
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

2 oktober 2019 
 

 

 

 Aanwezig: ON4ANE, ON7EQ, ON7TG en ON7JA 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 6 november 2019 

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

•  4 okt.: ON5MF Jurgen 

•  18  sept.: Shack TRA gesloten wegens Wafelbak, ten voordele van WOC – 

West vlaams Omzetter (Repeater) Comitee. Allen naar sectie ONZ ! 

•  1 nov.: Shack gesloten ! Feestdag 

 

 

 

Afgelopen activiteiten 

 

• Bezoek hambeurs La Louvière: vele leden hebben deze belangrijkste beurs van 

België bezocht , ondanks de hoge inkomprijs .... 

• Uitslag 2m en 6m Spring Contest:    ON7JA Jan (80m CW) en ON7TG Tom (6m all 

mode) hebben deelgenomen - proficiat ! Zie: 

https://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-selectie?year=2019&vid=3114   

• Uitslag velddag HF SSB van is nog niet bekend, maar voorlopig staan we (TRA) 2de 

in onze categorie  

• Uitslag deelname met F/ON7TR/P aan de 'Practical Wireless' 2m contest wordt 

elke moment verwacht !  

 

Volgende activiteiten 

• 12 oktober : Horizon 2000 , de ontmoetingsdag voor kaders van UBA  

• 12 oktober 09-12h : Poets & schilderbeurt in shack TRA, ON7EQ & ON7JA 

zullen alle hulp op prijs stellen  ...  

• 13 oktober : 6m contest  & 80m CW ON-contest (organisatie UBA sectie MCL)  

• 18 oktober : Wafelbak op sectie ONZ (Knokke) ten voordele van de werking 

repeaters beheerd door de West Vlaamse Omzetter Club vzw  

• 19 oktober 's namiddags : opleiding voor B-EARS leden door ON4VC Michel  



• 25 oktober tot 25 december : activatie OR18TRA op alle banden en modes door 

10 TRA leden. Info ivm te behalen diploma volgt ...  

• 20 oktober : 2m contest SSB/CW (organisatie UBA sectie MCL) 

• 20 oktober : West-Vlaamse VRIENDENRONDE 144.575 MHz 09u30 - 10u30 

door sectie TRA geleid. 

• november/december - datum nog nader te bepalen : Voordracht ON5NQ Frank 
over 'speech processing' - hoe stel je optimaal je transceiver in functie van je 

eigen spraak ?? 

  

Diverse zaken ter afsluiting 

   

• Met veel vreugde mogen we melden dat ons lid Pascal ON3PT - onlangs geslaagd 

voor het basisexamen - ondertussen nu ook geslaagd is voor het HAREC examen 

en de roepnaam ON6PM heeft ontvangen ! Een heel dikke proficiat Pascal voor 

dit opmerkelijk resultaat ! 

• !!!  OPGELET : onze shack zal gesloten zijn op 18 oktober (allen naar de 
wafelbak op ONZ ! ) en op 01 november ( Feestdag ).  

Het TRA bestuur en mijzelf wensen  jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73 

  

Jean-Jacques / ON7EQ  

on7eq@uba.be 

GSM 0498/51 54 84 


