
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

3 januari 2018 
 

  

• Aanwezig: ON7EQ, ON5SM, ON7JA, ON7TG en ON4ANE 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 7 februari 2018  

• Kasverslag : gezond ! 

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

o  12 jan.: Nieuwjaarsreceptie 2018 

o  26 jan.: ON4ANE Norbert 

o  9 febr.: ON7EQ Jean-Jacques WORKSHOP 'FT8' 

o  6 april: Verkiezingen UBA Bestuur / DM / CM om 20u 

 

Met de jaarwisseling 2017 - 2018 

 

Beste (X)YL's en OM's leden en sympathisanten van TRA 

  

We hopen dat iedereen een goede jaarovergang heeft mogen meemaken en 2018 goed 

gestart is ! Van harte een gezond en vreugdevol jaar toegewenst, met veel plezier aan de 

hobby ! In ieder geval veel succes met de uitdagingen die op komst zijn ...  

  

  

Dit waren de laatste recente activiteiten 

  

• De wafelbak was een enorm succes en kende een grote opkomst  (24 

deelnemers) ! Met dank aan ON5SM Marc voor het bakken van de overheerlijke 

wafels, ONANE voor het maken van het deeg, en ON4OO Marc voor het ter 

beschikking stellen van het catering materiaal.   

  

Volgende activiteiten 

  

• 12 januari Nieuwsjaarreceptie TRA – er wordt gezorgd voor een natje en 

droogje met de gewoonlijke variaties ! Iedereen van harte welgekomen.  

o 13-14  januari  :  UBA PSK31 contest   



• 27-28 januari UBA DX Contest - SSB, dit is een leuke  contest voor de ON-

stations gezien er wereldwijd interesse in voor het werken van Belgische 

stations, tevens is een prachtig diploma haalbaar voor ieder UBA-lid. De contest 

gaat door van 13u tot 13u GMT. 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 (bv. in de 6 uren categorie). Het 

reglement vindt je hier: http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-

contest-reglementen 

• 28 januari : West Vlaamse vriendenronde 09u30-10u30 144.575 MHz 

verzorgd door sectie TRA : Marc ON5SM zal dit in goede banen leiden  

• 09 februari 20u00:  WORKSHOP 'FT8' : aansluitend op de druk bijgewoonde 

voordracht van december, zijn verschillende TRA leden ondertussen met succes 

actief geworden in deze mode ... Om nog wat extra 'tips en tricks' uit de doeken te 

doen zal ON7EQ een demo station opstellen en alle praktische vragen 

beantwoorden. Tevens zal de software 'JT-AlertX' worden toegelicht - deze 

zorgt, in combinatie met WSJT-X, voor heel efficient automatisch loggen, 

interactief aanduiden welke stations reeds gewerkt zijn, welke DXCC's nog te 

werken vallen, enz ! Aangezien in FT8 alles razendsnel gaat, is deze 'dashboard' 

uitbreiding een aanbeveling om optimaal in deze mode te kunnen opereren.  

 

 

  

• 06 april 20u00 : verkiezingen CM – DM – Bestuurders UBA. Zoveel mogelijk 

leden worden verwacht, de verkiezing van de nieuwe bestuurders is dit jaar van 

strategisch belang.   

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

Club) niet te vernieuwen voor 2018.  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 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 TRA-leden  die hun zolders/kelders 

regelmatig opruimen en het materiaal permanent aanbieden als 'mini hambeurs'  

ten gunste van de R2 omzetter !  

• Culturele uitstap : wordt ingepland voor de zomervakantie - meer details 

volgen, maar het belooft iets unieks te worden !  

  



  

Verder nog ...  

  

• Deze maand heeft ON7AS uit Veldegem onze sectie terug vervoegd  - Welcome 

back Jimmy ! 

• Hebben jullie al de laatste editie van SPARREVONKEN gedownload ? 

http://www.uba-tra.be/download/sparrevonken/Sparre-vonken-2017-12.pdf  

Bedankt Marc ON5SM voor de redactie van ons TRA clubblad ! 

• Voor de bemanning bardienst  en ander nieuws heet van de naald verwijzen we 

naar de TRA website  http://www.uba-tra.be/ 

  

  

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

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur  

  

on7eq@uba.be 

GSM 0498/51.54.84 


