Verslag Bestuursvergadering TRA van dinsdag 3 december 2013
Aanwezig : ON4AYQ, ON7EQ, ON5SM, ON4ANE en ON7JA
Verontschuldigd: ON7TG
Volgende bestuursvergadering dinsdag 7 januari 2013

•

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond dienst:
o 6/12: Jean-Jacques ON7EQ
o 13/12: Norbert ON4ANE
o 20/12: Marc ON5SM
o 27/12 - 19h : WAFELBAK
o 3 jan.: ON7JA
o 10 jan.: Voordracht ‘DRM – Digital Radio Mobile’

•

Kastoestand: OK

•

Komende activiteiten:

•
•
•

•

14/15 december: 10m Contest + Low band contest van 18u tot 22u & van 5u
tot 9u voor detail info zie CQ-QSO.
15 december: Vriendenronde 2m op 144.575 09u30-10u30 verzorgd door
ON5SMin naam van TRA .
27 december vanaf 19u00 - 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, neem contact op met Marc ON5SM. Uiteraard zijn XYL/partner en
jullie QRP's welkom.
10 januari 20u00: Voordracht DIGITAL MOBILE RADIO (DMR) door Wim
ON4AKH. Deze nieuwe technologie is in opmars in onze middens,
ondertussen zijn er reeds een tiental repeaters QRV in ons land... Wat zijn
de mogelijkheden, voordelen ? Is dit te vergelijken met D-STAR ? Meer info

•
•
•
•

•

+ demo tijdens de presentatie van Wim ! Ondertussen is op het Belfort
ON0WV QRV in DMR - interessant is dat deze repeater ook aanstuurbaar is
in FM Fonie, weliswaar met subtoon 79.7 Hz - QRG 439,5875 MHz input -7.6
Mhz.
17 januari 20u00 : Nieuwjaarsreceptie. Noteer alvast deze datum in de
agenda !
Zondag 19 jan. ON 10m Contest van 10u lokale tijd tot 12u
26 januari - 10u00 : Hambeurs te Wetteren, een niet te missen event voor de
zelfbouwers of amateurs van 2de handsmateriaal.
9 febr.: UBA Vriendenronde – TRA Operator gezocht; indien er mensen zijn
die zich geroepen laat het weten, dit is een ideaal moment voor het uittesten
van je 144MHz apparatuur.
28/2/2014 - 20u00: voordracht ON4CHE Kurt over “Bliksem inslag en
Radio Amateurisme”

Verder ...

•
•

•

Volgend jaar - in 2014 - is het aan de beurt van sectie TRA om samen met OSB
voor het Hamdiner te zorgen - meer info volgt !
In 2014 viert onze sectie TRA ook haar 35-jarige bestaan ... we hebben
hiervoor een special call aangevraagd (ra-ra, wat zou het kunnen zijn ?) hopelijk wordt dit door het BIPT aanvaard en kunnen we hiermee veel QSO's
maken.
Van BIPT gesproken ... een aantal OM's uit de Sparrenstad kregen afgelopen
weken totaal onverwachts controle. We hebben al vernomen dat ze ook in
Limburg actief zijn geweest, niet als gevolg van klachten of ovetredingen, maar
gewoon een 'vriendschappelijk bezoekje'. Hihi zorg dat je werkt binnen de
reglementering en met apparatuur toegelaten door het BIPT.

Nog veel plezier met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur

