
     

Verslag Bestuursvergadering/video-Internetsessie 

TRA - van woensdag 6 april 2022 
 

 

• Deelname aan de vergadering: ON7JA, ON7ABT, ON7TG en ON7EQ.  

• Verontschuldigd: ON4ANE Norbert 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 11 mei 2022. 

• Kastoestand is gunstig 

 

Afgelopen activiteiten 

 

 

• Met de activatie van ON75TRA werden 15026 QSO's gemaakt. Een zeer mooi resultaat voor 

onze sectie! Bedankt aan alle operatoren! 

 

• De laatste maanden hadden de UBA Spring contesten plaats. Meerdere TRA-leden namen 

deel. Nu is het afwachten op de resultaten. 

 

• Op 20/03 werd de UBA-vriendenronde geleid door Marc ON5SM. 43 stations werden gelogd. 

Bedankt Marc! 

 

• Het weekend van 26 en 27 maart had de CQ WPX contest plaats. Enkele TRA-leden namen 

deel. 

 

• Ondertussen zijn ook de resultaten van de UBA DX SSB-contest gekend. Resultaten kan je hier 

nalezen: https://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-

selectie?year=2022&vid=3110 

 

Komende  activiteiten: 

 

• Paasmaandag 18/04: Hambeurs Dirage. Meer info: https://www.dirage.be 

 

• 22/04 om 20u30: Verkiezingen in shack TRA 

 

• 7 en 8 mei IARU Subregionale contest (VHF & up) : deelname van TRA leden op 144 MHz, 

geef hen een puntje. 

 



• 12 juni: PW VHF contest. We overwegen terug een deelname vanuit Noord-Frankrijk. 

 

Randinformatie 

 

• We kijken nu ook terug uit voor de organisatie van een voordracht in de shack. 

Ideeën/voorstellen zijn steeds welkom! 

 

• We mochten volgende info ontvangen van Marcel ON5AU ivm EZNEC: 

 

Misschien weet je het of misschien niet, het antenne modelleer programma 

EZNEC Pro is nu publiek domein en volledig graties te downloaden. Van 

het begin deze maand is the volledige herziene versie 7 ter beschikking. 

Dit is een prograama die in het verleden ongeveer €600 koste en voor 

velen een droom geweest. Diegenen die al EZNEC gebruikten zullen niet te 

veel problemen hebben tenzij als ze ook - geinteresseerd zijn in het 

gebruik van NEC-4 en NEC-5. Uitleg daarover is te vinden op mijn website 

en meer is op komst. Ook vind je daar gratis de volledige collectie van 

L.B. Cebik (SK) artikels en boeken en handleidingen. 

Mijn website: 

http://www.on5au.be   73's Marcel, ON5AU 

 

Alvast een prettig paasverlof en veel succes met de hobby! 

 

73 

 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 

 

 


