Verslag Bestuursvergadering TRA van dinsdag 7 januari 2014
Aanwezig : ON4AYQ, ON7EQ, ON5SM, ON4ANE en ON7JA
Verontschuldigd: ON7JA
Volgende bestuursvergadering dinsdag 4 februari 2013
•
•

Kastoestand: gezond !
Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond dienst:
o 10/01 : Voordracht + DEMO ‘DMR’ = Digital Mobile Radio door Wim ON4AKH
o 17 januari Nieuwsjaarsreceptie TRA – er wordt gezorgd voor een natje en
droogje en de gewoonlijke variaties !

Voorbije activiteiten:
•

De wafelbak was een enorm succes en kende een grote opkomst ! Met dank aan
ON5SM Marc voor het bakken, ONANE voor het maken van het deeg, en ON4OO Marc
voor het ter beschikking stellen van het catering materiaal. Zoals verleden jaar kregen
het bezoek van Marc ON6DL, waarschijnlijk ons ‘verste lid’ (gewoonlijk QTH = China!)

•

Contest activiteiten : verschillende leden waren actief in de "UBA LOw Band Contest",
en voor de 'Practical Wireless 4m contest' was ons team (ON7JA/ON7EQ) 'Leading
Overseas', 8st plaats op 23 deelnemers, in totaal een 40-tal QSO's in de log, niet slecht
voor een eerste deelname
Vriendenronde 15 december verzorgd door Marc ON5SM : een 30-tal QSO's met
wisseldende condities/propagatie.

•

Geplande activiteiten:

o

o
o
o

o
o
o

10 januari: Voordracht + demo DMR Radio door ON4AKH : deze nieuwe digitale vorm
communicatie kent momenteel een geweldige opmars en blijk DSTAR te gaan vervangen we zijn benieuwd hierover meer te vernemen en eens te horen hoe dit 'life' klinkt ....
17 januari Nieuwsjaarsreceptie TRA – er wordt gezorgd voor een natje en
droogje en de gewoonlijke variaties !
19 januari 09-11 lokaal : UBA 10m contest - graag ook jullie logs opsturen, al
is het maar één QSO ! (Méér mag ook HI)
25-26 januari UBA DX Contest, dit is een leuke contest voor de ON-stations
gezien er wereldwijd interesse in voor het werken Belgische stations, tevens is een prachtig
diploma haalbaar voor ieder UBA-lid. Alle opgestuurde logs tellen mee voor TRA punten.
Een ideale contest om deel te nemen! Ieder buitenlands station is op zoek naar ON stations
voor het behalen van extra ON punten. Succes verzekerd! Ook al neem je deel voor slechts
enkele uren (bvb in de 6 uur categorie). Het reglement vindt je hier:
http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen
26 januari : HAMBEURS WETTEREN: zoals geweten, één van de belangrijkste
beurzen in onze contrijen ...
28 februari : Voordracht over BLIKSEMINSLAG door ON4CHE : zeer
interessant - onder het motto 'beter voorkomen dan genezen'
Vrijdag 21 maart 20u00 : verkiezingen CM – DM – Bestuurders UBA. Zoveel
mogelijk leden worden verwacht., vooral voor de verkiezing van de nieuwe bestuurders.

Zondag 27 april : HAMDINER : info volgt, maar prik alvast deze datum in je

o

agenda ! !
o

Vergeet niet je steun / lidmaatschap aan het WOC (West-Vlaamse Omzetter
Club) niet te vernieuwen voor 2014. Wegens de steeds stijgende energiekost is de
elektriciteit rekening nog altijd de grootste hap in het werkingsbudget en is elke bijdrage
zeer welkom om de Brugse repeaters in de lucht te houden. Als steunend lid is de bijdrage
slechts slechts 3 EUR/jaar, over te schrijven op de bankrekening van WOC vzw BE61 7330
1330 7117 met vermelding van je call als referentie ! Ook hartelijke dank aan onze TRAleden die hun zolders/kelders regelmatig opruimen en het materiaal permanent aanbieden
als 'mini hambeurs' ten gunste van de R2 omzetter !

Verder nog wat nieuws;
•

Ons lid ON4VIC Victor is op reis vertrokken richting Aruba en zou eerstdaags te horen
zijn via echolink op R2 !

•

Ons lid ON7HLU Hakim is nét terug van een reisje naar Tunesië, en heeft van hieruit
contact gehad met verschillende van onze leden.... niet gemakkelijk in de PILE-UPS die
hij telkens veroorzaakte ! Bedankt voor het uitluisteren naar ON-stations Hakim !

•

Afgelopen maand hebben twee nieuwe leden onze sectie vervoegd : ON5MF Jurgen,
woonachtig te Moorslede, en ON3JEF, Jozef uit St Kruis. Van harte welkom ! Hiermee
bereiken we bijna de kaap van 60 leden....

•

Gezinsuitbreiding bij ON7TG Tom en XYL Elien : in december trotse ouders geworden
van een flinke zoon genaamd Emeric ! Proficiat ... en uiteraard een radioamateur in spe
!

•

Dit jaar viert onze sectie TRA haar 35-jarig bestaan ! We hebben een special call
hiervoor aangevraagd bij het BIPT ... afwachten of hieraan een positief gevolg wordt
gegeven.

•

We hebben op het grondgebied van Torhout, in de Kleine Korenbloemstraat, een tot
hiertoe nog niet gecatalogeerde molen binnen het 'Belgian Mill Award' bestand gespot.
Voor meer info
zie http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=3027 Lijkt ons
interessant om deze zomer tijdens de BMA Contest te gaan activeren. Een nieuwe
referentie werd hiervoor aangevraagd. Heeft iemand meer details over die molen ?

•

Voor de bardienst en ander nieuws heet van de naald verwijzen we naar de TRA
website http://www.uba-tra.be/

