
     

Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag   
2 september 2020 

 

 

• Aanwezig:, ON7EQ, ON7TG, ON7JA, ON4ANE en ON7ABT 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 7 oktober 2020. 
• Dienst shack TRA. Start terug met ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond 

vanaf 4 en 18 september onder strikte voorwaarden en onder voorbehoud ! Zie 
hieronder voor de voorwaarden tot gebruik van de shack TRA. Inshrijving vooraf 
verplicht !! via deze Doodle: https://doodle.com/poll/g9czsy2wh7mthmum  

o 4sept.: Tom ON7TG 
o 18 sept.: Norbert ON4ANE 
o 2 okt.: Jurgen ON5MF 

 

 

  Afgelopen TRA-activiteiten: 

 

 

Gezien de coronatoestanden en perikelen willen we voorzichtig opstarten met de 
heropening van de shack TRA, dit met logistieke ondersteuning van de Stad 
Torhout, met dank uiteraard ! 

 

Hopelijk heeft iedereen een goed verlof gehad ondanks de Corona-perikelen. 

 

• TRA-vriendenronde op vrijdagavond: Iedere vrijdagavond zijn er steeds een 20-tal 
inmeldingen waaronder steeds heel wat TRA-leden! We willen hierbij ook de leiders van 
de ronde bedanken om steeds paraat te staan! 

• UBA-vriendenronde: Op zondag 30/08 was onze sectie aan de beurt om de UBA-
vriendenronde te verzorgen. Hiervoor installeerden Jan ON7JA en Danny ON4CEZ hun 
portabel station op de Ruidenberg regio Koekelare/Ichtegem. Dit zorgde voor een heuse 
pile-up. Een 50-tal stations werden gelogd! Gelukkig kon men beschikken over een 
mobiele shack want de weergoden waren hen niet al te gunstig gezind. 

• RSGB IOTA contest 25 & 26/07: Een aantal TRA-leden namen deel aan deze bekende 
contest. Er was duidelijk want minder activiteit omwille van het beperkt aantal DX-
pedities doch konden menig eilanden gewerkt worden. 

 



 

 Volgende activiteiten:  

 

• Heropening Shack: Gisteren werd er op de bestuursvergadering beslist om de shack 
terug tweewekelijks te openen zoals eerder aangekondigd. De eerder gecommuniceerde 
maatregelen blijven van toepassing en daarnaast blijft het dus ook nodig om u te 
registreren via deze Doodle: https://doodle.com/poll/g9czsy2wh7mthmum  

De eerstvolgende sectie-vergadering is morgen, 04/09. Er zijn nog een aantal plaatsen 
beschikbaar! 

• Vriendenrondes TRA: Gezien de vraag van meerdere leden, zal deze ronde wekelijks 
verder gezet worden.  

• Dit weekend 5 en 6 september is er de IARU R1 VHF 144MHz contest. Enkele leden 
voorzien om portabel actief te zijn. Luister dus zeker even uit! De contest start zaterdag 
om 16u lokale tijd. 

• In oktober gaan de verschillende ON-contesten terug van start. Reserveer alvast 4, 
11 en 18 oktober. Meerdere TRA-leden nemen hieraan deel en ieder puntje is uiteraard 
welkom! Meer info: https://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/on-contest 

Opgelet! De uren van de contesten werden gewijzigd. 

 

Daarnaast is er nog volgend sectie-nieuws: 

 

• We verwelkomen Michel ON7ABT als nieuw lid van het TRA-bestuur! Michel neemt 
ondertussen de organisatie van de TRA-vriendenrondes op zich. We doen hierbij nog 
een warme oproep naar alle leden die eens de TRA-vriendenronde willen leiden. Je kan 
u hiervoor aanmelden bij Michel via mail: ashimo@skynet.be 

 

• QSL-dienst: Zoals jullie waarschijnlijk vernomen hebben, is de QSL-dienst reeds een 
tijdje terug actief. Gezien voor een aantal leden de verplaatsing naar de TRA-shack te 
risicovol is omwille van de huidige pandemie, werd vanuit het bestuur beslist om de 
QSL-kaarten tijdelijk via post naar de leden versturen. Dit vanaf 15 kaarten per lid. Dit 
zou in de loop van de deze maand voorzien worden. 

Wie in de eerste weken naar de shack komt, kan uiteraard zijn kaarten meenemen. 

Inkomende QSL kan in de brievenbus van de TRA-shack gedeponeerd worden, bij grote 
hoeveelheden kaarten is het aangewezen om Jan ON7JA via mail te contacteren 
(on7ja@uba.be) 

 

Veel plezier met de hobby en beste 73 

 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 


