
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

6 februari 2019 
 

  

• Aanwezig: ON7EQ, ON5SM, ON7TG, ON7JA en ON4ANE 

• Verontschuldigd:  

• Volgende bestuursvergadering woensdag 6 maart 2019 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op: 

• 8 febr.:  ON7TG Tom 

• 22 febr.:  ON5SM Marc 

• 8 maart:  ON7EQ Jean-Jacques  

• 22 maart:  ON4ANE Norbert 

 

 

Afgelopen activiteiten 

 

  

• De nieuwjaarsreceptie van 25-1 was heel aangenaam en druk bijgewoond, sfeer 

was opperbest !  

• 26-1 : Raad van Bestuur UBA - hierbij wat informatie heet van de naald ...  

o Uitleg over nieuw KB : opmerkelijk is dat voor het BIPT er blijkbaar geen 

noodzaak meer is om een logboek bij te houden (noch op papier, noch 

digitaal ...)  

o Rondvraag BIPT ivm voorstel wijzigingen rond mogelijkheden van de 

basisvergunning: de UBA heeft aangedrongen op 50W vermogen op alle 

banden (dus zowel HF als VHF). Men verwacht dat het BIPT in maart hun 

finaal advies zal publiceren...  

o Er is een nieuwe consultatie van het BIPT in de maak, deze maal rond  de 

examenleerstof - dit wordt ook op Europees niveau verder 

geharmoniseerd. Zou impliceren dat de leerstof voor basisvergunning 

(ON3) moeilijker wordt ! In dit licht had het BIPT eerst besloten van 

tijdelijk geen examens meer te organiseren tot dit vastgelegd is, maar 

uiteindelijk (op vraag van de UBA)  worden dan toch weer examens 

georganiseerd, in een versneld tempo (de eerste op 5, 6 en 7 maart 

2019). Dus, het is zeker nù de moment om nog te gaan voor de ON3 

vergunning (ZIe VERDER !) 

 



  Komende activiteiten… 

  

• 09 & 10 -2: CQ WPX RTTY Contest  

• 10-2 : Hambeurs NOK , deuren open om 10u00  Adres Kapelweg 52 2300 

Turnhout  

• 10-2 : West-vlaamse UBA vriendenronde op 144.575 Mhz 09h30 - 10h30 

verzorgd door TRA met ON5SM Marc aan de micro - zorg voor een goed 

gevulde log !  

• 16-2 : Hambeurs CLERMONT (FR), steeds bezocht door een aantal TRA leden. 

Vaak heel ander materiaal te zien dan op HAMbeurzen in onze contrijen ...  

• 23 & 24-2: UBA DX contest - CW  

• 03-3 : UBA 80m spring contest   

• 08-3 - 20h00: FILMVOORSTELLING : Wij projecteren tijdens de 

ledenvergadetring TRA de 45 minuten durende film over K4M Midway DX-

peditie   

• 10-3 : UBA 2m spring contest CW/SSB/FM  

• 15-3 - 20h00: INFO VERGADERING ivm.  CURSUS BASIS VERGUNNING. Wij 

plannen opnieuw de organisatie van een cursus 'Basis Vergunning', wederom als 

een 'crash course' waarbij in een 4 à 5 sessies de materie wordt aangebracht. 

Deze intensieve aanpak bleek in het verleden zeer succesvol te zijn ! Bedoeling is 

dan om alles in het werk te zetten zodat de kandidaten nog voor deze zomer bij 

het BIPT hun examen kunnen afleggen - zoals voorheen gemeld, 'nu of nooit' - 

want de leerstof gaat moeilijker worden.  Op deze info avond (locatie Shack TRA, 

G. Gezellelaan 3, 8820 TORHOUT) trachten we dan meteen voor iedereen gepaste 

data te prikken voor de lessen en kan je definitief inschrijven. Prijs = gratis, 

buiten aanschaf van het cursusboek (5 EUR). Graag vooraf aanmelden (ook 

mocht je verhinderd zijn) aan  ON7EQ  on7eq@uba.be  

• 16-3 maart : HAMBEURS ROSMALEN.. zowat de grootste beurs in de BeNeLux 

http://radiovlooienmarkt.nl/ Er is mogelijkheid om met de bus mee te rijden, 

georganiseerd door sectie OST, prijs 22,-EUR  

• 5 april - 20u : Verkiezingen UBA Bestuurders, DM en CM  

• 21-23 juni : HAM 2019 Friedrichshafen : de UBA (o.a. vertegenwoordigd door 

Marc ON5SM) zal aanwezig zijn op stand A1-166, naast Veron en REF 

 

 

 

 

 

 

 

 



 En dan nog verder ... 

 

 Een nieuwe editie van SPARRENVONKEN is in opmaak en klaar verwacht eind deze 

maand 

• In de CQ-QSO van maart-april vindt je een strookje om te stemmen per 

volmacht, mocht je op 05-4 niet aanwezig kunnen zijn. Geef het aan een 

bevriend OM (opgelet : slechts één volmacht per persoon mogelijk) of bezorg het 

aan ON5SM MArc, zonder op te geven aan wie je volmacht verleent, maar wel je 

call / naam en ondertekend. 

  

  

Nog veel plezier met de hobby en de beste 73 

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur  

  

on7eq@uba.be 

GSM 0498 / 5& 54 84 

  

  


