
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

3 oktober 2018 
 

  

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

• Volgende bestuursvergadering woensdag 7 november 2018 

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

•  5 oktober: ON5M  

• 19 oktober: Shack gesloten –> WAFELBAK WOC-West-Vlaams Omzetter 

vzw in shack OSB Brugge ! 

• 02 nov : ON4ANE Norbert 

• 16 nov: ON7EQ Jean-Jacques 

• 30 nov: ON7TG Tom 
  

 

 

Hierbij allereerst wat feedback omtrent een aantal recente activiteiten binnen onze 

sectie 

 

 

• 09-9 : Deelname aan de 1ste UBA Familie radio zoektocht door TRA delegatie   

• 21-9 : Spreekbeurt ON5SM 'Activatie DU9'  

Het was een zeer druk bijgewoonde (+ 30 toehoorders) en boeiende presentatie, 

waarvoor dank Marc, gevolgd door een proeverij van diverse overheerlijke Filippijnse 

lekkernijen (bedankt XYLs ON5SM - Mary en ON8CQ - Shirley) . Uitvoerig verslag zal te 

vinden zijn in de volgende E-CQ-QSO editie ! 

• 29-9 : Deelname ARDF te URSEL / kleit  

• 30-9 : bezoek aan HAMBEURS La Louvière 

  

 

 

 

 

 



 

 

Nieuwe TRA en streekgebonden activiteiten  in aantocht ... 

 

• 05-10 : voordracht SATELLIET communicatie door ON4API (op sectie ONZ) 

• 07-10 : 2m ARDF vossenjacht Waasland 

• 07-10: 09u30-10u30 op 144.575 MHz West-Vlaamse Vriendenronde UBA 
verzorgd door sectie TRA  (reeds 42x bronzen en 20x zilveren awards 

uitgereikt) 

• 07-10: Opening nieuw lokaal sectie OST 

• 07-10: ON Contest 80m SSB 

• 13-10: HORIZON 2018, de UBA kaderdag 

• 14-10: 05u30-08u00 UTC :ON Contest 80m CW 

• 14-10: 08-10 UTC : ON contest 6m CW/SSB 

• 19-10: 19u30 WAFELBAK Ten voordele van werking WOC vzw (de 
repeaters op het Belfort van Brugge) - locatie shack OSB  

• 21-10: ON 2m contest CW/SSB 07-10u UTC 

• 31-10: ARDF 80m Deinze 

• 31-10: OR4CLM van start (2 weken) sectie ONZ 

• 04-11: HAMBEURS / Kofferbakverkoop sectie KSD (Oostduinkerke) 

• 14-12: 19u30 : WAFELBAK TRA : Reserveer alvast in je agenda deze 
traditionele happening als jaarafsluiter !  

  

En om af te sluiten ... 

  

• Er wordt achter de schermen druk gewerkt aan de volgende editie van 

SPARRENVONKEN, voorzien voor ein december ! Alle input is welkom ! Redactie 

in handen van ON5SM Marc  

• Er zijn weer heel wat QSL kaarten binnengekomen, met dank aan José ON4CJK 

• SANITAIR : in overleg met de 'groendienst' van stad Torhout werd het WC op het 

voormalige containerpark weer in bedrijf gesteld, met dank aan Marc 

ON5SM voor de inspanning - onze XYL's zullen je hiervoor zeker dankbaar zijn !  

• Er was in de vorige FLASH een zetfoutje geslopen : de call van Dirk is wel degelijk 
ON3DAG i.p.v. ON1DAG 

  

Ik wens  jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73 

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur 

on7eq@uba.be  GSM 0498 51 54 84 


