
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

6 november 2019 
 

 

 

 Aanwezig:, ON7EQ, ON7TG en ON7JA en ON4ANE 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 4 december 2019 

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

•  1 nov.: Shack gesloten ! 

•  15 nov.: ON7EQ Jean-Jacques 

•  29 nov.: ON4ANE Norbert 

•  13 dec.:  ON2IC Eddy  

•  27 dec.:  ON7TG Tom 

•  10 jan. 2020 : nader te bepalen 

•  24 januari 2020 - 20u00 : Nieuwjaarsreceptie 

 

Afgelopen activiteiten 

 

• Deelname aan UBA Horizon 2020 - informatie dag voor de kaders UBA. We 

hebben in bijlage een samenvatting gemaakt van een aantal interessante slides 

met betrekking tot BIPT vergunningen, want er zijn op dat vlak recent heel wat 

wijzigingen geweest - nuttige info voor ons allen !    

• 18-10 : Wafelbak op sectie ONZ ten voordele van de werking van repeaters op de 

Halletoren Brugge was een groot succes, met meer dan 35 man opkomst. Met 

dank aan de organisatoren en wafelbakkers Jenny XYL ON4NS  en Marc ON5SM, 

en Marc ON4OO voor uitlenen materiaal. 

 

• Met de winter in aantocht werd het buitenschrijnwerk van onze shack 

TRA voorzien van een laagje vernis en de inkomdeur bijgesteld zodat ze niet 

meer spant....   Tnx to ON7EQ en ON7JA ! 



• 20-10: Verzorgen van de West-Vlaamse vriendenronde met 44 QSO' in de log - 

een mooi resultaat omdat het die dag ook 2m contest was - bedankt Marc ON5SM 

om dit in goede banen te leiden.   

• Deelname door onze leden aan de diverse SSB & CW contesten (Marconi, 6m en 

80m UBA) en ARDF wedstrijden.   

• De uitslag van onze deelname met F/ON7TR/P in de Practical Wireless QRP 

contest op 2m van juni is  bekend : F/ON7TR/P  is op de zesde plaats en "leading 
overseas" station ! Mooi resultaat omdat de propagatie niet super was !  

 

• Met de start van de nieuwe legislatuur der gemeenteraden, deelname aan de 

installatievergadering van de vers samengestelde cultuurraad van Stad Torhout, 

voor ons van belang naar representatie op lokaal vlak. 

  

Lopende  en volgende activiteiten 

 

  

• Activatie OR18TRA : sinds 25 okt. activeren wij met een tiental leden deze 

'special call' op alle banden en in alle modes, we zitten ondertussen ver voorbij 

de kaap van 2.500 QSO's !! Er zijn in totaal al ruim 102.000 QSO's gelogd door de 

38 deelnemende stations, en er werden meer dan 2.500 awards uitgegeven. Meer 

info op https://or0yal.uba.be/   Indien we TRA leden horen oproepen, zullen 

we zeker in de pile-ups onze oren extra spitsen !     

• 9-10-11 november : medewerking TRA aan de radiocommunicatie voor de 

oriëntatiewedstrijd te Oostduinkerke/Koksijde (540 man ingeschreven!)  

• 24 januari 2020 - 20u00 : Nieuwjaarsreceptie zoals gewoonlijk verzorgd met 

natjes en droogjes. Noteer alvast deze datum in de agenda !  



• Aangezien Frank ON5NQ nog niet klaar is met zijn voordracht, zal ON7EQ in de 
loop van februari een voorstelling / praktische workshop organiseren 
omtrent VNA.  

Wat is dit voor een mysterieus toestel en wat kunnen wij ermee doen ? Destijds 

kostte dit 'stukken van mensen', maar ondertussen is de prijs voor sommige van 

deze meettoestellen gezakt tot minder dan 50 EUR ! Bij voorbeeld de NanoVNA, zo 

groot als een pakje sigaretten, bereik 50 kHz tot 900 MHz, met kleuren touch- 

display ... en waarmee je vééél meer kan doen dan een 'ordinaire' SWR meter.  

 

  

     

Verder ... Diverse zaken ter afsluiting 

  

• Zoals geweten kunnen wij tot 25-12 ook uitkomen met de prefix “OR” in plaats 

van de standaardprefix “ON”. In dit verband hadden wij graag vernomen of er 
interesse is om gezamenlijk QSL's te voorzien, met het gepaste thema 
''H.K.H. Prinses Elisabeth 18jaar'', waarbij elk station zijn eigen call kan 

invullen of bestickeren - dit om de prijs van de kaarten te drukken. Interesse ??  
Neem dan contact op met Jan ON7JA.  

• Ons ere-bestuurslid Léon ON4AYQ, momenteel in RVT "Hof Demeersseman" 
te Ichtegem, samen met zijn XYL Simone, te Ichtegem verblijvende heeft ons 

deze week gecontacteerd. Een bezoekje of telefoontje (051/65.03.34 - lang laten 

bellen) van de 'anciens' zal hem veel plezier doen om goede herinneringen op te 

halen !  

 

Het TRA bestuur en mijzelf wensen  jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73 

  

Jean-Jacques / ON7EQ  

on7eq@uba.be 

GSM 0498/51 54 84 


