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• Deelname van: ON7ABT, ON7EQ, ON7TG, ON4ANE en ON7JA 

 

• Volgende bestuursvergadering woensdag  14 juli 2021. 

o Shack TRA dienst. Spijtig genoeg wegens Corona pandemie kan de shack niet 

in de eerste weken opengaan. Afwachten dus. 

• Verslag kastoestand  

 

Afgelopen recente-activiteiten: 

 

 

• Deelname van verschillende TRA leden aan diverse contesten: UBA WPX contest – 

VHF/UHF Fieldday contest begin juni. 

• Walter ON8CQ heeft de Vriendenronde van zondag 19 mei geleid. Bedankt Walter. 

Eveneens was er ook de TRA ronde vanop de Kluisberg door Michel ON7ABT. Bears 

rond hadden we ook door Michel ON4VC. Bedankt allen voor de rondes met succes 

te leiden ! 

 

Komende  activiteiten: 

 

•    Weekend 19 & 20 juni: 50/70 MHz contest – Belgisch kampioenschap + ranking IARU R1 

• Weekend 3 & 4 juli: 3de subregionale contest 50 MHz > 76 GHz – Belgisch 

kampioenschap 

• Wat betreft de TRA activiteiten kan er niets gepland worden wegens Corona en 

toestanden. Voor het heropenen van de shack TRA zal inlichtingen genomen worden met 

 



de Stad Torhout en de UBA, zodat wordt voldaan aan de verwachte richtlijnen. 

• Iedere vrijdagavond gaat de TRA ronde door op 144,575 MHz. 

• Zondag 11 juli gaat de UBA vriendenronde door op 2m 144,575 MHz van 9u30 tot 

10u30. Netleider Walter ON8CQ. 

• NEW ! De vriendenronde TRA van vrijdagavond 30 juli 2021 gaat simultaan door op 

2m & 70cm 433,575 MHz bij wijze van test op 70cm en de mensen wat ervaring kunnen 

opdoen op 70cm FM. 

 

 

 • Op zondag 11/07 om 9u30 is het terug aan onze sectie om de UVW-ronde in goede 

banen te leiden. Walter ON8CQ zal deze ronde verzorgen. Frequentie: 144.575MHz. 

 

  

 Daarnaast nog enkel puntjes 

 

• Er zal contact opgenomen worden met de QSL dienst van de UBA om efkens te 

polsen naar de heropstart van de QSL diensten van en naar Nederland. 

• Verder wordt gezien naar wat nodige opkuis in de shack TRA. Opruimen van de 

rommel en de vele super-oude tijdschriften. Gevraagd wordt  zeker geen rommel die 

niets te maken heeft met Radio-Amateurisme daar blijvend af te zetten. 

 

Zo hopelijk elkaar in de nabije toekomst terug te zien in de shack TRA ! 

 

Succes verder met de hobby en beste 73 

 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 

 


