
     

Verslag Bestuursvergadering TRA - van dinsdagavond 8 

november 2022 
 

 

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

• Verontschuldigd: - 

• Volgende bestuursvergadering dinsdag 6 december 2022. 

• Kastoestand is gunstig 

 

Dienst tijdens de ledenvergadering van: 

� 04 november: ON4ANE Norbert 

� 18 november: ON4ANE Norbert 

� 2 december – voordracht: ON7TG Tom & Co 

 

Afgelopen activiteiten 

 

• Het weekend van 29 en 30/10 was er de CQ WW contest. Heel wat TRA-leden waren actief met hun eigen 

station ( ON7AH 320 QSO’s en ON4APU ) . Daarnaast was er ook een deelname van een delegatie leden onder 

de call OT7T. De voorlopige resultaten werden onlangs reeds gepubliceerd. Proficiat aan alle deelnemers! Voor 

enkele resultaten zie onderaan. 

 

• Het weekend van 5 en 6 november was er de MMC op VHF met deelname van enkele leden. Geen 

uitzonderlijke condities op 2 meter. 

 

• Op zondag 6 november was er de KSD-hambeurs. 

 

Komende activiteiten 

 

• 11 november - is er de activatie van de speciale call OP0PPY/P door een aantal TRA-leden vanop het 

Amerikaans militair kerkhof te Waregem. Ze zullen actief zijn op verschillende banden. Naast een contact met 

het station kan je hen ook een bezoekje brengen: Wortegemseweg 117 te Waregem. 

Michel ON7ABT en Carine ON4CV leiden alles in goede banen tijdens dit event. 

 

• Op 27/11 is onze sectie terug aan de beurt voor de UBA-vriendenronde. Carine ON4CV zal deze ronde 

leiden. 

 

• Op 02/12 is er om 20u30 de voordracht over de DX-peditie naar Svalbard JW0X door Pascal ON5RA in 

shack TRA. 

 

 

 



Wat randinformatie 

 

• Er wordt gedacht om een CW-cursus te organiseren voor onze leden. Geïnteresseerden kunnen zich 

aanmelden bij Norbert ON4ANE (on4ane@uba.be) 

 

• De TRA-vriendenronde gaat nog steeds iedere vrijdag door tussen 20 en 21u op 144.575 

 

• Op 19/11 is er een verkoop van een grote collectie toestellen van een overleden amateur. Meer info kan je 

terugvinden in de 2 documenten in bijlage. 

 

Veel succes met de hobby! 

73 

 

Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 

 

Prachtige Raw score ( score voor de check van de contestmanager ) van Dirk ON7AH met 190250 punten met 320 QSO’s. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


