
     

Verslag Bestuursvergadering TRA - van woensdag 13 

juli 2022 
 

 

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

• Verontschuldigd: - 

• Volgende bestuursvergadering woensdag 3 augustus 2022. 

• Kastoestand is gunstig 

 

Bardienst: 

• 15 juli: Jan ON7JA 

• 29 juli: Michel ON7ABT 

• 12 augustus: Norbert ON4ANE  

 

Afgelopen activiteiten 

 

• Op 18 en 19/06 was er de IARU 6 meter contest. Jammer genoeg waren de condities zeer mager 

tijdens dit weekend en was er bijgevolg minder activiteit. 

 

• Op 19/06 hadden Michel ON7ABT en Carine ON4CV de leiding over de UBA-vriendenronde. Zij 

konden rekenen op 42 inmelders. 

 

• Op 19/06 had ook de kofferbakverkoop van de sectie MWV plaats waar een aantal TRA-leden 

gespot werden. 

 

• Op 9 en 10/07 was er dan de IARU HF Championship. Deze wedstrijd bracht heel wat activiteit 

teweeg op de HF-banden. Met een aantal leden namen we deel op 10m ssb, 80 en 15m CW. Nu is 

het afwachten op het klassement. 

 

Komende activiteiten: 

 

• Eerstkomende zondag 24/07 is het terug de beurt aan onze sectie om de UBA-vriendenronde te 

leiden. Dit wordt voorzien door Walter ON8CQ. 

 

• Het weekend van 30 en 31 juli voorzien een aantal OM's een deelname aan de IOTA-contest vanop 

Schouwen-Duiveland EU-146. Momenteel bestaat de groep uit ON7EQ, ON5RA, ON7TK, ON4CJK, 

ON7LX, ON5OO, ON8ZL, OP4K. 



Alle punten zijn welkom! Meer info: https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2022/riota.shtml 

 

 

 

 

 

• Zoals jullie weten is er op vrijdagavond steeds de TRA-vriendenronde op 144.575MHz. Op 26/08 zal 

de ronde zowel op 2 meter als 70 cm plaats hebben. Een QSO op 70 cm zal niet geldig zijn voor het 

award maar dit is uiteraard het ideale moment om het bereik van je station op 70cm even uit te 

testen. Jan ON7JA voorziet om vanop een hoog QTH actief te zijn op de frequentie 433,575 MHz. 

 

Daarnaast verwelkomen we Marc ON5FP als nieuw lid in onze sectie!  

 

Veel succes met de hobby en prettig verlof! 

 

Beste 73 

 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 

 

 


