
     

 

Verslag Bestuursvergadering TRA/Videosessie 

internet - van woensdag   

14 juli 2021 
 

 

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

 

• Volgende bestuursvergadering woensdag  8 september 2021. 

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

in de eerste weken opengaan. Afwachten dus wat toegelaten zal worden van 

de overheden. 

• Verslag kastoestand : gezond ! 

 

 

Afgelopen recente-activiteiten: 

 

• 13 juni Zondag Practical Wireless contest is beluisterd geweest door Norbert 

ON4ANE , geen stations gewerkt. 

• 10-11 juli 2021: Deelname 15m SSB en 80m CW met call OP0HQ door verschillende 

TRA leden, dit tijdens de IARU contest. 

 

• Velddag VHF/UHF tijdens het weekend van 5 en 6 juni: Deelname van een beperkt 

aantal ON-stations wegens de huidige maatregelen maar toch heel wat activiteit op 

de banden. Bestuurslid Jan, OS7JA nam deel met zijn portabel station. Hierbij het 

resultaat: https://www.uba.be/sites/default/files/uploads/vhf/contests/results%2021_FD.pdf 

 



 

 

• Vorig weekend 5 en 6 juli was er de 2e subregionale VHF/UHF contest. Ondanks het 

hondenweer was er terug een deelname door OS7JA/P vanuit JO11MB met enkele 

mooie verbindingen (zie sfeerbeelden hieronder). Jammer genoeg moest er 

vroegtijdig QRT gegaan worden wegens de overvloedige regenval op zondag... 

 

.     

 

• Eveneens zondag 11 juli:  de UBA-vriendenronde van vorige zondag had een 50-tal 

inmeldingen. Bedankt aan Walter ON8CQ om deze ronde in goede banen te leiden! 

 

 



Komende  activiteiten: 

 

Hierbij nog enkele nieuwtjes mbt activiteiten georganiseerd door en/of met deelname 

van TRA-leden: 

 

- IOTA contest 24/25 juli: Onder initiatief van Jacques ON5OO wordt er een expeditie op 

poten gezet naar "Schouwen-Duiveland" in Nederland, EU-146. Meerdere TRA-leden 

maken deel uit van de expeditie. Luister zeker even uit naar de call PB2T! (Uiteraard 

onder voorbehoud gezien de Covid-situatie) 

 

- Tijdens de TRA-vriendenronde van 30/07 op 2 meter zal bestuurslid Jan ON7JA 

gelijktijdig actief zijn op 70cm. De bedoeling is om het bereik + antennes uit te testen op 

deze band. Luister zeker even uit op +/- 433.575MHz FM. Dus simultaan op 144.575 en 

433.575 MHz 

 

- Indien de Covid-maatregelen het toelaten, is er tijdens het weekend van 4 en 5 

september terug een deelname aan de HF Fieldday en gelijktijdig de VHF R1 contest 

door het team LX/OO7W.  

 

- Zondag 12/09: UBA-vriendenronde door Jan ON7JA. Indien het weder toelaat vanop 

locatie. Met toelating van het  BIPT zal de call OS7TR gebruikt worden. 

 

 

• Indien toegelaten voorzien we in de maand September een samenkomst op de 

parking naast shack TRA ergens midden eind september. De fiat wordt gegeven 

de woensdag vooraf. 

• Daar enkele leden interesse hebben voor het ophalen van oude tijdschriften 

worden afspraken gemaakt met de mensen voor samenkomst en ophalen van 

deze  tijdschriften. 

• In de loop van de maand september worden acties ondernomen i.v.m. de 

noodzaak voor een andere locatie van de shack. Dit wegens mogelijke 

verbouwingen stationsbuurt Torhout. 

• Investeringen: aankoop van nieuwe stoelen gezien vele van de oude stoelen 

gebreken hebben en zorgen voor schade aan kledij van de gebruikers.   

• Opruiming + kuisploeg voor de heropening van de shack is noodzakelijk 

•  Vergeet op vrijdagavond ook de TRA-rondes niet! Frequentie 144.575 MHz van 

20u00 tot21u00. 

 

Veel succes met de hobby en 73! 

 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 


