Verslag Bestuurvergadering TRA op dinsdag 6 november 2012
Aanwezig :, ON4AYQ, ON5SM, ON4ANE, ON7EQ, ON7TG en ON7JA
Volgende bestuursvergadering dinsdag 4 december 2012
Behandelde punten:
•

Dienst shack TRA ‐ ledenvergadering op vrijdagavond:
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Vrijdag 9 nov. shack TRA vanaf 20h dienst ON7EQ
Vrijdag 16 nov. shack TRA vanaf 20h dienst ON7TG
Vrijdag 23 nov. shack TRA vanaf 20h dienst ON4ANE
Zaterdag 24 nov. Radiomuseum Eernegem 14H00 ter plaatse
Zondag 25 nov. UBA Vriendenronde TRA
Vrijdag 30 nov. shack TRA dienst ON5SM
Vrijdag 28 dec. Wafelbak TRA
Vrijdag 18 jan. Nieuwjaarsreceptie TRA

Kastoestand: zeer gezond … cfr. einde jaar

Bespreking laatste Activiteiten sectie:

•

''Belgian Mill Award'' (BMA) contest op 16/9: onze sectie behaalde onder de call ON7TR/P de
EERSTE PLAATS op 18 deelnemers binnen de categorie... een prachtig resultaat ! Zie voor
volledige uitslag http://www.belgianmillaward.be/ContResult%202012.htm

•

Deelname aan de 80m SSB & CW UBA contesten, ook 2m contest door verschillende leden.
Dank aan de leden die een puntje hebben uitgedeeld !

Activiteiten voor de komende weken in onze sectie TRA:
•

Zaterdag 24 november : bezoek SBR museum te Eernegem : er zijn reeds 11 OM's
ingeschreven, dus nog 4 plaatsen beschikbaar ! Laat iets weten aan ON5SM Marc indien je nog
wenst te gaan. Aansluitend op het bezoek gaan we een natje en droogje nuttigen in een
broodherberg te Wijnendale. Info: http://www.eeuwfeestpaleisje.be/

•

Zondag 25 november : Vriendenronde 2m op 144.575 09u30‐10u30 verzorgd door ON7JA Jan in
naam van TRA. Eveneens op die datum hambeurs te Ronse.
Pro info 19 OM's uit de regio hebben zich in totaal ingeschreven voor het LIMA‐SDR project,
waaronder één van TRA. Info http://www.darc.de/distrikte/l/02/sdr/
Vrijdag 28 december 20u00: we zullen de oude traditie van een WAFELBAK eens terug in ere
herstellen en onze bakijzers laten warmen ! Inschrijving vooraf verplicht, zodat we weten met

•
•

•

•

hoeveel jullie afkomen, neem contact op met Marc ON5SM. Uiteraard zijn XYL/partner en jullie
QRP's welkom.
Vrijdag 18 januari 20u00 : Nieuwjaarsreceptie. Noteer alvast deze datum in de agenda ! Op
deze datum dan ook bekendmaking van de resultaten van de "TRA ACTIVITY CHALLENGE" en
uitreiking prijzen !
Zondag 27 januari 2013: Hambeurs te Wetteren, een niet te missen event voor de zelfbouwers
of amateurs van 2de handsmateriaal.

Verder:
•

•

•
•

•

•

Sectie OSB meldde ons het overlijden afgelopen maandag van Joris, ON3ER. Joris, die dagelijks
(steeds portabel) te horen was op de repeater van Brugge R2, was al een weekje of twee ziek,
maar aan de beterhand.... maar plots is de situatie helaas onomkeerbaar geworden en is hij SK
gegaan. We zullen zijn stem op ON0WV missen !
de ATV repeater van Hertsberge is terug in de lucht, na wat problemen gekend te hebben met
QRM in de Militaire radar van Semmerzake (23 cm is non exclusieve band voor amateurs!). Men
is overgeschakeld naar Digitale ATV (smalbandiger ‐‐> minder QRM zijbanden) op 1274 MHz,
symbol rate 6000, Fec 7/8. Hij is in de lucht dagelijks vanaf ca 13u00 ,de antenne (breedbandige
lobe) staat richting kust. Is dit moeilijk te ontvangen ?? Neen... dat kan met een goedkope SAT
TUNER (ik zag er staan voor amper 29,‐€ op de website van CONRAD, zonder reclame te willen
maken)
Voorlopig geen respons op de aanbieding voor die 24m pyloon die weg moet voor een
habbekrats ! Binnen 3 dagen gaat hij op de UBA site...
Wat zit er in de pijp voor begin 2013 ?
o Bezoek transmissiemuseum in Peutie
o Voordracht ON2JD Jelle over EAGLE (tekenprogramma PCB's)
o Voordracht over 'Snel aan de slag met ARDUINO'
o Voordracht Ditale ATV
o Projecten 4m band (70 MHz)
Er waren afgelopen weken uitzonderlijke condities op 10m en enkele prachtige openingen in
TROPO op UHF 70 & 23 cm, QSO's van meer dan 1.000 kms waren zeer gemakkelijk te maken
met eenvoudige antennes en QRP vermogen. Een mooie site om dit in het oog te houden is
http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html
Dit jaar telt december niet minder dan 5 zaterdagen, 5 zondagen, 5 maandagen ‐ en dit gebeurt
maar één maal om 824 jaar !

Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank aan ON7EQ Jean‐Jacques voor de input.

