
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

8 januari 2020 
 

 

 

Aanwezig: ON7EQ, ON7TG, ON7JA en  ON4ANE 

Volgende bestuursvergadering woensdag 5 februari 2020 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond: 

•   10 jan.: ON7EQ Jean-Jacques 

•  24 januari 2020: ON4ANE Norbert – Nieuwjaarsreceptie 

•  7 februari: ON5MF Jurgen (onder voorbehoud) 

•  21 februari: Voordracht 'Snel aan de slag met de VNA' door ON7EQ 

 

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

 

We hopen dat iedereen een goede jaarovergang heeft mogen meemaken en 2020 goed 

gestart is !  

  

En dat al  jullie woeste plannen zich in 2020 mogen realiseren .... ik denk dat iedereen 

wel plannen heeft, want steeds de grenzen verleggen maakt nu eenmaal deel uit van 

onze activiteiten als radioamateur ! 

  

 Afgelopen TRA-activiteiten: 

• Activatie OR18TRA was een succes: waar we in het begin wat twijfels hadden om de 

kaap van 2.000 QSO's te halen, werden er uiteindelijk 8.153 QSO's in onze log 

ingeschreven ! Met dank aan alle leden die dit mogelijk hebben gemaakt !  

• West-Vlaamse UBA vriendenronde: zie resultaten 2019 in bijlage met de nieuwe 

planning 2020. Bedankt Marc ON5SM voor de opvolging en opmaak awards ! 

 

 Volgende activiteiten: 

  

• 24 januari Nieuwsjaarreceptie TRA: er wordt gezorgd voor een natje en droogje in 

de gewoonlijke variaties, voor ieders wat wils ! De voorzitter/CM zal hierbij in zijn 

nieuwjaarspeech een aantal belangrijke zaken melden voor het komende werkjaar.     



• 25-26 januari UBA DX Contest, 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 13u00 tot 

13u00 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 (bvb in de 6 uur categorie). Het reglement vindt je hier: 

http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen  

• 21 februari 20u00 : Voordracht 'Snel aan de slag met de VNA' door ON7EQ. 

Introductie tot de aanschaf (wat zijn de mogelijkheden / beperkingen in functie van 

prijs ... ?) en het praktisch gebruik van een VNA meettoestel, met uitgebreide demo's 

van diverse meetopstellingen, en  dit proberen we allemaal zonder één formule op 

het bord te zetten (dat wordt een uitdaging HI).   

• 20 maart 20u00 : verkiezingen CM /DM / Bestuurders UBA. Zoveel mogelijk 

leden worden verwacht., vooral voor de verkiezing van de nieuwe bestuurders.  

• 09 mei : UBA congres te Mechelen - Technopolis 

  

Verder nog ... 

  

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

Club) niet te vernieuwen voor 2020.  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 (ON0WV analoog en DMR) 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 TRA-leden  die 

hun zolders/kelders regelmatig opruimen en het waardevol materiaal  aanbieden als 

'mini hambeurs'  ten gunste van de R2 omzetter ! 

• Er zijn heel wat QSL kaarten op te halen ! 

·      Voor de 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 

 



  

  

 



 

 



 

 



 



 



 

 


