Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
5 december 2018
•
•
•
•

Aanwezig: ON4ANE, ON7EQ en ON5SM
Verontschuldigd: ON7TG en ON7JA
Volgende bestuursvergadering woensdag 9 januari 2019
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
•
14 dec.: Wafelbak vanaf 19u
•
28 dec.: Marc ON5SM
•
11 jan.: Norbert ON4ANE
•
25 jan.: ON7EQ Jean-Jacques - Nieuwjaarsreceptie
Afgelopen activiteiten

·
·
·

17-11 : deelname aan de ARDF werkgroep. Men zoekt sponsors voor aankoop
van een training set voor 'SPORT-IDENT' info Norbert ON4ANE.
De nieuwste editie van SPARRENVONKEN is uit en reeds meer dan 100x
gedownload. Alle info Marc ON5SM ivm. uitgaves.
In de laatste editie van de E-CQ-QSO een uitvoerige reportage over de druk
bijgewoonde voordracht aangaande de DU-9 expeditie (met proeverij) van Marc
ON5SM.

Komende activiteiten

•

•

West-Vlaamse UBA vriendenronde op 2m 144.575 MHz : nu zondag 09
december van 09h30-10h30 is het wedereom de beurt aan TRA, Jan ON7JA ziet
dit weer volledig zitten en zal zijn oren spitsen voor alle stations uit de provincie
en ver daarbuiten ! Jullie zorgen toch voor een goed gevulde log ? Ondertussen
zijn er 47 bronzen, 27 zilveren en 10 gouden awards uitgereikt. We noteerden tot
hiertoe 185 verschillende calls en 2.047 inmeldingen !
14 december 20u00: 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.

·

Vrijdag 25 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 !

·

·
·

12+13/1 : UBA PSK63 contest !
26 & 27/1: UBA DX contest (HF - SSB)

·
·

05/4 - 20u30: UBA verkiezingen CM en bestuur op sectie TRA
04/5 : Algemene vergadering UBA te Namen

·

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

En dan nog verder ...
· Een nieuwe "first" voor de radio amateurs : een geosynchrone satelliet met HAMtransponder is gelanceerd... Es'hailSat2 zal QRV zijn in de volgende weken en zal
contact toelaten 24/24u tussen Brazilië, Afrika, Europa, ... tot Indië !
· 10/12: de nieuwe en definitieve versie V2 van FT-8 wordt dan verwacht online te zijn.
Download hem snel, want vanaf dan gaat iedereen naar V2 (met wat uitgebreidere
mogelijkheden dan V1) moeten overschakelen, aangezien de twee versie onderling niet
compatibel zijn... zie de "WSJT Home Page" op
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
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

