
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag  8 

november 2017 
 

  
• Volgende bestuursvergadering woensdag 6 december 2017  

• Kasverslag : gezond !  

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

o  03 nov.: Marc ON5SM 

o  17 nov.: ON4ANE Norbert – Voordracht ‘FT8’ digitale mode 

o  22 sept. : ON5SM Marc 

o  15 dec.: Wafelbak 

o  12 jan.: Nieuwjaarsreceptie 2018 

 

Recent voorbije activiteiten binnen onze sectie 

  

• Deelname aan de 2m, 80m SSB & CW UBA contesten door verschillende leden, 

onder redelijk goede propagatie... . worden met bescheiden opstellingen en 

vermogens ! 

• Deelname aan CM/DM vergadering West Vlaanderen  

• Deelname B-EARS vergadering op 14-10  

• Deelname aan activatie OP36CLM / BAFARA  

• Deelname aan Marconi contest 4 & 5 / 11  

• Op 4-11 deelname HAM-beurs KSD waar ON7RD, ON5SM, ON4PO, ON4APU en 

ON7CFZ een stand hadden . 

• Organisatie op 4-11 ARDF wedstrijd te Westouter. 

• Horizon 2000 op 07 oktober: Deze kaderdag voor UBA leden had heel wat te 

bieden, Marc ON5SM was aanwezig in naam van onze sectie.  Te noteren dat 

vanaf 2019 men verwacht dat het BIPT zal starten met gescheiden operators- en 

stationsvergunningen.  Anderzijds valt een zeer trage opvolging van onze 

dossiers bij deze administratie te betreuren ...  Rik ON7YD zal hierbij proberen 

druk op de ketel te houden, de vraag is dan ook om alle hangende/aanslepende 

zaken naar hem te forwarden. 

• UBA 80m, 6m en 2m contesten 08 oktober: Deelname door diverse leden van 

de sectie. Op 6m waren en redelijk goede condities te noteren ... het is soms 

verwonderrlijk hoe grote afstanden kunnen overbrugd worden met bescheiden 

opstellingen en vermogens ! 



  

Komende TRA-activiteiten. 

  

• 17 november 20u : Voordracht over FT8 mode door ON7EQ, de nieuwe digitale 

'hype' op HF banden .  Wil je je horizon verleggen en de uitdaging aangaan om DX 

te werken met een bescheiden opstelling, dan is dít écht iets voor jou.     

• 26 november  09u30-10u30 (lokaal) 144.575 MHz -  West-Vlaamse 

vriendenronde door TRA verzorgd en geleid door ON5SM.    

• 15 december vanaf 19u30 - WAFELBAK : na het succes van vorig jaar zal Marc 

ON5SM weer zijn  ijzers laten warmen om overheerlijke wafeltjes te bakken  

 Inschrijving vooraf verplicht, zodat we weten met hoeveel jullie 

afkomen,uiteraard zijn XYL/partner  en jullie QRP's welkom.  Er volgt nog een 

uitnodiging ! En alvast dan aan Marc ON4OO voor het uitlenen van het catering 

materiaal.  

• 12 januari 20u00 : NIEUWJAARSRECEPTIE  

• 06 april 2018 - 20u00 : Verkiezing UBA Raad van Bestuur, CM en DM. 

Verder ... 

  

• Oproep van ON4BCN Maurits om in de loop van maand december een handje te 

helpen bij het verplaatsen van zijn telescopische mast, die in elkaar gedonderd is, 

van de tuin naar een vrachtwagen van Pylonen DE KERF die hem komt ophalen 

ter herstelling. Wanneer de exacte datum bekend is (in functie van DE KERF) 

volgt nog een extra flash...  

• Onze FLUO Hesjes, gepersonaliseerd op naam van de sectie, zijn geleverd ! 

Hiermee gaan we zeker in de kijken lopen bij een volgende activiteit !  

• Ter herinnering : tot eind deze maand mogen wij de de 'ON' in de 'normale' calls 

(dus geen vanity !) vervangen door de 'OP' prefix.   

• QSL dienst : er is deze week weer een lading QSL post toegekomen. Sommige 

postvakjes zitten (OVER)vol, kom eens langs om ze te ledigen !  

• In mei 2018 zullen wij met onze sectie deelnemen aan het event 'UBA70 hits the 

airwaves'. Onze vereniging wordt dan 70 jaar, en er wordt een heel programma 

opgezet met special calls (ON7TRA) , diploma's enz - meer info volgt ! 

  

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  


