
  
Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 3 

januari 2016 
 
Aanwezig; ON7JA, ON4ANE, ON7TG, ON7EQ en ON5SM 

Volgende bestuursvergadering donderdag 7 februari 2016 

 

• Kasverslag : gezond ! 

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

o 15 januari: Bestuur - Nieuwjaarsreceptie 

o 22/1: ON7EQ Jean-Jacques 

o 29/12: ON7TG Tom 

o 5/2: ON5SM Marc 

o 12/2:  ON4ANE 

Afgelopen TRA  activiteiten:  

• De Voorzitter/CM start met een nieuwjaarsboodschap voor iedereen.  

Beste (X)YL's en OM's leden en sympathisanten van TRA, we hopen dat iedereen 

een goed jaarsovergang heeft mogen meemaken en 2016 goed gestart is !  Hierbij 

(nogmaals) de beste wensen voor een vreugdevol en gezond jaar, met veel plezier 

aan de hobby !  

• De wafelbak van 18 december was een enorm succes en kende een grote 

opkomst ! Met dank aan ON5SM Marc voor het bakken, ON4ANE Norbert voor 

het maken van het deeg, ON4OO Marc voor het ter beschikking stellen van het 

catering materiaal en last but not least QRP van ON4CGX Bernard & Chantal 

voor de spontane bediening aan tafel.   

 



• West-Vlaamse Vriendenronde van zondag 3 januari, verzorgd door ON5SM 

Marc : 32 stations gelogd ! Bedankt Marc om deze ronde te leiden. 

• 2x deelname ARDF wedstrijden (Lembeke en Stekene)  

• Samenkomst van vrijdag 4 december: samen met ons TRA-contest team ter 

voorbereiding van de UBA DX Contest 30/31 januari: ON7EQ leidt alles wat in 

goede banen om een schitterend resultaat te behalen. We zijn er klaar voor ! 

Komende activiteiten 

• Op vrijdag 15 januari starten we met de leden voor de jaarlijkse 

Nieuwsjaarsreceptie TRA – er wordt gezorgd voor een natje en droogje in de 

gewoonlijke variaties, voor OM en XYL  !  

• Van zaterdag 22/1 - 19h00 tem zondag 23/1 - 19h00:  activatie van OR0OST. 

Het radio zendstation van de Radio Maritieme diensten (''Oostende Radio'') te 

Middelkerke sluit na bijna 80 jaar bestaan voorgoed haar deuren. Om dit niet 

onopgemerkt te laten voorbijgaan, zullen een aantal sympathisanten 

(waaronder enkele TRA leden) als 'LAST FAREWELL' de allerlaatste signalen de 

ether insturen, vanop de statige antennemasten (65m hoog). Zie hieronder 

voor details hoe OR0OST te contacteren op SSB en/of CW en een mooie QSL 

kaart ter herinnering te ontvangen.  

 

 

Twee stations zullen simultaan QRV zijn in CW en SSB op volgende 

frequenties +/_ QRM: 

CW:  1.824 - 3.520 -  7.020  -   14.052  -  21.052  -  28.052 MHz 

SSB: 1.845 - 3.660 -  7.095  -   14.294  -  21.410  -  28.525 MHz 

 



• Zondag 24 januari: Hambeurs Wetteren.  Volgens sommige 

geruchten die de ronde doen, zou dit wel eens de laatste editie kunnen zijn ? 

In ieder gevall, de 'place to be' !  Zie voor info 

http://wtn.uba.be/hambeurs/hambeurs.htm   

 

• Weekend 30-31 januari UBA HF DX Contest: deelname door de sectie TRA, 

maar individueel deelnemen kan natuurlijk ook nog ! Dit is een leuke contest, 

ook met low power en een beperkt aantal uren QRV kan je meedoen. 

Wereldwijd zijn de stations op hard zoek naar ON-Stations op verschillende 

band, leuk dus om even QRV te zijn. 

 

• HAMDINER : de locatie is nog niet bekend (alleszins in of rond Torhout) - maar 

schrijf alvast de datum in je agenda : ZONDAG 10 APRIL. 12u00..   info volgt !  

 

• Een  bezoek aan de Marinebasis Zeebrugge en het MRCC of Nautische centrale 

Zeebrugge wordt ingepland, aangezien hiervoor na bevraging grote interesse 

bleek voor te zijn – info volgt (daguitstap) !  

 

• Vergeet niet je steun / lidmaatschap aan het WOC (West-Vlaamse Omzetter 

Club) niet te vernieuwen voor 2016.  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.  Zie   http://on0wv.uba.be/ ''WOC steunen'' (rechts boven 

in de menubalk) voor details - slechts 3 EUR/jaar ! Ondertussen zal iedereen 

wel opgemerkt hebben dat in december de antenne vernieuwd werd (gedaan 

met het hinderlijk gekraak !) en ook de repeater werd vervangen door een 

zeer performant en prachtig professioneel (recup !) toestel , volledig op 

afstand via netwerk instelbaar.... 

 



 

Verder nog ... 

  

• Ander minder goed nieuws is dat ons lid en  vriend Eddy ON8VE deze week 

opgenomen werd in het ziekenhuis ten gevolge van een hersenbloeding, en 

momenteel in coma wordt houden.  We hopen voor Eddy en XYL Viviane dat 

hij snel hersteld is, en voorzien voor hem alvast een kaartje dat ter 

ondertekening zal liggen bij de nieuwjaarsreceptie van nu vrijdag aanstaande.  

  

  

Aan allen nog veel plezier gewenst met de hobby en de beste 73 

  

het TRA bestuur  

  


