
Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 6 

november 2014 
 
Aanwezig :  ON4AYQ, ON7EQ, ON5SM, ON7JA en ON7TG 

Verontschuldigd: ON4ANE 

� Volgende bestuursvergadering woensdag 10 december 2014 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst: 

o 7/11: ON4ANE Norbert 

o 14/11: ON7JA Jan 

o 21/11: Vertoning film Gewaagde DX expeditie “Rockall Island” 

o 28/11: afwachting kandidaat/dienst  

o 5/12: ON7EQ Jean-Jacques 

o 12/12: ON7TG of ON5SM +  Uitreiking Cultuurprijs Stad Torhout 

• Kastoestand OK 

Afgelopen activiteiten 

• ''Belgian Mill Award'' (BMA) contest:  onze sectieleden ON7TG, ON7JA en ON2AJ deden mee op VHF 

vanuit locatie Vredesmolen te Klerken en behaalden een eervolle 5de plaats, ondanks de eenvoudige 

opstelling ! Proficiat ... en volgende maal beter met een QRO opstelling ?   
• Deelname door de sectie aan de UBA West-Vlaamse vriendenronde op 19/10 door Norbert ON4ANE, 

34 QSO's gelogd ondanks dat het een contest voormiddag was ...  
• Deelname aan HORIZON, de UBA kaderdag.  Hierbij kwamen de resultaten van de 'grote enquête' 

uitvoerig aan de orde. Voorstelling in de sectie op 21/11 (zie verder)  
• Overleg met Schepen Lieselotte DENOLF, verantwoordelijk voor cultuurzaken  in Torhout - en dus 

ook voor de beschikbaarheid van lokale voor verenigingen. De Schepen  bezocht ons clublokaal en 

noteerde onze verwachtingen, ze lichtte anderzijds de stand van zaken toe. Stad Torhout verhuurt de 

terreinen van het containerpark tot eind 2017, men gaat ervan uit dat we tot dan in ons lokaal mogen 

blijven... maar als we ervoor kunnen verhuizen, is dit natuurlijk mooi meegenomen. Stad Torhout 

gaat rekening houden met onze noodzaak naar een nieuw lokaal, maar alle suggesties vanuit onze 

kant zijn heel welkom. Daarom deze oproep : 

--> Indien er iemand weet heft van stadslokalen die vrij komen of beschikbaar zijn, en zouden 

in aanmerking kunnen komen als clublokaal  (zelfs mits wat herinrichting, laat het AUB weten 

! 

  

Komende activiteiten: 

 21 november 20u15 : Voorstelling resulaten 'Grote UBA enquête' - Wie zijn onze UBA leden ? Hoe zijn ze 

radio amateur geworden en wat zijn  hun interesses ? Wat zijn hun verwachtingen ? U komt het allemaal te 

weten ...    Daarna filmvertoning over de adembenemende DX-peditie van onze Kempense collega' naar 

de ROCKALL rots  (zie  http://nl.wikipedia.org/wiki/Rockall )   



 

   

• 29/30 november : 48u CQ WW CW contest  
• 13/14 december : UBA low bands contest  
• Vrijdag 19 december 20u00 - onder voorbehoud :  traditionele WAFELBAK ...  we wachten op 

bevestiging ivm beschikbaarheid catering materiaal en bereidwille OM voor het deeg voor te 

bereiden.    
• 09 januari 20u00 : Nieuwjaarsreceptie.   Noteer alvast deze datum in de agenda !   
• 25 januari : Hambeurs te Wetteren, een niet te missen event voor de zelfbouwers of amateurs van 

2de handsmateriaal. 

Verder ... 

  

• Wij kunnen nog tot eind deze maand de 'OP' prefix gebruiken, zie de UBA webstek 

(  http://www.uba.be/nl/actueel/flash/op-prefix-voor-alle-begische-radioamateurs-de-maand-

november )     voor meer info. Dit gezegd zijnde, de webstek is enkele dagen offline geweest wegens 

een hack-poging...  bedankt Claude ON7TK & team om dit snel aangepakt te hebben !  
• Fabrikant WOUXUN heeft een nieuw interessant compact toestel op de markt gebracht : een 

vierbands FM'er voor de 50 / 70 / 145 / 435 MHz band, de KG-UV950PL.  Frontpaneel kan los van de 

front unit.  Prijs ca 330€ (meer info bij ON7EQ - groepsaankoop gepland in UK) 

 

• QSL dienst : er zijn QSL kaarten toegekomen!  Onze QSL manager Jan ON7JA herinnert iedereen eraan 

van zijn uitgaande kaarten per land (of op zijn minst alfabetisch) te sorteren, we moeten deze 

namelijk op deze manier aanleveren aan het sorteercentrum.   
• We hebben nog steeds geen vaste TRA WEBMASTER ...   ON7EQ springt in, maar de updates aan de 

site zijn natuurlijk miniem. Wie voelt zich geroepen ? 
• Er waren afgelopen weken zeer goede condities op 10m en enkele prachtige TROPO openingen op 

VHF, vooral richting Oost.  
• Onze vriend Léon ON4AYQ is terug QRV binnen het TRA bestuur na een intensieve medische 

behandeling...  welkom terug in ons midden Léon en nog een vlot verder herstel ! 
• Wat zit er in de pijp voor begin 2015 ? 

o Voordracht ivm de nieuw digitale modes op HF   
o en nog veel meer !!!  

 Wij wensen jullie ondertussen 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 


