
     

Verslag Bestuursvergadering TRA - van dinsdagavond 3 

januari 2023 
 

 

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

• Verontschuldigd: - 

• Volgende bestuursvergadering dinsdag 7 februari 2023. 

• Kastoestand is gunstig: subsidies Stad Torhout ontvangen werkjaar 2022 

 

Dienst tijdens de ledenvergadering van: 

� 13 januari: dienst Norbert ON4ANE  

� 27 januari: Nieuwjaarsreceptie 

� 3 februari: Voordracht Four Square antennas  

� 24 maart: Verkiezingen UBA 20u30. 

 

 

 

Beste leden en sympathisanten van sectie TRA, 

 

Eerst en vooral de beste wensen voor 2023! 

Dat dit een jaar mag zijn vol QSO's, nieuwe DXCC's, zelfbouwprojecten en bovenal een goede gezondheid! 

 

Afgelopen activiteiten 

 

Vorige maand was een rustige maand qua activiteiten maar de kalender voor januari is alvast goed gevuld: 

 

• Nu vrijdag 13 januari is shack TRA open. Kom gerust even langs voor een babbel en/of uw QSL-kaarten op 

te halen. 

 

• Zaterdag 14 en zondag 15 januari is er de UBA PSK63 Prefix contest. Het reglement kan je hier 

terugvinden: https://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-psk63-prefix-contest-reglement 

 

• Op vrijdag 27 januari is er de traditionele TRA-nieuwjaarsreceptie. Alle leden zijn welkom vanaf 20u voor 

een drankje en een hapje 

 

• Het weekend van 28 en 29 januari is er de UBA DX contest SSB. Het reglement kan hier teruggevonden 

worden: https://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen 

 

• Op zondag 29 januari zal de sectie TRA de UBA-vriendenronde leiden. Marc ON5SM is de netleider. 

 

• Vrijdag 3 februari is er om 20u30 de voordracht Four Square antennes door Miguel ON7MV. 

 

Noteer alvast ook: vrijdag 24 maart om 20u30: Verkiezing UBA-mandatarissen/CM. (datum onder 

voorbehoud) 



 

Tot slot nog volgende varia-puntjes 

 

• De resultaten van de laatste ON-contesten zijn beschikbaar. Proficiat aan alle deelnemers vanuit onze sectie 

met de mooie resultaten! https://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-

selectie?year=2022&vid=3112 

 

• Voor de DX-liefhebbers: eind januari verwachten we de tweede "most wanted" DXCC op de banden te horen. 

Het eiland Bouvet zou gedurende 22 dagen geactiveerd worden met de call 3Y0J. Meer 

info: https://www.3y0j.no/ 

 

• Op 19 maart is er Hambeurs bij NLB  

 

• Bij sectie Grimbergen is er op 26 maart een voordracht ivm EZNEC software. Hieronder de volledige info 

die we mochten ontvangen: 

------ 

Voordracht EZNEC 

 

Op 26 maart 2023 is Arie Kleingeld, PA3A, te gast bij de Radioclub Grimbergen. Arie heeft meer 

dan 20 jaar ervaring met het simuleren van antennes in EZNEC en publiceerde reeds meerdere artikels 

over dit onderwerp. Hij is dan ook de geknipte persoon om ons wegwijs te maken in deze interessante 

software, die sinds kort zelfs volledig gratis is gemaakt. 

 

Tijdens zijn voordracht zal Arie uitleggen hoe je start met het modelleren van antennes aan de hand van 

enkele voorbeelden. Zo leren we op welke vragen antennesimulatiesoftware antwoorden kan bieden, 

maar eveneens wat de valkuilen en beperkingen zijn. 

 

De voordracht gaat door op zondag 26 maart 2022 in de Volkssterrenwacht Mira, Abdijstraat 22, 

Grimbergen. Deuren open om 10u00, start presentatie om 10u30. Inkom is gratis. 
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Cedric ON4CKM 

https://www.radioclubgrimbergen.be/  

 

 

 

Veel plezier met de hobby! 
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Vanwege het TRA-bestuur 

Tom ON7TG 



 

 

 


