
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   

4 maart 2020 
 

 

Aanwezig: ON7JA, ON4ANE, ON7EQ en ON7TG 

Volgende bestuursvergadering woensdag april maart 2020 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond: 

•  6 maart: Norbert ON4ANE 

•  20 maart: Verkiezingen CM / DM / Bestuurders 

•  03 april : Tom ON7TG 

•  17 april: Eddy ON2IC  

 

Afgelopen TRA-activiteiten: 

• Contestnieuws : 22+23 februari: verschillende leden hebben meegedaan in de 

UBA HF DX contest - CW gedeelte.  

• 23 febr.: UBA West-Vlaamse vriendenronde  geleid in naam van onze sectie door 

Marc ON5SM - 42 stations gelogd, super FB !  

 

• 21 febr.: Voordracht over de VNA was een groot succes en kende een enorme 

opkomst !  De presentatie is als PDF te downloaden vanuit onze webstek 

http://www.uba-tra.be/download/INTRO_VNA_TRA_de_ON7EQ_02-2020.pdf  

Nogmaals bedankt Jean-Jacques voor de uitstekende uitleg en duidelijke 

demonstraties dit zonder formules zoals beloofd ! 



 Volgende activiteiten:  

• 07 & 08/3 : 1ste Sub regionale contest VHF / UHF  50MHz > 76 GHz 

• 08-3:  UBA Lente contest 80m CW 8u00 – 12u00 Loc. Time zie 

http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest   

• 18/3 19u00 : info vergadering ivm het risico op de gemeentelijke taksen op 

masten en pylonen door ON7YD Rik - in cc De Brouckère te Torhout - zie 

uitnodiging in bijlage - graag vooraf inschrijven  bij Marc ON5SM.  

• 15/3 : UBA Lente contest 2m SSB/CW zie 

http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest   

• 20/3 - 20u00 stipt : verkiezingen UBA CM, DM en bestuur : jullie 

aanwezigheid is een steun voor het TRA bestuur en onze nieuwe te verkiezen CM 

! Tevens telt dit mee voor de 'Beker van de Voorzitter' waar we als sectie ook aan 

participeren. Indien verhinderd,  stem dan AUB via de volmacht - zie de laatste 

CQ-QSO voor het strookje af te geven aan een bevriend OM die wel aanwezig zal 

zijn. Opgelet: elke OM mag slechts over maximum 2 volmachten beschikken, dus 

zo nodig de volmachthouder blanco laten op het formuliertje ...   

• 21/3 : Hambeurs Rosmalen - gaat voorlopig ivm Corona virus toestanden nog 

door - zie http://radiovlooienmarkt.nl/ voor update  

• 22/3 : UBA Spring contest 80m SSB 

zie:    http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest     

• 29/3 : HAMBEURS DIRAGE te Diest - nog steeds een aanrader ! Zie 

https://on4dst.be/Dirage/NL/dirage_index_nl.html   

• 05/4 : UBA Lente contest 6m SSB/CW zie 

http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest     

• 09/5 : UBA Congres op TECHNOPOLIS te Mechelen - zie de laatste CQ-QSO voor 

alle info !  

• 14/6 : Deelname aan de Practical Wireless QRP Contest 2m SSB. We plannen 

wederom met bevriende OM's van sectie OSB om mee te dingen in de enige UK 

contest waar je als 'continentaal station' effectief kan geklasseerd worden ...  en 

het is steeds leuk om vast te stellen welke enorme afstanden je kan overbruggen 

met een vermogen van amper 5W ! Zoals gewoonlijk zullen we het station 

opstellen /P in volle natuur nabij Calais met antennes gericht richting UK . 

Interesse om mee te doen ? Neem contact op met ON7EQ of ON7TG. Info: 

http://www.pwcontest.org.uk/    



      

 

 Wat diversen om af te sluiten 

• Sectie BXE organiseert een CW examen op 28-3 - zie bijlage (FR en NL)  

• Facebook pagina : Ter herinnering meld ik graag dat we over een facebook 

pagina beschikken : zie https://www.facebook.com/torhoutseradioamateurs/  

• In vorige FLASH heeft de zetduivel parten gespeeld : ons sectie-lid Guido 

Demolder werd de roepnaam ON3DG toegewezen en niet ON3GD ! Hierbij 

rechtgezet !  

• Onze sectie telt 2 nieuwe leden : ON7ABT Michel en zijn XYL ON4CV Carine - 

van harte welkom aan beiden ! We kijken alvast uit om jullie actief te betrekken 

in de sectiewerking...  en het verzorgen door jullie van de volgende W-VL 

vriendenronde in naam van TRA op 26-4 is een goede start.  

• Resultaten van onze enquête / "POLL" : we hebben heel wat respons en reacties 

mogen noteren, met dank aan de deelnemers ! We zijn alles op een rijtje aan het 

zetten en nemen spoedig contact op met eenieder ! Jullie input werd zeer 

geapprecieerd ! 

 Volgende BV : 01 April 2020 – 20u00 

Ik wens jullie nog veel plezier met de hobby en de beste 73ean-Jacques / ON7EQen het 

TRA bestuur 

 on7eq@uba.be 

GSM 0498 / 51 54 84  


