
     

Verslag Bestuursvergadering TRA - van 

dinsdagavond 6 september 2022 
 

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

• Verontschuldigd: - 

• Volgende bestuursvergadering dinsdag 4 oktober 2022. 

• Kastoestand is gunstig 

 

Bardienst: 

• 9 september: Tom ON7TG 

• 23 september: Norbert ON4ANE 

• 7 oktober: Tom ON7TG 

 

Afgelopen activiteiten 

 

• Op 03 en 04 september was er de HF-velddag SSB. Zoals eerder aangegeven was er geen 

deelname vanuit TRA. 

 

• Tijdens hetzelfde weekend was er ook de IARU R1 VHF-contest. Meerdere TRA-leden waren 

actief. Jan ON7JA/P was actief vanop de Hoge Venen en had een goed gevulde log. Daarnaast 

waren actief: ON7EQ, ON4WY, ON7TG/P...  

We konden genieten van goede condities. Gilbert ON4WY werkte EA! 

In bijlage enkele foto's van ON7JA/P vanop Signal de Botrange met 698 m hoogte. 

 

• Martin ON4PO was actief vanop Rhodos met de special event call SX39J. In een 4-tal uur kon 

hij 375 QSO's loggen. Meer info ivm de special event call is terug te vinden op QRZ.com 

 

Komende activiteiten 

 

• Zaterdag 17/09 is er de Hambeurs te La Louvière. 

 

• Zondag 18/09 is er de BMA-contest. De sectie TRA zal de Rosmolen op de kinderboerderij in 

Torhout activeren op HF als ON7TR/P. Alle puntjes zijn welkom! 

 

• Zondag 18/09 wordt de UBA-vriendenronde geleid door sectie TRA. Michel ON7ABT is 

netleider. 



• Vanaf zondag 25/09 starten de ON-contesten terug met de 6m contest Opgelet nieuw uur-

schema dit jaar ! 

25/09 betreft dit 6 meter, 02/10 80m SSB, 09/10 80m CW en 16/10 is dit 2 meter. 

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

 

• Eveneens zondag 25 september is er de UBA west-vlaamse vriendenronde die zal geleid 

worden door Michel  ON7ABT. 

 

• Op 08/10 is er om 10u een bijzondere algemene vergadering van de UBA te Mont-Saint-

Guibert. Meer info kan je terugvinden in de CQ QSO van september. 

 

Daarnaast is er nog nieuws mbt ‘De nieuwe UBA-site’: De nieuwsgierige OM's die deze al eens 

willen bekijken kunnen dat op volgende manier doen: 

 

Ga naar: http://staging.uba.be/ 

Login: uba-members 

Passwd: ubaweb2022! 

 
Klik op het figuurtje en voer je login (= call) en je wachtwoord in (= het wachtwoord dat 

je gebruikt voor de UBA-website). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel succes met de hobby! 

Best 73 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 

 

 


