Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
9 januari 2019.
Aanwezig: ON4ANE, ON7EQ en ON5SM
• Verontschuldigd: ON7TG en ON7JA
• Volgende bestuursvergadering woensdag 6 februari 2019
• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst:
•
11 jan.: Norbert ON4ANE
•
25 jan.: ON7EQ Jean-Jacques – Nieuwjaarsreceptie
•
8 febr.: ON5SM Marc
•
22 febr.: ON5SM Marc
•

Met dit jaarovergang een speciaal woordje van de voorzitter
We hopen dat iedereen een vlotte jaarsovergang heeft mogen meemaken en 2019
goed gestart is ! En dat al je plannen zich in 2019 mogen realiseren ... misschien
het behalen van het HAREC certificaat ? Ofwel nieuwe DXCC landen binnenhalen
? Een lineair bouwen ... of misschien een nieuwe antenne ? Het maakt niet uit ... ik
denk dat iedereen wel plannen heeft, want steeds de grenzen verleggen maakt nu
éénmaal deel uit van onze activiteiten als radio-amateur !
Afgelopen activiteiten
•
•

•

Deelname aan ARDF 80m wedstrijd op 08-12 te Lembeke : het was een
fris weertje en een redelijk moeilijk parcours ...
Resultaten van onze deelname aan de BMA contest zijn bekend :
geklasserd zijn ON4ANE, ON7EQ en ON7TR/P (als molenreferentie vanop
Vredemolen te Klerken 6de plaats op 10 deelnemers) zie deze pagina voor
details
De UBA Vriendenronde op 09/12 verzorgd door ON7JA Jan met goed
gevulde log (38 QSO's) . In totaal werden er dan in 2018 189 verschillende
roeptekens genoteerd, en de teller sloot af met 2216 inmeldingen. Per
week kwam dat op een gemiddelde van 42 stations met soms uitschieters
tot in de 50. Een totaal van 92 awards werden reeds uitgeschreven /
toegewezen waarvan 49 Brons, 30 Zilver en 13 Gouden ! Zie in bijlage de
nieuwe kalender voor 2019.

•

Heel aangename en overheerlijke traditionele 'TRA-Wafelbak' gehouden
op 14/12 met grote opkomst, bedankt ON4ANE Norbert voor het
klaarmaken van het deeg en Marc ON5SM voor het bakken en ON4OO Marc
voor het ter beschikking stellen van het catering materiaal !

En we zien volgende activiteiten in 2019 tegemoet ...
•

op vrijdag 25/1 - 20u00 : bubbelende NIEUWJAARDSRECEPTIE TRA zie uitnodiging in bijlage ! Allen welkom !!

•

Weekend van 26/27 januari : UBA DX Contest SSB. Telkens van 13H tot
13H GMT. Alle opgestuurde logs tellen mee voor TRA score. 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-contestreglementen
02 +03 februari : MEXICO RTTY Contest (mooi award te verkrijgen !)
09+10 februari : CQ WPX RTTY Contest
10 febrauri : UBA West Vlaamse vriendenronde verzorgd door onze sectie,
dit in goede banen geleid door Marc ON5SM
16+17 februari : Russian PSK Contest (mooi award te verkrijgen !)
23+24 februari : UBA DX contest CW + REF Contest SSB

•
•
•
•
•
•

Verder uiteraard in 2019 zijn nog voordrachten & workshops ingepland !
Wie heeft interesse in :
o een workshop rond 'meten' : iedereen kan zijn HF, VHF of UHF
transceiver, SWR of power meter, dummy load enz meebrengen,
bedoeling is dat we deze toestellen uitmeten met professionele
apparatuur en bekijken of de calibratie OK is !
o Een toelichting rond het nieuwe KB inzake radio amateurs en
tarieven BIPT ?
o een mini-hambeurs / kofferbakverkoop ? Een beetje afhankelijk
van wat jullie nog op zolder hebben liggen natuurlijk ....
o Een introductie tot de werking van de UBA QSL dienst ?

--> alle voorstellen zijn welkom, graag jullie input !!

Nog wat diverse zaken ...

•

•

•

Vergeet niet je steun / lidmaatschap aan het WOC (West Vlaamse
Omzetter Club) te hernieuwen voor 2019 Wegens de stijgende
energiekosten, is elke € zeer welkom om de Brugse R2 repeater in de lucht
te houden ! De jaarlijkse bijdrage bedraagt amper 3 €. welke kan gestort
worden op bankrekening IBAN: BE61733013307117op naam van WOC
vzw - bij voorbaat bedankt ! Vergeet bij de overschrijving niet Uw call en Email coördinaten te vermelden alsook welk systeem je wenst te steunen (
Analoog, DMR of beiden ), zodat het WOC je op de hoogte kan houden.
Uitnodiging van Stad Torhout voor de plechtige onthulling van het
kunstwerk 'SPROOKJE' + aansluitend receptie op 30 januri 19u - zie bijlage
!
Voor de fanaten van FT-8 digitale mode : ondertussen is iedereen
waarschijnlijk wel QRV met de nieuwe release WSJT-X V2, want de vorige
is niet meer compatibel/gesupporteerd ... Het loont de moeite niet enkel
op HF maar ook eens op 2m QRV te zijn (144.174 Mhz USB) - ook op deze
band is er veel activiteit en zijn er fenomenale afstanden haalbaar met
zeer beperkte middelen, zelfs met enkele tientallen Watts vermogen op
een ground plane antenne !

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

