
     

Verslag Bestuursvergadering/video-Internetsessie 

TRA - van woensdag 23 februari 2022 
 

 

• Deelname aan de vergadering: ON7ABT, ON7TG, ON7EQ, ON4ANE en ON7JA. Wegens de corona-

besmettingen, maatregelen en slechte cijfers gaat de vergadering door via een videosessie.  

 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 6 april 2022. 

• Kastoestand is gunstig 

 

Afgelopen activiteiten 

 

 

• UBA-vriendenronde op 16/01: 46 inmelders werden genoteerd. Bedankt aan Marc ON5SM om deze 

ronde te leiden. 

 

• ON75TRA-activatie: Gaat zijn laatste week in. Ondertussen staat het aantal QSO's al op 14.000! 

 

• UBA DX contest SSB: Goede condities. Een aantal TRA-leden namen deel en er was tevens een deelname 

met ON75TRA. We wachten met spanning de resultaten af! 

 

Komende  activiteiten: 

 

 

• 26 en 27/02: UBA DX contest CW: Geannuleerd! Wegens de toestand in 

Oekraine https://www.uba.be/nl/actueel/flash/uba-dx-contest-cw-cancelled 

 

• Weekend 5/6 maart VHF UHF Region 1 + Belgisch kampioenschap 

 

• 06/03 - zondag Spring contest 80m CW +  

 

• 13/03 Spring contest 2 meter 

 

• 20/03 Spring contest 80m SSB & UBA-vriendenronde door ON4CV. 

 

• 27/03 Spring contest 6 meter opgepast zomeruur ! 

 

• 22/04 Verkiezingen bestuur UBA om 20u30 in shack TRA – volmachten niet vergeten. 



 

 

Daarnaast gaat ook de TRA-shack terug open!  

Vanaf 11/03 kan je terug tweewekelijks terecht in ons clublokaal. (Hiervoor is geen inschrijving meer 

vereist) 

 

Randinformatie 

 

We kregen daarnaast ook nog volgende melding ivm de techniekacademie: 

 

Misschien kennen jullie de www.techniekacademie.be .... reeds heel wat radioamateurs werken samen 

met onze Techniekacademie. 

Op woensdagmiddag (meestal - soms ook vrijdagavond of zaterdagmorgen) voorzien wij 8 technische 

workshops voor kinderen van 8-10 jaar en 10-12 jaar. We doen dit in 108 gemeenten voor een 5.000 tal 

kinderen. Allemaal geïnteresseerde kinderen die iets doen met hout, elektriciteit, bouw, textiel, 

elektronica, mechanica, robotica. 

Het kunnen later goede radioamateurs worden ... maar natuurlijk kunnen het ook technici worden, ... 

hopelijk kunnen ze het knelpuntberoep van techniek opvullen. 

 

Deze workshops (een beetje theorie en praktisch iets maken) worden door reeds een 350-talvrijwilligers 

techniekcoaches gegeven (2 coaches voor een groep van 20 kinderen). 

Maar we hebben er nog extra nodig. 

Vandaar dat ik me graag tot jullie richt: kan je alle clubvoorzitters dit bericht doorsturen aub ... wie weet 

dat er onder jullie leden mensen zijn die goesting hebben om ook techniekcoach te worden. 

Wij voorzien hen de cursus, powerpoint, filmpje, materiaal gereedschap, tips, ondersteuning ... en een 

vrijwilligersvergoeding van €36,42 netto per sessie. 

 

Zie www.techniekacademie.be/coach of zie i bijlage. 

 

Als er dan iemand geïnteresseerd is, laat het me weten (via e-mail of telefonisch); ik leg dan wel alles uit. 

 

Vriendelijke groeten 

Rik Hostyn 

Coördinator Techniekacademie 

Hogeschool VIVES | Associatie KU Leuven 

Doorniksesteenweg 145 | 8500 KORTRIJK 

tel.          + 32 56 26 40 10  

gsm         + 32 496 54 86 34 

e-mail     rik.hostyn@vives.be  
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73’s  Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 


