Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 5
november 2015
Aanwezig; ON7EQ, ON5SM, ON7JA en ON4ANE
Verontschuldigd: ON7TG
Volgende bestuursvergadering donderdag 3 december 2015.
•

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op:
o 6/11: Norbert ON4ANE
o 13/11: Jan ON7JA + Foto- Reisverslag activatie ZB2 door ON7EQ
o 20/11: Tom ON7TG
o 27/11: Marc ON5SM
o 4/12: Jean-Jacques ON7EQ – Samenkomst DX Contest/voorbereiding
o 11/12:
o 18/12: Wafelbak
Afgelopen TRA activiteiten:

•

•
•
•
•

•

Deelname aan de BMA contest september - 2m sectie TRA behaalde met
ON7TR/P een mooie derde plaats ! Als we de scores bekijken, zien we dat we
amper 3 QSO's tekort kwamen om op de eerste plaats te belanden ! Bedankt
aan iedereen die ons puntjes heeft gegeven... en we mikken bij een volgende
editie op een eerste plaats dank zij nog wat extra punten uit de sectie
! Proficiat voor ON2AJ en ON7EQ als operatoren.
Deelname aan de 80m SSB & CW – 2m UBA contesten door verschillende leden.
Zeer goede propagatie...
Deelname aan HORIZON op 10/10, de kaderdag van UBA
West-Vlaamse UBA vriendenronde op 25/10 geleid door ON5SM Marc, 36
stations in de log. Bedankt Marc !
Op vrijdag 30/10 in primeur druk bijgewoonde voordracht van ON7DQ Luc ivm
zijn SOTA activiteiten - zie voor verdere details de CQ-QSO van deze maand en
onze TRA webstek http://www.uba-tra.be/, waar je de presentatie en alle info
kan downloaden (sectienieuws / voordrachten)
31/10 bezoek aan het RADIOMUSEUM te De Panne: zeer interessante en unieke
privé collectie radio's en multimediatoestellen (platenspelers, televisies,
zend/ontvangters, ...). De conservator wist ons te boeien met zijn toelichtingen
over elk apparaat en demo's (o.a. originele Edison 'voice recorder') . Jammer
genoeg waren er maar VIJF leden geïnteresseerd in het bezoek, we hadden

eerlijk gezegd gehoopt op een wat grotere opkomst. Als je weet dat dit
allemaal organiseren toch heel wat inspanningen vraagt, stellen we ons de vraag
of we dit in de toekomst nog zullen doen. Zie onze webstek onder 'sectienieuws
/ extra muros' voor enkele foto's, ook op onze Facebook pagina
https://www.facebook.com/ubatra.torhout diverse video filmpjes te bekijken.

•
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Nieuwe TRA-activiteiten in aantocht ...

•
•

•

13 november 20u : Foto- Reisverslag activatie ZB2 door ON7EQ. Een niet te
missen voordracht, gegeven door onze CM !
Vrijdag 04 december 20u : vergadering om de UBA DX contest (januari)
voor te bereiden met ON7TR. Verleden jaar zijn we op de derde plaats
geeïndigd, dit jaar gaan we resoluut voor n° 1. Als je plannen hebt om
mee als operator achter de micro te kruipen, kom dan zeker af - we leggen
uit hoe optimaal met N1MM te werken en geven tips om meer punten te
behalen ...
18 december vanaf 19u00 - WAFELBAK : na het succes van vorig jaar zal
Marc ON5SM weer zijn wafelijzers laten warmen om overheerlijke wafeltjes
te bakken. 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. We zorgen ook voor een verrassing ... meer info volgt !
Verder nog te melden
•
•
•
•

Zaterdag 14/11 - 14u: ARDF 80m in domein DE STER georganiseerd door
sectie SNW
Zondag 15/11: Hambeurs Sectie WRA 09u30 14u00
QSL dienst : er is deze week weer een lading QSL post toegekomen.
Sommige postvakjes zitten (OVER)vol, kom eens langs om ze te ledigen !
BELANGRIJK : op 08 mei 2016 houdt de actie '1.000 kms tegen kanker' 's
middags halt in onze Sparrenstad. We verwachten 6.000 fietsers (ja, ZES
DUIZEND !) die elk 1.000 kms trappen voor het goede doel 'Kom op
tegen kanker ! '. Verleden jaar heeft deze vierdaagse fietstocht ruim 3 Mio
EUR sponsoring opgebracht, dat integraal ten voordele van het onderzoek
tegen kanker geschonken wordt. Heb je al eens nageteld hoeveel mensen
je uit jouw omgeving kent die geconfronteerd worden (of werden...) met
deze ziekte ? in ieder geval, onze sectie TRA heeft zich nu al geëngageerd
om ook een steentje bij te dragen in het gebeuren, bvb door (zoals voor de
JUMBORUN) de parkingwacht te verzorgen. Meer info volgt ... maar hou
alvast deze dag vrij in de agenda ! We rekenen op jullie aanwezigheid en
deelname. Bekijk alvast de sfeerreportage van de 2015 editie op Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=orbjK3V9ykA&feature=player_embedde
d. In shack TRA liggen er al infobrochures klaar, kijk anders op de
Facebookpagina voor meer details
https://www.facebook.com/TorhoutFietstTegenKanker/

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

