
 
  

Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 3 

december 2015 
 
Aanwezig; ON5SM, ON7JA en ON4ANE, ON7TG en ON7EQ 

Volgende bestuursvergadering donderdag 7 januari 2016 

 

• Kasverslag : gezond 

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

o 4/12: Jean-Jacques ON7EQ – Samenkomst DX Contest/voorbereiding 

o 11/12: 

o 18/12: Wafelbak 

o 25/12: Shack TRA gesloten 

o 1 januari 2016: Shack gesloten 

o 8 januari 2016: dienst Tom – ON7TG 

o 15 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie 

 

Afgelopen TRA  activiteiten: 

  

• Heel wat leden hebben deelgenomen aan contesten: 

o Marconi contest 2m 07/11 

o ARDF 2m Westouter 07/11 

o ARDF 80m St Niklaas 14/11 

• Op 13/11 was er de druk bijgewoonde voordacht / het reisverslag van de 

expeditie & activatie van ZB2 door ON7EQ en ON5AEN.  

• Het is zeker ook eens de moment om eens te experimenteren met nieuwe 

modes :  JT65, DMR, MS, ...  de techniek blijft niet stilstaan, en onze 

hobby biedt zo veel facetten  !  De winter is ook het ideale moment om weer 

wat aan zelfbouw te doen, of wat op de low bands actief te zijn. 

 



Komende activiteiten   

  

• Aangezien het verleden jaren steeds een groot succes was, hebben we dit jaar 

wederom een WAFELBAK voorzien - op 18 december vanaf 20u00. Schrijf je 

hiervoor in bij Marc ON5SM (deadline 14 december) en geef het aantal 

deelnemers op.  Natuurlijk zullen de wafeltjes - in alle deskundigheid gebakken 

door de kerstman alias Marc, overheerlijk zijn, maar daarnaast is deze 

bijeenkomst nog eens een prima gelegenheid om samen te komen met alle 

leden, ook deze die wat minder vaak op bezoek komen in onze shack. 

  

  

 

 

• Onze TRA-nieuwjaarsreceptie met lekkere hapjes en drankjes hebben we 

ingepland op 15 januari, allen welkom, ook met (X)YL ! 

• Verder hebben wij voor jullie al genoteerd in onze agenda: 

o 13/12 : Mini Hambeurs sectie Gent 

• 03/01 : West-Vlaamse vriendenronde door ON5SM MArc 

• 09/01 : UBA PSK63 contest 

• 24/01 : HAMbeurs WETTEREN 

• 30-31/01: UBA DX contest SSB met deelname ON7TR : wij zetten alles in 

om een mooie score te behalen ! 

• 19/03 : HAMbeurs Rosmalen   

  

• Voor dit jaar is het aan onze beurt om samen met de sectie OSB het 

HAMDINER te organiseren - details volgen - maar waarschijnlijk gaat dit 

door op 10 april... 

  



• Voor de actieve gebruikers van R2 / repeater Brugge : vergeet ook niet van 

je lidmaatschap voor 2016 te hernieuwen van het WOC, de vzw die instaat 

voor de dagelijkse werking van de omzetters op het Brugse Belfort.  Het 

lidmaatschap bedraagt amper 3,-€ , maar vele kleintjes maken één groot 

! Alle steun is dan ook zeer welkom via storting op de bankrekening van 

vzw WOC 733-0133071-17 met vermelding van je call.    Momenteel kampt 

de R2 trouwens met veel gekraak, dit wegens een slecht contact in de 

antenne. Dank zij de sponsoring wordt deze eerstdaags vervangen, en komt 

er meteen ook een volledig nieuwe - meer geavanceerde - repeater in de 

lucht ! 

  

Aan allen een prettig eindejaars gewenst, veel plezier met de hobby en beste 73 

  

 

 

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur 

  

on7eq@uba.be 

GSM 0498 51 54 84 


