Verslag Bestuursvergadering TRA/Videosessie
internet - van woensdag
20 januari 2021
• Deelname: ON7TG, ON7JA, ON4ANE, ON7ABT en ON7EQ
• Volgende bestuursvergadering woensdag 10 maart 2021.
o Shack TRA. Spijtig genoeg wegens Corona pandemie kan de shack niet in de
eerste weken opengaan.

Start met een woordje van onze voorzitter Tom ON7TG
Beste (X)YL's, OM's leden en sympathisanten van TRA,
Eerst en vooral de beste wensen voor 2021!
Laat ons hopen dat we in dit nieuwe jaar misschien terug eens plannen kunnen maken
voor ledenvergaderingen, voordrachten, uitstappen en contesten in groep.
We hebben dan ook qua voorbije activiteiten uit 2020 weinig om op terug te blikken.
Al had 2020 ook positieve punten. Zo werd de TRA-vriendenronde terug in het leven
geroepen waarbij we wekelijks contact met verschillende leden hebben en waarbij er
nieuwtjes kunnen uitgewisseld worden.
Ook de condities op HF gaan terug de goede kant op. De hogere banden beginnen al wat
vaker openingen te vertonen!
Dit jaar kunnen we jammer genoeg geen nieuwjaarsreceptie organiseren. Binnen het
bestuur zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve "Corona-proof"-activiteit en
hebben besloten om een "nieuwjaarsronde" te organiseren op de 80m band. Deze zal
doorgaan op vrijdag 5 februari van 19 tot 20u rond 3650-3660 MHz. We hopen
iedereen daar te ontmoeten!

Afgelopen TRA-activiteiten:

• Op zondag 3/01 was er de UBA-vriendenronde onder leiding van TRA. Marc ON5SM
kon 46 inmelders loggen!
• Heel wat TRA-leden staan genoteerd bij de resultaten van de laatste ON-contesten
2020. Het resultaat van ieder contestgedeelte is ondertussen gepubliceerd en kunnen
gevonden worden via: https://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultatenselectie?year=2020&vid=3112

Volgende activiteiten:

•

Op 30 en 31 januari is er de UBA DX contest SSB. Het reglement is terug te vinden op
https://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen Het
CW-gedeelte gaat door op 27 en 28 februari

•

Zoals eerder vermeld is er op 05/02 tussen 19 en 20u de TRA nieuwjaarsronde rond
3650-3660Mhz.

•

Op 13 en 14/02 is er zowel CQ WW WPX RTTY als de Dutch PACC Contest

•

Er is nog steeds iedere vrijdagavond onze TRA-vriendenronde. Dit jaar kan er een
digitaal award aangevraagd worden bij Marc ON5SM na 40 inmeldingen.

•

Daarnaast nog volgende nieuwtjes:

•

Het BIPT heeft het nieuwe examenreglement voor het behalen van de vergunningen
gepubliceerd. Meer info:
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/aae883
ac1c576c3d482308d224ee652ce66f14d9/RAM_Examenreglement.pdf

•

Jan ON7JA liet ons weten dat er momenteel goede condities zijn op de lagere banden
80m & 160m. Luister dus zeker eens uit!

•

Omwille van de Covid-situatie zou het QSL-verkeer voor België (IN/OUT) momenteel
stil liggen. Dit zou nog even kunnen aanhouden.

•

De Hambeurzen "Dayton Hamvention" (USA) en "F5KMB-Clermont" werden afgelast.

•

Er is een nieuw transatlantisch VLF-record! Stefan DK7FC kon het signaal van
VO1NA ontvangen op 8,271kHz. Het gebruikte vermogen was 10mW via de mode
"EbNaut" (meer info: http://abelian.org/ebnaut/)

•

Oezbekistan en Oostenrijk hebben recentelijk toegang gekregen tot de 60meter
band. 2 nieuwe DXCC's te werken op deze band!

•

Verder wordt bekeken of er mogelijkheden haalbaar zijn door onze regelgever BIPT,
om onze club-call 'ON7TR' te gebruiken voor specifieke clubactiviteiten.

Uiteraard nog veel plezier met de hobby en beste 73!

Vanwege het TRA-bestuur
Tom ON7TG

