
Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 4 juni 

2015 
 

Aanwezig : ON7JA, ON7TG, ON4ANE, ON7EQ en ON5SM 

Afwezig: 

Volgende bestuursvergadering donderdag 4 juni 2015 

• Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst 

op: 

o 8/5: door ON7EQ Jean-Jacques 

o 15/5: door ON4ANE Norbert  

o 22/5: door ON7TG Tom 

o 29/3: door ON5SM Marc 

• Kastoestand OK 

Afgelopen TRA  activiteiten:   

• Deelname aan contesten :  
o Diverse leden hebben meegedongen aan de 

UBA LENTECONTESTEN , bedankt voor hen puntjes gegeven te 

hebben.  
o Deelname aan de IARU R1 sub regionale contest - VHF 2m op 

02/03 mei vanuit QTH ON4WY : 309 QSO's gelogd en 102.000 

kms, niet slecht, wetende dat onze UK vrienden niet meededen...   

De revisie aan de antenne heeft zijn vruchten afgeworpen ! 

Bedankt Gilbert ON4WY en Els voor de gastvrijheid. 
• Succesvolle en druk bijgewoonde voordracht over 3D printing door 

ON5MF. Heel indrukwekkend hoe de printer ons TRA logo live kon 

vorm geven ! Bedankt voor deze voordracht  

.  De 3D printer in actie ! 



• CM & UBA Bestuurders  verkiezingen op 17/4 : ON7EQ herkozen al CM 

waarvoor dank !  

• Vriendenronde UBA 26/4 verzorgd door ON7JA  : 46 QSO's in log - 

bedankt Jan om dt in naam van de sectie TRA geleid te hebben ! 

  

Wat zijn de activiteiten in de volgende weken ?  

• 30/05 : UBA algemene vergaderingen en congres te Mons - zie UBA 

website voor info  http://www.uba.be/nl/uba/jaarlijks-uba-

congres/uba-congres-2015  
• 13/06 : Vossenjacht 80m te Ieper  --> voor mer info, contacteer Norbert 

ON4ANE  
• HAMDINER Het TRA - OSB  Hamdiner, deze maal georganiseerd door de 

bevriende sectie OSB,  gaat dit jaar door op 21 juni in restaurant  't 

Zwaluwnest  te Dudzele. Uitnodiging volgt via ON5SM Marc die alles 

coordineert !!!   

• 06/7 : Velddag UBA VHF  
• 14/6 : Deelname aan 'Practical Wireless' Contest. :  we plannen 

samen met sectie OSB om weer eens deel te neman aan deze UK 2m QRP 

contest, met portabele opstelling vanop de 'Mont de Sombre' nabij 

Calais. Enkele jaren geleden waren wij als EERSTE geïndigd !  Interesse 

om mee te doen als operator of bezoeker ? Neem contact op met 

ON7EQ.   
• 26/6 : Hambeurs Friedrichshafen  
• KOFFERBAK VERKOOP: We plannen samen met secties KSD en OST 

een kofferbakverkoop in - eind augustus of begin september.  Meer info 

volgt, maar begin alvast je oude spullen van zolder te halen en samen te 

rapen !  
• In oktober plannen we een bezoek aan het radiomuseum te De Panne 

- info volgt !  

 Nog veel plezier met de hobby en de beste 73 

 Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur   

on7eq@uba.be    GSM 0498 / 51 54 84 


