
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van dinsdag  30 

april 2019 
 

  

• Aanwezig: ON7TG, ON4ANE, ON7EQ en ON7JA 

• Volgende bestuursvergadering dinsdag 4 juni 2019 

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

� 3 mei: Jean-Jacques ON7EQ 

� 17 mei: Jan ON7JA – Introductie met demo opstelling - Es'Hailsat2/QO-

100 
� 31 mei:  shack Gesloten !! - Ondersteuning aan de 1.000 km van "Kom 

Op Tegen Kanker" te Zedelgem 
 

Afgelopen activiteiten 

 

• Deelname aan contesten : Diverse leden hebben meegedongen aan de UBA LENTECONTESTEN , 

bedankt voor hen puntjes gegeven te hebben.  

• Bezoek DIRAGE beurs op Paasmandag door verschillende leden. Deze beurs zit kennelijk in de 

lift, men spreekt van extra zalen bij een volgende editie ... 
• CM & UBA Bestuurders  verkiezingen op 05/4 : Grote opkomst waarbij  ON7EQ herkozen werd 

als CM  bij éénparigheid van stemmen,  waarvoor dank ! Proficiat JJ ! 

• Vriendenronde UBA 14/4 verzorgd door ON5SM  : 37 QSO's in log - bedankt Marc om dit in naam 

van de sectie TRA geleid te hebben ! 

  

Volgende activiteiten 

  

• 04/5 : UBA algemene vergaderingen en congres te Namen - zie UBA website voor info  

https://www.uba.be/nl/uba/jaarlijks-uba-congres/uba-congres-2019  
• 05/5: Eerste sessie opleiding basisvergunning (ON3), een tweede sessie en aansluitend het 

examen is voorzien op 19/5 - Er zijn 4 kandidaten ingeschreven - alvast heel veel succes gewenst 

!   

• 11/5 : B-EARS oefening, gecoordineerd door ON4VC Michel  
• 12/5 : BMA molencontest - zie  https://www.belgianmillaward.be/   - bij molenactivatie is 

inschrijving vooraf verplicht  
• 17/5 20u00 Shack TRA: Introductie met demo opstelling (met volledig functioneel portabel) 

station van de nieuwe HAM satelliet Es'Hailsat2 / QO-100.  Een woordje uitleg over de 

fantastische mogelijkheden van deze nieuwe satelliet, en met welke relatief eenvoudige middelen 

men erover kan werken.... 



 

  

• 25/5 : Bezoek aan Bang & Olufsen museum Oostduinkerke : wordt helaas afgelast wegens amper 

2 inschrijvingen ..!   
• 31/5 : Ondersteuning aan de 1.000 kms van "Kom Op Tegen Kanker" te Zedelgem - Warme 

oproep van Michel ON4VC die nog enkele vrijwillige helpende handen zoekt om de parkingwacht 

te verzorgen. Zoals bij vorige edities is er 's middags een lunchpakket door de organisatie 

voorzien. Neem contact op met Michel voor meer details 0474/26.83.01 of Email michel-

vanhoutte(AT)skynet.be  ...   het is voor het 'goede doel', dus we gaan ervoor, en het is een 

gelegenheid om onze hobby bij het grote publiek in de kijker te zetten.  
• 09/6 : Deelname aan 'Practical Wireless' Contest:  we plannen (onder voorbehoud, afhankelijk 

van de beschikbarheid van de nieuwe locatie) om weer eens deel te nemen aan deze UK 2m QRP 

contest (de enige UK contest waar je als niet UK-er effectief kan deelnemen) met een 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 ON7TG 

Tom.   

  

Om af te sluiten… 

 

  

Vriend en ere-bestuurslid Léon ON4AYQ verkoopt enkele toestellen tegen elk aannemelijk bod met 1ste 

keur naar TRA leden, anders gaan ze richting kofferbakverkoop.  Het betreft : 

  

• 2m FM toestel MULTI 800D (25W) 

• Kenwood SSB HF transceiver met ATU model TS-520SE 

• Sommerkamp Communicatie ontvanger FRG-7000  

Neem contact op met Léon op 050/22 00 71 voor meer info. 

  

  

Nog veel plezier met de hobby en de beste 73 

  

Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur  

  

on7eq@uba.be 


