
     

Verslag Bestuursvergadering/video-Internetsessie 

TRA - van woensdag 8 juni 2022 
 

 

• Deelname aan de vergadering: ON7JA, ON7ABT, ON7TG, ON4ANE  en ON7EQ, 

• Verontschuldigd: - 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 13 juli 2022. 

• Kastoestand is gunstig 

 

Bardienst: 

• 17 juni: geen bardienst wegens nacht van Vlaanderen! 

• 1 juli: Tom ON7TG 

• 15 juli: Jan ON7JA 

• 29 juli: Michel ON7ABT  

Afgelopen activiteiten 

 

• Op 4 en 5 juni was er de VHF velddag + HF velddag CW. Er was vrij veel activiteit al waren het 

aantal Belgische inschrijvingen qua velddagstations beperkt.  

 

• Op vrijdag 17 juni kreeg het clublokaal een grondige poetsbeurt. Mijn uitdrukkelijke dank aan Jan 

ON7JA en Michel ON7ABT voor de hulp hierbij! De XYL's zullen jullie nu zeker thuis ook kunnen 

inzetten HI � 

Komende activiteiten: 

 

 

• Weekend 18/19 juni is er de IARU Region 1 – 4 m en 6 meter contest. Geef onze deelnemende 

leden een puntje ! 

Belangrijk BIPT vraagt de frequenties 50.220 & 50.200 MHz vrij te houden wegens een Militaire 

oefening te Elzenborn, gebruik makend van deze frequenties ! 

De ON – stations zijn enkel secundaire gebruikers op de frequenties !!! 

 

• Zondag 19/06 wordt de UBA-vriendenronde verzorgd door Michel ON7ABT. 

 

• Daarnaast is er op zondag 19/06 de kofferbakverkoop van de sectie MWV 

 



• Op 9 en 10 juli is er de IARU World Championship. Meer info: http://www.arrl.org/iaru-hf-world-

championship => Luister zeker uit naar OP0HQ! 

 

• Het weekend van 30 en 31/07 is er terug de IOTA-contest. Er wordt terug een deelname voorzien 

vanop EU-146 (Schouwen-Duiveland) onder de call PB2T. Meerdere TRA-leden zouden deelnemen. 

Bij interesse in deelname, kan contact opgenomen worden met Jean-Jacques ON7EQ . 

 

• Voor de volgende maanden zijn enkele voordrachten in de maak, volg de TRA info. 

 

Randinformatie 

 

• Er wordt mogelijks uitgezien voor eventuele deelname aan de BMA contest ? 

 

• Ons TRA – lid Jan ON7JA heeft een trofee ontvangen tijdens de Algemene Vergadering UBA 2022 

ivm. zijn VHF activiteiten in 2021 tijdens de contesten voor het Belgisch Kampioenschap. 

 

 

 

Veel succes met de hobby en geniet van het mooie weer! 

 

Beste 73 

 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 

 

 


