
Verslag Bestuurvergadering TRA op dinsdag 4 december 2012 
 
Aanwezig :  ON5SM, ON4ANE, ON7EQ, ON7TG, ON7JA enON4AYQ 
Volgende bestuursvergadering dinsdag 8 januari december 2013 
 

Hierbij allereerst de beste wensen vanwege het hele bestuur van sectie TRA voor gezellige en prettige 
eindejaarsfeesten en een  vlotte jaarsovergang.  

 

Behandelde punten: 

 Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond: 

o Vrijdag 7 dec.: ledenvergadering TRA vanaf 20h00 dienst ON4ANE 
o Vrijdag 14 dec.: ledenvergadering TRA vanaf 20h00 dienst ON7EQ 
o Vrijdag 21 dec.: ledenvergadering TRA vanaf 20h00 dienst ON7TG 
o Vrijdag 28 dec.: ledenvergadering – Wafelbak TRA 2012 vanaf 19u30  
o Vrijdag 4 jan.: 1ste Ledenvergadering TRA 2013 -  vanaf 20u00 dienst ON5SM  
o Vrijdag 11 jan.: Ledenvergadering TRA – dienst ON7JA vanaf 20u00 
o Vrijdag 18 jan. Nieuwjaarsreceptie TRA 
o Zondag 27 jan TRA/UBA-Vriendenronde + hambeurs Wetteren 

 Kastoestand: OK 

Bespreking laatste Activiteiten sectie: 

 Bezoek SBR museum te Eernegem op 24/11:  geslaagde activiteit waar een 12-tal  leden deze 
waardevolle collectie belgisch erfgoed met veel interesse kon bewonderen.  Ik heb ervan 
onthouden dat de eerste SBR radio's destijds evenveel kosten als een huis...  en je een ingenieur 
moest zijn om ze te bedienen!  Als je de huidige high-end telecom appratuur bekijken, is niet zo 
veel veranderd HI (zijn we dan met zijn allen zo’n geleerde mensen?). Aansluitend op het 
bezoek nog een aangename babbel in de broodherberg te Wijnendale met een lekker drankje 
en hapje ...   De foto's staan eerstdaags online op onze Facebook en webstek. 

 Vriendenronde : 41 stations gelogd door ON7JA voor de UBA ronde op VHF , bedankt Jan ! 

   

 

Volgende activiteiten staan op stapel : 

  

 WAFELBAK op 28/12: Reeds 17 hebben zich hiervoor ingeschreven, en er kunnen er gerust nog 
een paar bij (reserveer bij onze chef kok van dienst Marc ON5SM) Om dit allemaal baas te 
kunnen zullen we de deuren van de shack openen vanaf 19u30  ... 

 Zelfbouw RTX SDR 'Lima' : Marc ON5SM is gestart met het bestukken van de ontvangerprint, tot 
zover geen rook ...   houden zo !   



 Beurzen : 09/12  Kortrijk (Sectie KTK) , 27/1 Wetteren - Zie UBA site voor meer info.  

 Contests : 08 & 09 / 01 : UBA low band contest  : 2x 4 uur gespreid over zaterdag en 
zondag. Leuke contest met veel categories, dus goede kans om goede ranking te halen.  

 TRA ACTIVITY challenge :  het is stilaan tijd om de puntjes beginnen op te tellen.   LOGS en 
calculatiesheets dienen ingediend worden ten laatste op 05 januari 12u00 lokaal, ofwel 
electronisch (on7eq@uba.be), ofwel onder gesloten omslag aan de barmoeder TRA persoonlijk 
afgegeven te worden.   Logs liefst in EXCEL formaat, met berekening van 'claimed score', ofwel 
manueel, zeer duidelijk geschreven.  Steeds datum QSO, call tegenstation, frequentie op te 
geven, en in de logsheet een bezoek aan de shack TRA inlassen als nieuwe lijn, met vermelding 
van corresponderende datum natuurlijk.   

  

  

 

  

 Vrijdag 18 JANUARI : Nieuwjaarsreceptie TRA ! Zoals steeds met verzorgde hapjes en heel wat 
bubbels...  de ideale gelegenheid om bij te praten en nieuwe plannen te smeden.  Voor 
sommigen is dit ook het 'jaarlijks bezoek' aan de shack ! Noteer alvast in je nieuwe agenda deze 
datum !   

  Bezoek transmissiemuseum Peutie : Staat ingepland ergens vanaf maart ... juni, exacte datum nog 
af te stemmen met defensie...  

  

 Noteer alvast de datum van 13 en 14 september 2013 in je agenda.   Ja, goed op tijd ...   maar 
voor een belangrijk evenement:  de hobby- en cultuurbeurs in Torhout, georganiseerd door de 
Stad..  We zullen daar een mooie stand en station opzetten en onze (toch iets of wat miskende 
!) hobby in de kijker zetten voor de het schepencollege, andere culturele vereningen, de jeugd, 
...   dit wordt in de volgende maanden nog uitgewerkt maar we rekenen alvast op de 
medewerking van iedereen. Dus, hou alvast ten minste op één van deze 2 dagen een 
namiddagje vrij (13-19u). 

   

 

 

 

  

mailto:on7eq@uba.be


Diverse nieuwtjes uit de sectie... 

  

 QSL kaarten : verse lading (bijna 5kg !) toegekomen, de postvakjes werden opnieuw 
gemarkeerd (bedankt Marc).  Uitgaande kaarten kunnen in de plastic bakjes boven op de kast 
gedeponeerd worden. 

 Nieuw lid :  Jannick ON3BKM  heeft besloten onze sectie te vervoegen, voor sommigen een 
bekend gezicht, want destijds heeft hij de HAREC cursus bij ons gevolgd.   Welkom in ons 
midden Jannick en tot kijk op één van onze ledenvergaderingen !  

 Enquète  van B-EARS verantwoordelijke ON4AVJ : wie beschikt in geval van calamiteiten over 
een noodgroep 220v, en dan voornamelijk om een repeater te voeden ?   In te vullen op 
volgende link :  

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=127048 

 Voor de zelfbouwers, Pro info: onze vriend Marc ON5SM is druk in de weer met het LIMA-SDR 
project, Alle Info op http://www.darc.de/distrikte/l/02/sdr/ . Het is een step bij step bouw en 
testformule, eerst het bouwen van de voeding met spannings verdeling – verbruik test meten na 
ieder stap, meten van oscillator frequenties enz….. . Indien de meetwaarden NOK dan. Is er 
degelijk ondersteuning van de mensen UBA sectie Roeselare _VLIMA bouwers – Er is 
begeleiding; Conclusie een Aangenaam winterproject. Alle info bij Marc ON5SM.   

 

 Dringende vraag van ON5EX Johan om voor technische artikels te zorgen voor CQ-QSO, zijn 
voorraad is uitgeput.  We horen dikwijls kritiek op publicatie van 'teveel wiskundige formules 
waar niemand iets aan heeft', maar steek nu eens zelf de handen uit de mouwen en schrijf iets 
over wat je zelf gemaakt hebt, alle foto's zijn welkom.   Het hoeft niet iets 'high end' te zijn, denk 
ook eens aan de beginnende amateur en wees niet benauwd om  je ervaringen te delen met de 
groep...  Bekommer je niet over taal of stijl, het redactieteam doet het nodige.  Neem contact op 
met  cqqso@uba.be   

 Dank aan ON7ATV de vriend Alain voor sponsoring van een digitale SAT ontvanger, hiermee 
kunnen we straks naar het super FB ATV-beeld kijken van Hertsberge.  ON7RD Danny is dit voor 
ons aan het installeren en configuren... 

 Last but not least ...   een oproep aan de ON0WV gebruikers (R2 en D-STAR) : graag weer een 
centje (ik bedoelde :  3 EUR !)  storten op de rekening van de vzw WOC  als sponsoring voor de 
werkingskosten van 2013 - alvast bedankt !Rekening nummer   

733-0133071-17 op naam van WOC vzw met vermelding van je call  

 Tenslotte is onze TRA website ( www.uba-tra.be) terug online na wat technische problemen 
dank zij de inspanningen van ON8DM Mich onze webmaster, waarvoor dank ! 

Verslag opgemaakt door ON7JA, met dank aan ON7EQ Jean-Jacques voor de input. 

Ik wens ik jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur  

on7eq@uba.be   GSM 0475 / 66 55 36  
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