

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 ! 

  

Ik wens  jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73 

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur   

on7eq@uba.be 


