
     

Verslag Bestuursvergadering/video-Internetsessie 

TRA - van woensdag 10 november 2021 
 

 

• Deelname van: ON7JA, ON7ABT, ON7TG, ON7EQ en ON4ANE. Wegens de alsmaar 

ernstig stijgende corona-besmettingen en slechte cijfers gaat de vergadering door 

via een videosessie.  

 

• Volgende bestuursvergadering woensdag  8 december 2021. 

• Shack TRA de shack terug tweewekelijks open, vooraf inschrijven is terug nodig, 

dienst: 

o vrijdag 5 nov. : ON5MF Jurgen 

o * vrijdag 19 nov. : ON4ANE  Norbert 

o * vrijdag 3dec. :  ON7TG   Tom  

 

 * Inschrijving voor shack TRA bezoek: https://doodle.com/poll/s3pfyk9epffy3euk 

 

• Verslag kastoestand 

• Woordje van de voorzitter: We gaan terug de wintermaanden in, wat traditiegetrouw veel 

OM de mogelijkheid geeft om wat extra tijd door te brengen in de warme shack. De laatste 

weken waren er heel wat activiteiten op de banden. Hieronder een kort overzicht: 

 

 

Afgelopen activiteiten 

 

 

• Zondag 10 en 17 oktober was respectievelijk de 80m CW en 2m VHF contest. Er was 

deelname van een aantal TRA-leden. 

 

• Het weekend van 30 en 31 oktober was er de CQ WW SSB contest. Er was heel wat activiteit, 

de condities op de hogere banden waren zeer goed! De 10 en 15m banden vertoonden zeer 

mooie openingen. Hierbij de link naar de voorlopige 

resultaten: https://www.cqww.com/raw.htm?mode=ph 

 

• Op 31 oktober werd de UBA-vriendenronde ook verzorgd door sectie TRA ter vervanging 

van de sectie IPR. 44 stations werden gelogd door Marc, ON5SM. 

 



• Daarna was er tijdens het weekend van 6 en 7 november de VHF Marconi-contest. De 

condities waren niet bijzonder maar toch was er terug veel activiteit tijdens deze CW-contest. 

 

 

 

Komende  activiteiten: 

 

 

• Zoals in de vorige Flash aangekondigd, is er op donderdag 11 november, de activatie van de 

speciale call OP0PPY vanop het Amerikaans militair kerkhof te Waregem. Michel ON7ABT, 

Carine ON4CV en C° verzorgen de organisatie van deze activiteit. Luister zeker uit op de HF-

banden! Je kan hen ook een bezoek je brengen. 

 

• Naar aanleiding van de 11 november herdenkingen, kregen wij ook melding dat de sectie ARA 

een activatie doet vanop het Sanctuary Wood Cemetery als OP21SWC 

 

• Op zondag 14 november wordt de UBA-vriendenronde door de sectie TRA verzorgd. Carine 

ON4CV zal deze ronde in goede banen leiden. 

 

• Sectie TRA heeft zich ook ingeschreven als deelnemende sectie aan de ON75-activiteiten 

tijdens de maanden januari en februari ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van UBA en 

zullen hierbij QRV zijn met de call-sign ON75TRA. Meer info volgt. 

 

• De vrijdag avond is er de TRA ronde van 20u tot 21u, organisatie & operators planning 

Michel ON7ABT. 

 

Tijdelijke organisatie shack bezoek wegens momentele  Corona toestanden  ! 

 

Gezien het Covid-virus terug in opmars is, zijn wij ook verplicht terug een doodle-systeem in te 

voeren mbt de openingen van de shack. 

Je kan de doodle voor 19 november en 3 december terugvinden via deze link: 

https://doodle.com/poll/s3pfyk9epffy3euk 

 

Vorige week waren er daarnaast geen bezoekers aan de shack! (misschien door de COVID-

situatie?), dankzij de Doodle willen we dan ook in de komende weken onnodige verplaatsingen 

vermijden voor de vrijwilligers die de bardiensten verzorgen.  

 

Veel succes met de hobby en tot op de banden! 

 

Vy 73’s 

 



 

 


