Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag
5 februari 2020
Aanwezig: ON7TG, ON7JA, ON4ANE en ON7EQ
Volgende bestuursvergadering woensdag 4 maart 2020
• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond:
• 7 februari: ON2IC Eddy
• 21 februari: Tom ON7TG - Voordracht 'Snel aan de slag met de VNA'
door ON7EQ
• 6 maart: Norbert ON4ANE

Afgelopen TRA-activiteiten:

•
•

Nieuwjaarsreceptie : het was een gezellig samenzijn waarop een 15-tal OM's
aanwezig waren
Deelname aan UBA SSB DX contest: een aantal OM’s van de sectie hebben
deelgenomen, van QRP tot QRO klasse. Dank zij redelijke condities op alle banden
was het een leuke ervaring met enorme respons vanuit het buitenland! Nu wachten
we vol spanning op de resultaten ... VERGEET VOORAL NIET JE LOG IN TE STUREN !
Volgende activiteiten:

· Vrijdag 21 Feb 20h00 : voordracht door ON7EQ 'Snel aan de slag met de VNA'.
Wat zijn de mogelijkheden van diverse toestellen, waarop te letten bij aanschaf, en wat
kan je er allemaal mee meten ? Hoe kan je de antennes optimaliseren in functie van deze
meringen ?
· 22 + 23 Feb : UBA DX Contest, CW gedeelte
· Vriendenronde zondag 23 februari verzorgd door onze sectie / 09u30-10u30 op
144.575 MHz door ON5SM MArc
· 07 en 08 maart : 1ste subreg. Contest 50MHz > 76 GHz Belgisch kampioenschap

· 08, 15 en 22 maart: UBA Lentecontesten in aantocht ! zie
https://www.uba.be/nl/hf/contestkalender/uba-hf-contestkalender?month=March
· vrijdag 20 maart - 20u00 / shack TRA : verkiezingen bestuur UBA en CM, DM
· 21 maart : HAMBEURS Rosmalen - mogelijkheid om mee te 'bussen' vanuit
Oostende/Loppem - zie https://on4os.be/45e-landelijke-radio-vlooienmarkt-schrijf-uin-voor-de-busreis/
· 29 maart : Hambeurs DIRAGE te Diest (samen met La Louvière de grootste HAMbeurs
van het land)
· 09 mei: UBA congres te Mechelen - Technopolis
Tenslotte melden we met veel plezier dat ons TRA lid Guido ONL12609 geslaagd is
voor zijn examen basisvergunning en binnenkort on-air zal zijn met de call ON3GD een dikke proficiat Guido !
Nog veel plezier met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques - ON7EQ en het TRA bestuur
on7eq@uba.be

