
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van 

donderdag 2 maart 2017  
 

  

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

• Volgende bestuursvergadering donderdag 2 april 2017  

• Kasverslag : gezond !  

• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, 

dienst op: 

• 3 maart: ON5SM Marc  

• 17  maart: ON4ANE Norbert  

• 24 maart: Voordracht ON7EQ C31 activiteit 

• 14 april: ON7EQ Jean-Jacques 

 

Afgelopen TRA  activiteiten  

  

• Deelname door diverse leden aan de 80m UBA CW spring contest.  

Vergeet niet je cabrillo log in te sturen...  

• 18-2 : B-EARS vergadering in shack TRA, op provinciaal niveau door 

Bart ON5ARE, héél goede spreekbeurt van Bart met uitleg over alle 

aspecten, dit nav. van de mogelijkheden geboden omwille van onze 

mogelijkheden ter ondersteuning bij rampen, branden en andere 

ongewenste noodtoestanden. Tevens hebben heel wat BEARS leden 

een vraag gekregen om deel te nemen aan een BEARS oefening voor 

de maand aprl.  



 

Komende TRA activiteiten  

• 11 + 19 maart : Cursus basisvergunning : 'In den beginne' waren ze 

met 2 kandidaten ingeschreven, dit aantal is gaandeweg aangegroeid 

tot 5 !  Succes aan allen gewenst, we kijken uit naar vijf nieuwe ON3 

calls binnenkort te mogen verwelkomen op onze banden !  

• 12 maart : UBA Lente contest 2m SSB/CW - geef alvast puntjes weg 

aan de deelnemers van onze sectie, en dien AUB je log in !   

• 19 maart : UBA Lente contest 80m SSB - geef alvast puntjes weg 

aan de deelnemers van onze sectie, en dien AUB je log in !  

• 24 maart  

o 20u : voordracht DX-peditie naar C3 : Activatie op HF (incl. 60m 

) / 6m / 4 m / 2m door ON7EQ & ON5AEN  

o 22u stipt : CM-DM verkiezingen - jullie aanwezigheid is een 

steun voor het bestuur ...  

• 26 maart :   

o UBA Lente contest 6m SSB / CW  

o UBA vriendenronde 144.575  09u30-10u30 verzorgd in naam 

van onze sectie door ON5SM Marc - zorg alvast voor een goed 

gevulde log !  

• 17 april - Paasmaandag : Beurs DIRAGE - DIEST. Een grote diversiteit 

van het aangeboden tweedehands materiaal, een uitgebreid gamma 

van nieuwe amateurtoestellen en antennes, de kans om tijdens een 

voordracht met demonstratie een nieuwe mode/materiaal van onze 

hobby te leren kennen, alsook het feit dat we aanverwante hobby's de 

kans geven zich te tonen, maken dat DIRAGE een begrip geworden is 

in ON en de place to be is voor een breed radioamateur publiek. Meer 

info op http://www.dirage.be/  

• HAM DINER sectie TRA-OSB : in voorbereiding .... 

Ik wens jullie nog veel plezier met de hobby in deze prachtige lentedagen 

en sluit met de beste 73’s 

 Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur   

   

on7eq@uba.be  GSM 0498 / 51 54 84  


