
Verslag Bestuursvergadering TRA 

van woensdag 10 december 2014 
 
Hierbij allereerst de Beste Wensen vanwege het hele bestuur van sectie TRA voor gezellige en prettige 

eindejaarsfeesten en een  vlotte jaarsovergang ! 
 

Aanwezig : ON7EQ, ON5SM, ON7JA, ON7TG en ON4ANE 

� Volgende bestuursvergadering donderdag 8 januari 2015 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst: 

o 5/12: ON7EQ Jean-Jacques 

o 12/12: ON3RIK 

o 19/12: Traditionele Wafelbak TRA start om 19u00 

o 26 december: 2de Kerstdag – Shack TRA gesloten 

o 2 januari: 2de Nieuwjaarsdag – Shack TRA gesloten 

o 9 januari: : Nieuwjaarsreceptie TRA 

• Kastoestand OK 

Afgelopen TRA  activiteiten:  

·  Filmvoorstelling 'Rockall DX-peditie' en resultaten 'Grote UBA enquète' - 21/11 : 
grote opkomst en veel interesse !  

Contestnieuws:  

·  Deelname door oa. ON7JA tijdens Marconi Contest - 2m - CW : veel activiteit 

waargenomen ! 

·  Deelname door oa. ON7EQ tijdens 'Practical Wireless' Contest op 70 Mhz, vanop QTH 

Vredesmolen Klerken : een prachtige 2de plaats werd behaald in deze Engelse contest ! 

Moesten we één of twee QSO's meer gelogd hebben, waren we als eerste geëindigd ...   

 

Komende activiteiten: 

·  19 december 19u00: traditionele WAFELBAK ! Dit belooft een gezellig samenzijn te 

worden ! Alvast bedankt ON4ANE Norbert voor het klaarmaken van het deeg, ON5SM MArc 

voor het bakken en Marc ON4OO voor het catering materiaal ter beschikking te stellen. Er 

zijn nog enkele plaatsen beschikbaar - inschrijven bij Marc ON5SM ten laatste tegen 17 

december 24h00  

  

·  Vriendenronde: UBA vriendenronde op 2m-band van 09h30-10h30 op 144.575 MHz : 

op  21 december is het wederom de beurt aan TRA, Marc ON5SM ziet dit weer volledig 



zitten en zal zijn oren spitsen voor alle stations uit de provincie en daarbuiten !  Jullie 

zorgen toch voor een goed gevulde log ?    

    

·  Vrijdag 09 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 en de gelegenheid om de QSL 

postvakjes eens te ledigen... er zijn er weer onlangs heel wat toegekomen ! Noteer alvast in 

je nieuwe agenda (of smartphone) deze datum !  

  

· 10+11 januari 2015 : Eerste UBA PSK63 Contest !  

· Zondag 25 januari 2015: Hambeurs Wetteren - niet te missen beurs voor de 

zelfbouwers en om je voorraad in te slaan van 'klein materiaal'! 

  

·  31/01 & 01/2:  We gaan deelnemen aan de UBA DX contest (HF - SSB) vanuit het 

QTH van Gilbert ON4WY  (8680,Hoogkwartier 32, Koekelare). Details volgen nog, maar 

reserveer alvast deze data in je agenda en geef jezelf op als operator (--> Gilbert – E-

mailadres: gilbert.decan@telenet.be )   

  

·  Tijdens de  maand Februari - datum nog te bepalen : Johny ON2AJ zal ons wegwijs maken 

in de allernieuwste digitale modes op HF ! Bedankt op voorhand Johny !  

  

OPGELET : Wegens de feestdagen zal onze shack GESLOTEN zijn op 26/12 en 02/01 !  

Kijk verder op  onze TRA website ( www.uba-tra.be) voor de activiteiten en bemanning bar 

 ! 

Tenslotte melden we nog graag dat : 

• Tom ON7TG en XYL Elien zij de fiere ouders geworden van Cyril, een broertje 

voor Emeric. Van harte proficiat !  

• Jef ON3JEF heeft deze week met glans zijn HAREC examen afgelegd - een dikke 

proficiat en hou ons op de hoogte van je nieuwe call !   

 Aan allen 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 


