
     

Verslag Bestuursvergadering/video-Internetsessie 

TRA - van woensdag 12 januari 2022 
 

 

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

ernstig stijgende corona-besmettingen, maatregelen en slechte cijfers gaat de 

vergadering door via een videosessie.  

 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 23 februari 2022. 

o Shack TRA  blijft gesloten voor de komende weken wegens de anti-Corona 

maatregelen. 

• Verslag kastoestand: zoals elk jaar hebben we subsidies ontvangen van de stad 

Torhout. 

 

Allereerst de beste wensen voor 2022 vanwege het ganse bestuur ! 

 

We hopen dat we in 2022 terug wat vrijheid terugwinnen zodat er opnieuw activiteiten 

kunnen georganiseerd worden en de ledenvergaderingen kunnen hervat worden. 

 

 

Afgelopen activiteiten 

 

 

• 26/12: De UBA-vriendenronde door Michel ON7ABT kon rekenen op 52 inmelders. 

Bedankt Michel! 

 

• Ondertussen is de activatie van ON75TRA volop bezig. Dit naar aanleiding van 75 

UBA. 

Hieronder een overzicht van het aantal QSO's voor de verschillende secties. 

 



 

 

Bezoek zeker ook even onze QRZ-pagina: https://www.qrz.com/db/ON75TRA 

 

Komende  activiteiten: 

 

 

Wat is er de volgende weken te beleven op de banden en daarnaast? 

 

• Dit weekend 8/9 jan. is er de UBA PSK-63 prefix-contest. Meer 

info: https://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-psk63-prefix-contest-

reglement 

 

• Zondag 16/01 is onze sectie terug verantwoordelijk voor het leiden van de UBA-

vriendenronde. Marc ON5SM zal deze ronde leiden in naam van onze sectie.  

 

• Op vrijdag 28/01 wordt de TRA-vriendenronde gedaan met de speciale call 

ON75TRA. 

Zoals gebruikelijk start de ronde om 20u op 144.575Mhz. 

 

• Het laatste weekend van januari is er traditiegetrouw de UBA DX-contest SSB. 

Luister zeker even uit!  

Meerdere TRA-leden zullen deelnemen en een deelname met ON75TRA wordt 

momenteel overwogen. 

Opgelet! Het reglement werd aangepast! Belangrijke wijziging betreft de 

uitwisselingsgegevens (sectie ipv provincie). 

Meer info: https://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-

reglementen.  

 



• 12 februari: Hambeurs Zottegem. Er zouden reeds heel wat standhouders 

ingeschreven zijn. 

Meer info: https://www.on6zt.be/nieuwsberichten/hambeurs-en-opendeurdag-

radioclub-zottegem-on6zt/ 

 

 

Daarnaast kreeg ik bericht via ON6FL dat er iedere dinsdag een vriendenronde zou 

opgestart zijn op 10 Meter. Lees hieronder zijn bericht: 

 

Beste collega radioamateur, 

  

Kan u dit bekendmaken aan uw leden, via een roepronde, de website, Facebookpagina of 

Facebookgroep van uw vereniging, of op een of andere manier? Of hebt u eventueel een 

mailing naar uw leden? 

  

Deze roeprondes hebben de bedoeling om de activiteiten op 10 meter te stimuleren.  

In de toekomst kunnen er uiteraard nog provincies bijkomen, maar iedereen die 

buiten de provincies Oost-Vlaanderen of Antwerpen zijn/haar QTH heeft, kan zich 

uiteraard ook inmelden in de reeds bestaande roeprondes.  Misschien hebt u wel 

leden, die rondeleider willen zijn in een Nederlandse provincie, of in de Belgische 

provincies West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant/Brussel? 

  

De 10 meter QSO Party van dinsdag 11 januari 2022 zal doorgaan om 20 u. met een kleine 

wijziging (bij wijze van proef). 

Provincie Antwerpen: rondeleider ON6FL op 29.120 MHz FM 

Provincie Oost-Vlaanderen: rondeleider ON8DSW op 29.190 MHz FM 

Verticale polarisatie 

https://fb.me/e/2ISMMZVkf 

  

Iedereen welkom, ook uit andere provincies! Men zegge het voort... 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Geert De Maerschalck 

ON6FL 



 
 

  

 

Beste 73 

 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 

 


