Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
7 februari 2018
•
•
•

Aanwezig:, ON5SM, ON7JA, ON7TG, ON4ANE en ON7EQ
Volgende bestuursvergadering woensdag 7 maart 2018
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
o 9 febr.: ON7EQ Jean-Jacques WORKSHOP 'FT8'
o 23 febr.: Tom ON7TG
o 9 maart.: Marc ON5SM
Laatste activiteiten

•
•
•

De nieuwjaarsreceptie was heel aangenaam en druk bijgewoond.. Ondertussen
zijn we al een maand verder ... de tijd vliegt voorbij !
Deelname aan contesten : op 27 en 28-1 namen diverse leden actief deel aan de
UBA DX Contest SSB.
Op 28-1 West Vlaamse vriendenronde geleid door onze sectie met achter de
micro Marc ON5SM, hij noteerde 39 stations in de log ! Super FB !

Volgende activiteiten

•
•
•

•
•
•
•
•

•

09 Feb 20u00: Workshop FT8 mode + JTAlert , met live demo station - alle
vragen omtrent deze nieuwe 'rage' op HF worden hierbij beantwoord
10-2 : CQ WW WPX RTTY Contest
10-2 : Start CW cursus sectie KTK, gedurende 15 weken te Kortrijk, iedere
zaterdag van 14.30h tot 16.30h door Lieven ON4PQ. inschrijving & info :
on4pq@ktk.be
11-2 : Hambeurs NOK (Zie affiche in onze shack of op volgende link
http://on4nok.be/?page_id=687)
24 & 25-2 : UBA DX contest CW
04-3 : Hambeurs NLB
04-3 : UBA Spring Contest 80m CW
17-3 : Hambeurs ROSMALEN : er is wederom mogelijkheid om met de bus te
gaan, zie Inschrijven kan via volgende URL:
https://goo.gl/forms/Hwh68cSV94ciEhqT2
06-4 - 20u : Verkiezingen UBA Bestuurders, DM en CM

Last but not least, noteer alvast de datum van maandag 30 april (= normaal een
brugdag voor 1 mei !) in je agenda voor onze TRA uitstap.
Dit jaar gaan we naar ISOTOPOLIS in Dessel (zie http://www.isotopolis.be/)

Nu dat er in de media heel veel sprake is van atoomenergie, en hierbij gerelateerd het
atoomafval, is dit bezoek een unieke gelegenheid om kennis te maken met het beheer
van deze materie. Wist je b.v.b. dat er in België geen atoomafval ondergronds bewaard
wordt ? Waar dan wel ? Met welke problemen moeten we hierbij rekening houden .... en
voor hoe lang ? We komen het allemaal te weten tijdens een drie uur durend bezoek en
een glasheldere, interactieve dialoog met onze gids.
's Namiddags plannen we dan, om even de zaken over een andere boeg te gooien, een
geleid bezoek aan de abdij van Postel, waar sinds het jaar 1140 Norbertijnen gehuisvest
zijn - de rondgang aldaar af te sluiten met een lekker proevertje !

Informatie volgt ... maar hou de datum alvast vrij en wees er als de kippen bij, want het
aantal deelnemers is beperkt !
Verder nog ...
• Zijn er verder nog binnen jullie kennissenkring belangstellenden voor een
nieuwe sessie basiscursus (ON3) ? Vorige editie was een succes, ondertussen zijn
er 2 kandidaten reeds HAREC geworden ... dus organiseren we graag een nieuwe
'crash course'

• Eind deze maand mogen we dan nog een nieuwe editie van 'Sparrenvonken'
verwachten ... alvast dank aan onze redacteur Marc ON5SM.
• Tenslotte melding dat de vriend ON5WAB Willy uit Veldegem terug lid is van de
sectie ! We voorzien voor jou in onze TRA-shack een nieuw QSL postvakje en
hopen dat dit snel gevuld mag worden HI 3x !
•

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

