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De Grondgolf #88, oktober 2019. Redactie: jpm@on7ami.be 

Een woordje van de redactie: 

Beste lezers, 

Eerst en vooral mij oprechte excuses voor het wel extra lang uitblijven van De GrondGolf. Door een 

ongelofelijke samenloop van omstandigheden is de hobby enkele maanden op de verre achtergrond 

terecht gekomen. Maar niet getreurd, het wordt een extra lang nummer. 

Ik ben in die lange tijd niet op frequentie geweest, de transcievers hebben zelfs niet aangestaan maar 

daarentegen zijn wel veel ideeën gegroeid, dat gaat zo, als een mens veel kan nadenken. We 

verkeren in opperste beste conditie en zijn opgeladen om erin te vliegen. Het was een kwestie om 

voldoende tijd bijeen te scharrelen om de massa informatie aan elkaar te breien en daar is het nu dus 

van gekomen. 

Samen met het sprokkelen van de info voor De GrondGolf heb ik ook verder gewerkt aan de inhoud 

voor de Wetenschapsdag. Hieronder nog eens in grote lijnen wat de bedoeling is. Op de vergadering 

kan je vragen stellen en op 24/11 staan we parraat. 

Om de wetenschap en de radio dichter bij de mensen te krijgen, 

om de jeugd (en ook de minder jeugd) de goesting te doen 

krijgen in de wetenschap en in het radiogebeuren organiseren 

we dit jaar in TLS – ARCDP een info-dag rond radio in de 

wetenschap en de wetenschap achter de radio. 

Tijdstip: 24/11/2019 van 10u00 tot 18u00 - Locatie: Lokalen TLS 

– Sportwegel 5 – 9840 De Pinte 

De bedoeling is om via demonstraties interesse te wekken bij de 

bezoekers in een betere kennis van wat radio is, wat je ermee 

kan doen en vooral dat het een ongelofelijk boeiend onderwerp 

is. 

Door middel van drie grote lijnen willen we de mensen laten 

kennis maken met radio. 

- Wat zijn radiogolven eigenlijk: een duiding van wat de radiogolven zijn en de analogieën met andere 
gekende verschijnselen (watergolven, geluidsgolven maar vooral met licht). Door middel van een 
aantal experimenten op 10GHz aan de mensen tonen dat die radiogolven zich gedragen zoals licht: 
afbuigen, reflecteren, absorberen en zelfs polariseren. 

- De wisselwerking van de zon en de natuur op de radiogolven; door middel van demonstraties met 
reverse bakens en whisper radio aantonen dat met minimale middelen en minimale vermogens 
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ongelooflijke afstanden kunnen worden afgelegd. Ook de mensen ervan bewust maken dat storingen 
in die zelfde radiogolven zich evenzeer over de hele wereld kunnen voortplanten en veel schade 
kunnen aanrichten  

- De overdracht van informatie met demonstraties tonen dat de eerste communicatie over radio 
eigenlijk een digitale communicatie was, de CW. Verder informeren dat ook signalen zoals een stem, 
muziek, beeld en al wat hoorbaar en zichtbaar is kunnen overgebracht worden via die radiogolven. 
Ook massaal andere informatie die de wetenschap kan dienen kan gebruik maken van de radio. Denk 
aan telemetrie, IoT, WIFI enz. ter demonstratie telemetrie via packet radio en APRS en wat de 
mogelijkheden zijn. 

- Het gebruiken van radiogolven om dingen te bekijken 
 

Wens je alsnog actief deel te nemen aan één van de activiteiten, laat het me zo vlug mogelijk weten, dan 

kunnen we een praktische verdere uitwerking plannen. 

Ik reken op massale interesse om deel te nemen en op een nog massalere interesse van bezoekers. 

P.S. Er zijn nog affiches ter beschikking 

 

Uw rédacteur, Jean Paul Mertens – ON7AMI 

jpm@on7ami.be  

 

TLS-ARCDP Ledenvergadering 10 mei 2019  

Aanwezig : ON6SV – ON5UK – ON5SL – ON4CMN – ON3KDR – ON3ISA – ON4BWT – ON7AMI – 
ON3MO – ON3HM – ON4TYP – ON8DZ – ON4JP – ON7UF – ON7ARQ – ON6VK 

Verontschuldigd: ON5OG, ON6EP 

ON5SP en ON5UK openen de vergadering 

Agenda: 

- Jaarrekeningen neergelegd en aanvaard  

- We worden lid van VSDC (Vereniging voor hulp aan VZW’s) 

- Op 23 april op culturele raad rondvraag in werkgroepen voor: transparantie – reglement 

bijsturen voor niet culturele verenigingen. Ook niet bestuursleden kunnen meewerken. 

- Project bos+ eet beleef en speel FOS verkozen voor medewerking – gevolg wij verliezen een 

stukje grond. Er blijft een afsluiting bestaan. 

- Positioneringslijn klimharnas worden verplicht 

- Idee om uitschuifmast aan te kopen – zodat wij eigen beheer hebben – er wordt uitgekeken 

naar de beste oplossing 

- Lenteschoonmaak donderdag 13 juni – wie vrij is meer dan welkom vanaf 14u00 

- Volgende vervroegd naar ledenvergadering 7 juni 

- Een maal per jaar verdienstelijke leden eren als dank. 

 

- Volgende week ON5MB voordracht FT8 

 

mailto:jpm@on7ami.be


TLS Blz. 3 ARCDP 

- 1 en 2 juni Velddag VHF – (geen HF dit jaar) Praktisch alles rond -  de taken zijn verdeeld. 

Vrijdag voorbereiden Zaterdag klaarzetten, zoveel mogelijk hulp. 2m en 6m. Operatoren 

inplannen verder organiseren, kandidaten gelieve zich op te geven. 

Spotters – SMS of mail – Mast e.d. in orde – Bezoekers welkom. 

- BBQ 16 juni op de middag – voorlopig reeds 30 man – ijskarretje als dessert – er komt nog 

een mailtje – kostprijs 18 Euro – er zal wijn ter beschikking zijn. Iedereen welkom om te 

komen helpen opstellen en/of afbreken. 

- Projecten via reflector kenbaar maken zodat wil eens kan komen kijken en/of deelnemen. 

- RSPP locatie – oplossing zoeken voor storing - vanaf september terug opzetten 

- ATV reeds beeld, met voorlopige opstelling 

- Antenneteam – op en afbraak – herwerken infrastructuur. 

- Makers-fair was uitverkocht, er is dus niemand geland van de club. 

- Peter gefeliciteerd met zijn verkozen zijn. Waarvoor dank en belofte vernieuwing, intruder 

watch – recht op antenne – public relations. Meer nieuws volgt 

- Zalando project – polootjes komen – passen kan nu op de vergadering – poll voor de 

bedrukking (drie voorstellen). 

- UBA Congres – Toespraken – realisaties welke veranderingen voor de deur staan – 

gesprekken met BIPT op zoek naar een compromis – jongste amateur is 12 jaar – verslag 

ondervoorzitters – OT70 reusachtig succes – trofee verdienstelijkste amateurs (grootste aantal 

QSOs) club en Speciaal voor ON4WW – ON2 vergunning opgewaardeerd (meer volgt) – Dag 

van de wetenschap – toelichting van wat dagelijks bestuur doet – alle CMs verkozen – lichte 

terugval aantal leden. 

- Voordracht Oscar 100 – september  

- Voordracht Bears 

- Voordracht EHBO 

Rondvraag: 

- Vraag elektrische wagens bespreken. 

- Dag vd wetenschap. Werkgroep samenstellen. 

- Molencontest vanaf 8u00 80m en 2m 

- 145.500 bears test 

- Wie medische vragen heeft schiet naar Kris per mail 

- 25 mei Lembeke  

Vergadering gesloten om 22u18 

 

TLS-ARCDP Ledenvergadering 7 juni 2019  

Aanwezig : ON5EMM – ON4CMN – ON6SV – ON8DZ – ON7AMI – ON4BWT – ON2RS – ON5SP – 
ON4JP – ON7ASN – ON4TYP – ON3MO – ON6VDS – ON3ISA 

Agenda: 
 

- Kastoestand ARCDP in gezonde toestand 

- Lidmaatschap VSDC voor het beheer van de VZW afgesloten 

- Materiaal van de club wordt gebruikt door de gemeente 

- Speelstraat gaat door en wij doen mee (wordt uitgewerkt) 

- NAS voor het bestuur on-line 

- Herstellingen van de bergruimte in volle gang 
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- ON4BWT brengt een evaluatie van de velddag a.d.h.v. Slides 

- BBQ – reeds 46 inschrijvingen 

- ATV groep komt samen op woensdag (na BBQ vergadering) 

- Polo’ lopen, Michel ON5SL doet alle administratie 

- In Juli is er geen ledenvergadering maar de club is wel open. 

- ON4AKH bekijkt verder de plaatsing van het 6m relais op onze mast 

- Aankoop uitschuifmast wordt verder onderzocht 

Voorstel via ON6HI: 

- Vossenjong – een vorm van vossenjacht maar beperkter. Er wordt gevraagd aan TLS om 

deze te organiseren. 

BBQ: 

- De regelingen voor het opstellen (en afbreken) alsook de organisatie wordt besproken. 

Rondvraag: 

- Peter ON4BWT zoekt deelnemers DX contest 

- Bedoeling dag v/d wetenschap 

- Vraag tot herstel hamer. 

- Voordrachten QO100 (13 sept bij ons) 

 

Vergadering gesloten 

 

TLS-ARCDP Ledenvergadering 9 augustus 2019  

 
Aanwezig: ON6SV, ON2RS, ON4AED, ON7ARQ, ON6HI, ON8DZ, ON4BWT, ON4JP, ON5SP, 
ON5UK, ON6EP, ON4CMN, ON4ZG, ON7ASN, ON5EMM.  
 
Verontschuldigd: ON3RX, ON3ISA, ON3KDR, ON7AMI, ON6VK, ON3RSZ, ON7UF.  
 

- De financiële toestand van ARCDP VZW is gezond.  

- Naar aanleiding van de nieuwe wet op de VZW zijn nieuwe statuten in de maak. Ze zullen aan 

de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden in 2020.  

- Goedgekeurde aankopen: seinsleutelkits en snoepgoed voor de Speelstraat (1/9); geschenk 

voor de Gezinsbond.  

- We vernemen dat Maurice ON6VK opgenomen is in het ziekenhuis na een ongelukkige val. 

We wensen hem een spoedig herstel.  

- Patrick ON7ASN koopt de positioneringslijn aan in de week van 12/8.  

- Er wordt verder uitgekeken naar een geschikte uitschuifmast op trailer.  

- Michel ON5SP onderhandelt met de producent van de polo’s.  

- Luc ON5UK vraagt om medewerkers voor de Speelstraat.  

- De BBQ van 16 juni is afgesloten met een licht batig saldo. Dank aan alle medewerkers.  

- Peter ON4BWT en Luc ON5UK werken aan een opleiding “CONTESTEN”. Deelnemers 

kunnen het award “CERTIFIED TLS-CONTESTER” behalen.  
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- Er zijn weer heel wat contesten in het verschiet (zie de contestkalender op www.uba.be). 

Peter doet een oproep voor deelname aan de SSB HF FD op 7 en 8 september. Deze zou 

plaatsvinden op het oude voetbalveld in de Sportwegel.  

- Marc ON6HI licht de vossenjacht toe die plaatsvindt op 16 augustus. Startplaats is het lokaal 

van TLS. Deelnemers ontvangen een gratis consumptie. Er is een prijs voorzien voor de drie 

best geklasseerden.  

- 13 september: voordracht met demo over QO-100 door ON7EQ Indien mogelijk uitzending via 

ATV.  

Rondvraag: 

- ON5UK dankt ON7ASN, ON6VK en ON6EP voor de uitgevoerde herstellingswerken aan het 

lokaal.  

73,  
Luc ON5UK 

Zware overpeinzingen op zachte zomerse clubavond 23/08/2019 
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TLS-ARCDP Ledenvergadering 20 september 2019  

Opening van de vergadering 20u25 

 

Aanwezig:ON5UK – ON6SV – ON4TYP – ON7VA – ON7AMI – ON5OC – ON5SP – ON4JP – 

ON4UN – ON2RS – ON8DZ – ON4BWT – ON7ASN – ON7ARQ – ON6EP 

Verontschuldigd: ON3HN ON3RX ON5EMM ON3KDR ON3ISA Verontschuldigd 

 

Agenda: 

- Speelstraat 75 seinsleuteltjes op = lovende woorden (ook van de mamas) Vlot verloop ook 

opbouw en afbraak. Burgemeester op bezoek 

- Velddag – plezant – record snelst afbreken – log is ingezonden 

- Spring contest – niet slecht bedankt aan de deelnemers  

- Polo’s – komen er aan – probleem met drummachine 

- ARDF – morgen in Ursel – 31 ook 

- Positioneringslijn aangekocht. 

- ATV – Beeld ok klank komt – datum pinnen laatste week oktober – op woensdag 

- LNA – 6m te herstellen 

- RRXP – Dinsdag vergadering voor volgende stappen 

- Dag van de wetenschappen drie takken 

- OR18TLS – Verjaardag prinses – 1000 QSOs – 25/10 tem 25/12 – Kandidaten – eQSL enz. – 

Peter coördineert. 

- Oktober budgettering voor de projecten (tegen eind november) 

- ON Contestjes komen er aan.  

- Kw.com geeft korting aan leden 

21u20 gesloten 

 

TLS-ARCDP Ledenvergadering 11 oktober 2019  

Aanwezig: ON6SV, ON4BWT,  ON6EP, ON5EMM, ON6VK, ON5SP, ON5UK.   

 

Verontschuldigd: ON3RX, ON3ISA, ON7AMI, ON3HM, ON8DZ, ON7ASN, ON3DWD, ON3GIM. 

 

Agenda: 

- De financiële toestand van ARCDP VZW is gezond. 
- Budgetaanvragen voor 2020 moeten ingediend worden tegen 24/11.  
- De levering van de polo’s loopt vertraging op. Er wordt gerekend op een korting van 15%. 
- Komende events: 

o 31/10: Fox-o-Ring te Deinze. Zie  https://www.uba.be/nl/80m-nacht-fox-o-ring-
deinze voor info. 

o 18/11: voordracht over alle aspecten van het weer door dhr. Couturier. 

https://www.uba.be/nl/80m-nacht-fox-o-ring-deinze
https://www.uba.be/nl/80m-nacht-fox-o-ring-deinze
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o 17/11: Hambeurs te Aalter. 
o 23/11: opleiding B-ears  
o 24/11: Dag van de Wetenschap georganiseerd door Jean-Paul ON7AMI 

- Er wordt verder uitgekeken naar een geschikte uitschuifmast op trailer. 
- Op 23/11 zal in ons lokaal een opleiding B-ears plaatsvinden. Meer daarover volgt via de 

reflector. 
- Op 24/11 zal TLS deelnemen in eigen lokaal aan de Dag van de Wetenschap. Reeds 2 

leden ON5UK en ON5SP zullen hun medewerking verlenen maar we zoeken nog meer 
leden → jmp@on7ami.be .   

- Vanaf vandaag kunnen alle leden van TLS/ARCDP gebruik maken RRXP. 
Belangstellenden nemen contact met on4ww@on4ww.be. 

 
Rondvraag: 

o Eddy ON6EP dringt aan op richtlijnen voor het gebruik van de reflector. Luc 
ON5UK zal die opstellen en opnemen in het huishoudelijk reglement.  

73, 
Luc ON5UK 

 

  

mailto:jmp@on7ami.be
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Enkele foto’s van de molen contest 
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Nog een laatste oproep 

 
 
Zoals de voorbije jaren, betrekt het bestuur van ARCDP graag alle leden bij de opstelling van haar begroting 
voor 2020. 
 
Heeft u ook een project in gedachten dat in clubverband werkelijkheid kan worden? Aarzel niet om uw 
voorstel in te dienen bij het ARCDP bestuur. 
 
Dit zijn de afspraken: 
- Vanzelfsprekend gaat het om projecten die kaderen in het radioamateurisme. 
- Het zomaar 'opsmijten' van een ideetje volstaat niet. Uw voorstel moet voldoende leden ('de werkgroep') 
interesseren en er moet een doordacht plan achter zitten: omschrijving, doelstellingen, realisatieperiode, 
geraamde kosten, enz. 
- Als aanvrager moet u bereid zijn om de werkgroep te leiden en regelmatig te rapporteren aan de raad van 
bestuur en in De Grondgolf. 
- De met het toegewezen budget aangekochte goederen blijven eigendom van ARCDP. 
 
De deadline voor het indienen van budgetvoorstellen is 24 november 2019, via e-mail (met 
ontvangstbevestiging) aan bestuur@arcdp.be . 
 
We zien met veel belangstelling uw reactie tegemoet, 
 
73, 
 
Luc ON5UK, Kris ON3KDR, Isabel ON3ISA en Michel ON5SP 
 
  

mailto:bestuur@arcdp.be
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De verzekeringen van ARCDP vzw 

 

Hierna een kort overzicht van de verzekeringen waarover onze vereniging beschikt. Een goed begrip van de 

terminologie die in een verzekeringscontract gehanteerd wordt is belangrijk. Ik wens de lezer alvast veel moed 

bij het doornemen van de stukken waarnaar verwezen wordt. 

 

1) Brand 
Algemene voorwaarden: zie het document op 

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/Paginas/Zoeken.aspx?k=brandeverzekering+beroep

sactiviteiten#k=0079-2322508N-16022019 

 

Het betreft een verzekering voor het lokaal dat gebruikt wordt voor bijeenkomsten in het kader 

van de activiteiten van de vzw gelegen Sportwegel 5, 9840 De Pinte. 

 

ARCDP vzw is verzekerd als huurder/uitbater-niet bewoner: 

- voor het gebouw voor een bedrag van 60.000 € (globale onderschrijving); 
- voor de inhoud (incl. de verfraaiingswerken t.b.v. 5.000 €)  voor een bedrag van 10.000 € 

(globale onderschrijving en natuurrampen). 
 

Maakt deel uit van de globale onderschrijving: 

- brand; 
- botsen tegen verzekerde goederen; 
- beschadiging van het gebouw door dieven; 
- uitwerking van elektriciteit; 
- arbeidsconflicten en aanslagen; 
- storm; 
- waterschade; 
- schade door stookolie; 
- glasbreuk; 
- B.A. gebouw. 
 

Maakt deel uit van de onderschrijving natuurrampen 

- overstroming; 
- aardbeving; 
- overlopen en opstuwing van openbare rioleringen; 
- grondverschuiving of -verzakking; 
 

Hoe zijn de verzekerde bedragen bepaald? 

- voor het gebouw: door het SAER (systeem voor afschaffing van de evenredigheidsregel). 
Hierdoor zal alle schade aan het gebouw vergoed worden, ook als die hoger is dan het 
verzekerde bedrag; 

- voor de inhoud: zoals bepaald is door ARCDP. 
 

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/Paginas/Zoeken.aspx?k=brandeverzekering+beroepsactiviteiten%23k=0079-2322508N-16022019
https://www.aginsurance.be/professionals/nl/Paginas/Zoeken.aspx?k=brandeverzekering+beroepsactiviteiten%23k=0079-2322508N-16022019
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Goed om weten 

- de antennepyloon maakt geen deel uit van de brandverzekering; 
- geen rechtsbijstand. 
 

 

2) Burgerlijke aansprakelijkheid 
Deze polis bestaat uit twee contracten: 

- Burgerlijke Aansprakelijkheid; 
- Burgerlijke Aansprakelijkheid Sport- en Ontspanningsvereniging. 

 

 Het contract “Burgerlijke Aansprakelijkheid” 

 In dit contract is de activiteit van de vzw gedefinieerd als “antennes gemonteerd door de 

verzekeringsnemer in het kader van radioamateurisme (private radiocommunicatie) op een mast 

behorend aan de gemeente en uitbaten van een clublokaal”. 

Zie ook  

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/Paginas/Zoeken.aspx?k=brandeverzekering+beroe

psactiviteiten#k=0079-2329403N-21112009 voor de burgerlijke aansprakelijkheid en  

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/Paginas/Zoeken.aspx?k=brandeverzekering+beroe

psactiviteiten#k=0079-2312203N-20022010 voor de rechtsbijstand. 

 

 Welke zijn de verzekerde waarborgen? 

- Waarborg uitbating (burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens schade veroorzaakt aan 
derden door de personen en de roerende of onroerende goederen die worden ingezet, tijdens 
de activiteiten van de verzekerde onderneming. Alle nevenactiviteiten en -werken die verband 
houden met de verzekerde hoofdactiviteit zijn in de waarborg begrepen): 

o lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd: 1.500.000 € per 
schadegeval; 

o schade door water, vuur, rook en ontploffing: 620 € per schadegeval. 
- Waarborg toevertrouwd voorwerp (burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van schade 

aan voorwerpen die werden toevertrouwd aan de vereniging bijvoorbeeld voor het uitvoeren 
van werken): 

o de materiële schade en immateriële gevolgschade: 25.000 € per schadegeval. 
- Waarborg na levering (burgerrechtelijke aansprakelijk in geval van van schade als gevolg van 

de levering van producten of werken): 
o lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd: 1.500.000 € per schadegeval 

en verzekeringsjaar; 
o schade door water, vuur, rook en ontploffing: 620 € per schadegeval. 

- Rechtsbijstand is gedekt. 
 

Wat is niet gedekt? 

Schade veroorzaakt aan de mast waarop de antennes zijn gemonteerd tijdens het    plaatsen, het 

regelen, het herstellen en het wegnemen van de antennes. Schade aan derden en andere zaken 

tijdens die activiteiten zijn wel gedekt. 

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/Paginas/Zoeken.aspx?k=brandeverzekering+beroepsactiviteiten%23k=0079-2329403N-21112009
https://www.aginsurance.be/professionals/nl/Paginas/Zoeken.aspx?k=brandeverzekering+beroepsactiviteiten%23k=0079-2329403N-21112009
https://www.aginsurance.be/professionals/nl/Paginas/Zoeken.aspx?k=brandeverzekering+beroepsactiviteiten%23k=0079-2312203N-20022010
https://www.aginsurance.be/professionals/nl/Paginas/Zoeken.aspx?k=brandeverzekering+beroepsactiviteiten%23k=0079-2312203N-20022010
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Dit contract dekt enkel de burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden, met andere 

woorden niet-leden van de vereniging. Daarom is er nog een tweede contract. 

  

Het contract “Burgerlijke Aansprakelijkheid Sport- en Ontspanningsvereniging” 

 

Wat is het voorwerp van de waarborg? 

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid die, wegens een ongeval, aan de verzekerde ten laste 

wordt gelegd door een lid van de vereniging of door een derde, die lichamelijke of materiële 

schade heeft geleden, naar aanleiding van de beoefening, als amateur, van de in de bijzondere 

voorwaarden beschreven activiteiten. In het contract is de verzekerde activiteit beschreven als 

“maken van radio”.  

Is eveneens gedekt de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door de 

installaties en door het materieel, toebehorende aan ARCDP of aan ARCDP verhuurd, geleend of 

ter beschikking gesteld werden. 

 

De leden van ARCDP worden beschouwd als derden onder elkaar. 

 

Wie is verzekerd? 

- de rechtspersoon ARCDP vzw; 
- de bestuursleden; 
- de leden. 
 

Wat is gedekt? 

 

- lichamelijke schade ( tot 1.239.500  € per schadegeval); 
- materiële schade ( tot 123.900 €).  
 

Wat is niet gedekt? 

- overlijden; 
- blijvende invaliditeit; 
- tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 
- verplegingskosten. 
 

Bijzondere clausule van toepassing : “Burgerlijke aansprakelijkheid van vrijwilligers” 

Vrijwilligers die burgerrechtelijke aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van de 

activiteiten of op weg van en naar de activiteiten zijn eveneens verzekerd. 

 

73, Luc ON5UK 
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Voordracht 17 mei 2019 – FT-8  
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Gelezen in De Volkskrant. 

Niet alleen wij hebben er blijkbaar last van 
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Velddag TLS 1-2 juni VHF 6m en 2m Horebeke 

 

Uit HNL regionaal 
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hierbij de resultaten van onze club op de velddag van 1en 2 juni 2019 

 proficiat aan het 6m team met het behalen van de 1e plaats 

 

op 144Mhz een verdienstelijke 6e plaats 

iedereen bedankt voor de inzet en steun 

 

 

ARCDP/TLS clean up day donderdag 13 juni 

 

Wij danken Geertrui (xyl van ON2RS), Annie (xyl van ON6SV), Julien ON6SV, Frank ON5OG, Patrick ON7ASN en 
Mark ON4WW voor de hulp bij de opkuis. Het was nodig! 
 
73 
 
Luc ON5UK 
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ON5SP en Egbert ON4CAS samen in Friedrichshafen 

 

 

Zondag 1 september Speelstraat 

TLS was voor de vijfde maal van de partij.  

Traditioneel organiseert de jeugddienst van de gemeente De Pinte de eerste zondag van september 

“Speelstraat”.  

Vanwege het grote succes van de voorbije edities hadden we deze maal 75 seinsleutelkits in 

voorraad. Onder de deskundige begeleiding van Dirk ON2RS, Michel ON5SP, Peter ON4BWT en 

Patrick ON7ASN knutselde het jonge volkje er duchtig op los.  

Bij Mark ON4WW en Luc ON5UK liet de een na de ander zijn voornaam klinken in morsecode. 

Laatste opdracht: de roepnaam van een vliegtuigbaken ontcijferen. 

 Het is wonderlijk hoe snel en vlot de meeste kinderen met de morse overweg kunnen. Na enkele 

uren hadden alle kits een nieuwe eigenaar gevonden.  

Vele ouders uitten lovende woorden aan ons adres en ook de organisatoren waren opgezet met ons 

initiatief.  
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Dirk ON2RS, Peter ON4BWT en 

 
 

 
Patrick ON7ASN tonen hoe het moet. 

 

 

 

Alle aandacht voor de woorden van Mark ON4WW. 

 

73 -  Luc - ON5UK  
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SSB HF Velddag 2019 

 

Zo werd het aangekondigd: 

De voorbereidingen waren ook ernstig 
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Qatar Oscar 100 satellite communication 13/09/2019 

 

De buiten opstelling 
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Binnen was iedereen zeer aandachtig 

 

Frequentie shiften, omkeren, enz.. men moet er het hoofd bij houden… 
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De deelname aan van de sectie TLS  voor  het OR18 event. 

 

OR18TLS 

 

Tijdens de periode van 25 oktober 2019 tot en met 25 december 2019 

Wat betreft onze clubcall ON6MS , zal voor deze gelegenheid het speciale roepteken als => 
OR18TLS geactiveerd worden 

volgende GLADIATOREN_operatoren ( houders van een Harec vergunning) hebben zich 
aangemeld op de leden vergadering , en via mail bij on4bwt gezien de korte tijdspanne ter 
voorbereiding 

ON7VA,ON5UK,ON4BWT,ON4UN,ON4WW,ON5SP,ON7ASN,ON7ARQ,ON6SV 

 

 

ON Contesten Oktober 2019 ON6MS/p 

Vandaag hebben wij een succesvolle eerste 80m contest in de reeks van de ON contesten achter de 

rug. 

OP de 80m in SSB werden 126 qso's  en multipliers gemaakt binnen een tijdspan van 3uur. 

Voor de gelegenheid en uitzonderlijk was ON6MS/p  portable actief in Herzele bij on4bwt 

Onze CM was van dienst achter de micro samen met de contest manager 

 

Nieuw dit jaar de ingekorte contest (vandaag dus tussen 8 en 11uur lokale tijd!) 
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One Team 

 

TLS zet gezamelijk weer een mooi resultaat neer tijdens de UBA Spring contest van Maart 

2019  Op VHF, 6m, en 80m 

 

In UBA VHF 2e plaats op 27 deelnemende secties 

volgende leden stuurden een verdienstelijke  log in: 

on6ms, on5uk,op7v, ot7e, on7ami, op4w, on4at 

 

Proficiat aan iedereen, volgende keer gaan we voor de 1e plaats mensen 

Uitslagen op ’t internet 

 

Het weer met HAM radio – 18/10/2019 

Auteur: Carol Couturier 
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UITNODIGING B-EARS OPLEIDING op zaterdag  23-11-2019 

 

 

Hallo aan allen, 

 

Van13 tot 17u 

In lokaal van sectie TLS 

Sportwegel 5 te 9840 De Pinte. 
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Nieuws van het ARDF front:  

Onze vriend Patrick ON7ARF tijdens het ARDF championship… 

Bedankt om ons nogmaals internationaal te  vertegenwoordigen 

 

Heel serieus… 

 

… en eigenlijk nog even serieus. 



TLS Blz. 27 ARCDP 
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Uitslag van de ARDF wedstrijd van zaterdag 25/05/2019 

 

 

uitslag cyclo-ardf vallei van de poekebeek 2019 

   
      

 start aankomst tijd  vossen 

ON5FOX 13:40:00 14:59:40 01:19:40  6 

ON4FOX 13:35:00 14:56:58 01:21:58  6 

ON4ANE 13:30:00 15:24:20 01:54:20  6 

ON5HC 13:40:00 15:37:20 01:57:20  6 

ON7ARQ 13:21:00 15:26:26 02:05:26  6 

ON6VK 14:05:00 15:32:30 01:27:30  3 

ON6HI     organisator 
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 03-8-2019 80m-ARDF Achel - Haarterheide  
       

 
Call Naam Duur 

Aantal 
zenders 

Punten 
 

 Klasse "competitie" (80m - 5 zenders - 2:00:00)  

 ON4ANE Norbert 1:12:37 5   

 ON4FOX Marc 1:16:13 5   

 DJ9EY Theo 1:27:52 5   

 PG8M Marcel 1:28:45 5   

 ON6HI Marc 1:35:37 5   

 PA3BQP Wim 1:39:37 5   

 ON7DS Dirk 1:41:21 5   

 ON7ARQ Patrick 1:48:07 5   

 ON2DMT Martine 1:49:42 5   

 ON5FOX René 1:55:29 5   

 PA0SOM Jo 1:12:51 1   

 PA3EIF Eddy 1:40:30 1   

  Gijs 2:16:40 5   

       

 Organisatie      

 ON4VJ Johny     

 

ON4AST (+ 
XYL) Richard     

       

       

Erwin’s jacht 16/08/2019 

Rangschikking Call-naam Gevonden of niet 

1 ON4FOX - Marc Van Britsom  Gevonden 

2 ON5FOX - René Putsys Gevonden 

3 ON4JP - Erik De Keukeleire Niet 

4 ON4ANE - Norbert Demeyere Niet 

5 ON7DS - Dirk Spissens Niet 

6 ON2DMT - Martine Mampaey Niet 

7 ONL -  Jan Willem Niet 

8 YL - Geike Niet 

9 YL - Janne Niet 

10 Yl - Veerle Niet 

11 ON7ARQ - Patrick De Rocker Niet 
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uitslag 80m herfstloop landschapspark drongengoed  
21/09/2019      

weer: zon, geen wind, temperatuur 26°C uitzonderlijk mooi voor september. 
afstand:long stroke: 10,25km  ideaal parcours, deelnemers deden 10,8 tot 17 
km 

de kaart, een pseudo orientatiekaart oom, was zeer accuraat.  
file zowel op E40 als expressweg    

herten, koeien op het parkoers    

      

      

 start finish tijd vossen startnr 

ON4CHE 14:15:00 15:39:57 01:24:57 6 7 

ON4FOX 14:00:00 15:27:10 01:27:10 6 4 

ON7ARQ 15:10:30 17:05:02 01:54:32 6 8 

ON7DS 14:05:00 16:00:45 01:55:45 6 5 

ON2DMT 14:05:00 16:01:30 01:56:30 6 5 

ON4ANE 13:50:00 15:55:50 02:05:50 6 2 

ON5HC 14:10:00 16:18:11 02:08:11 6 6 

ON5FOX 13:45:00 15:59:00 02:14:00 6 1 

PA3EIF 13:55:00 16:43:00 02:48:00 6 3 

ON7QR 13:45:00 16:04:45 02:19:45 5 1 

      

ON6HI    organisator  
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05/10/2019 80m Fox-O-ring Grembergen 
Plaats Naam Club Call Tijd Aantal Punten 

1. Vandenberghen, Tim KTK ON5HC 73'10 20 30 

2. De Rocker, Patrick TLS ON7ARQ 98'42 20 25 

3. De Meyere, Norbert TRA ON4ANE 101'51 20 22 

4. Dirk, Spiessens OSA ON7DS 102'24 20 20 

5. Vanhalst, Marc TLS ON6HI 110'40 20 18 

6. De Kerf, Eddy TROL PA3EIF 111'01 20 16 

7. Smet, Kurt SNW ON4CHE 55'30 19 14 

8. Martine, Mampaey OSA ON2DMT 108'33 18 12 

9. Putzeys, René DST ON4RP 106'38 15 10 

              

org. Marc Van Britsom   ON4FOX     20 

 

uitslag 80m Haloween foxoring Brielmeersen Deinze  
31/10/2019      

weer: droog, zonnig, koud s'avonds.    

      

80m goed open, dus veel QRM van de digitale modes, wat de bedoeling was :-) 

omloop meer dan 8 km     

vos 14 was moeilijk te vinden, zes deelnemers zijn erin gelukt.  

      

 start finish tijd vossen startnr 

ON5HC 18:56:00 20:05:00 01:09:00 16 9 

ON4ANE 18:52:00 20:39:00 01:47:00 16 7 

ON7DS 18:46:00 20:54:00 02:08:00 16 4 

ON4RP 19:20:00 21:32:00 02:12:00 16 1 

ON7ARQ 18:48:00 21:15:00 02:27:00 16 5 

ON4FOX 18:50:00 20:21:00 01:31:00 15 6 

ON4CHE 18:54:00 20:33:00 01:39:00 15 8 

PA3EIF 18:44:00 20:32:00 01:48:00 15 3 

ON7ASN 18:42:00 20:30:00 01:48:00 11 2 

ON6VK 18:40:00 19:39:00 00:59:00 2 1 

ON5EMM 18:40:00 19:39:00 00:59:00 2 1 

XYL ON5EMM 18:40:00 19:39:00 00:59:00 2 1 

QRPP ON5EMM 18:40:00 19:39:00 00:59:00 2 1 

      

      

ON6HI    organisator  
ON7QR    helper  
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Tinternet 

Contest resultaten: 
- Een goel lopend team met 

mooie resultaten - Proficiat 
https://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresult
aten-selectie?year=2019&vid=3114 
 

Interessant 
Veilingen speciaal voor HAM https://radioveiling.com/zo-werkt-het/ 

 

Lezingen en cursussen 
Voor wie fysica wil studeren en/of 
herhalen op een zeer bevattelijke en 
aangename manier 

https://www.youtube.com/channel/UCiEHVhv0SBMpP75JbzJShqw 
 
Een Nederlandse professor aan het MIT 

Alles wat je wou weten over quantum 
mechanica 

https://www.youtube.com/channel/UCNPslw9h5x5OqEBUX65DE
mg  

Wetenswaardigheden 
The Royal Society – het beroemde 
instituut waar Newton nog president 
van was , op mensenmaat. 

https://www.youtube.com/channel/UC5MOW8BO3dH38Fo3Rau1
7KQ 
 

Metingen en meetapparaten https://www.youtube.com/channel/UCKxRARSpahF1Mt-2vbPug-g  
 

Maandelijkse HAM-TV https://www.youtube.com/channel/UCxqXFK9ETC5CWEdDD-
_HpqA  

Onze eigen Gentse sterrenwacht 
Armand Pien 

https://www.youtube.com/channel/UCtOsFygd-
2wRYbP313nGhEQ 

Informatie over Qatar-OSCAR 

100 

amsat-dl.org/eshail-2-amsat-phase-4-a 

Zeer actieve facebook groep 

waar ook ondergetekende actief 

is (wel aanvragen lid te worden) 

https://www.facebook.com/groups/252645695661305/?ref=grou
p_header 
 

 

  

https://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-selectie?year=2019&vid=3114
https://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultaten-selectie?year=2019&vid=3114
https://radioveiling.com/zo-werkt-het/
https://www.youtube.com/channel/UCiEHVhv0SBMpP75JbzJShqw
https://www.youtube.com/channel/UCNPslw9h5x5OqEBUX65DEmg
https://www.youtube.com/channel/UCNPslw9h5x5OqEBUX65DEmg
https://www.youtube.com/channel/UC5MOW8BO3dH38Fo3Rau17KQ
https://www.youtube.com/channel/UC5MOW8BO3dH38Fo3Rau17KQ
https://www.youtube.com/channel/UCKxRARSpahF1Mt-2vbPug-g
https://www.youtube.com/channel/UCxqXFK9ETC5CWEdDD-_HpqA
https://www.youtube.com/channel/UCxqXFK9ETC5CWEdDD-_HpqA
https://amsat-dl.org/eshail-2-amsat-phase-4-a
https://www.facebook.com/groups/252645695661305/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/252645695661305/?ref=group_header
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NUTTIGE GEGEVENS 
 

 

ARCDP is de ‘Amateurradioclub De Pinte’, vereniging zonder 
winstoogmerk, ondernemingsnummer 0533.807.628 

Zetel: Sportwegel 5, 9840 De Pinte 
TLS is de lokale afdeling ‘Tussen Leie en Schelde’ van de UBA 

(Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw) 
www.tls.uba.be  
Bijeenkomsten 

Op vrijdag vanaf 19u30: clubavond 
Adres: Sportwegel 5, De Pinte 

Voor meer info zich wenden tot Michel Malfait (ON5SP), 
michel.malfait@telenet.be 

Voorzitter UBA-TLS Michel Malfait ON5SP, Michel.Malfait@telenet.be 

Voorzitter ARCDP Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be 

Secretaris ARCDP Kristiaan De Rocker, ON3KDR on3kdr@on3kdr.be 

Penningmeester ARCDP Isabel Colman ON3ISA,  ON3ISA@ON3ISA.be 

Bibliotheek & QSL service Julien Van Severen ON6SV, Julien.Van.Severen@skynet.be 

Materiaalbeheer Patrick Schepens ON7ASN, Patrick.Schepens@scarlet.be 

Redactie ‘De Grondgolf’ Jean Paul Mertens ON7AMI, jpm@on7ami.be 

Webmasters 
Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be 
Jean Paul Mertens ON7AMI, jpm@on7ami.be 

Vertegenwoordiger Culturele Raad De Pinte Michel Malfait, ON5SP - Michel.malfait@telenet.be 
 

Ledenbijdrage 2018 UBA vzw* 

Jaarlijks lidgeld UBA vzw Onder 21 jaar € 29,00 

Vanaf 21 jaar € 45,00 

Ledenbijdrage 2018 ARCDP vzw** 

Jaarlijkse bijdrage ARCDP vzw UBA-lid sectie TLS € 0.00 

Geen UBA-lid TLS, onder 21 jaar € 0.00 

Geen UBA-lid TLS, vanaf 21 jaar € 10.00 

IBAN BE49 8910 1410 9971, ARCDP vzw, Meidoornlaan 49, 9230 Wetteren 
(*) om lid te worden van de UBA vzw, verwijzen wij naar http://www.uba.be/nl/contact/lid-worden .  

(**) om lid te worden van ARCDP vzw moet onderstaand strookje worden ingevuld (ook als u lid bent van UBA-TLS)  

  

AMATEURRADIOCLUB DE PINTE vzw 

AANVRAAG VOOR AANSLUITING (te bezorgen aan de voorzitter vzw) 
Ondergetekende wenst zich aan te sluiten bij de vzw Amateurradioclub De Pinte (kruis aan wat past) 

 

⃝  als toetredend lid         ⃝  als effectief lid       ⃝  de aanvrager is reeds lid van UBA-TLS 

 

⃝  als toetredend lid, sympathisant                  ⃝  als toetredend lid, sponsor 

 

Naam en 

voornaam 

 

Roepteken  

Volledig adres  

 

E-mail  

                    Datum                                                                         Handtekening 

 

 

 
 

http://www.tls.uba.be/
mailto:michel.malfait@telenet.be
mailto:on3kdr@on3kdr.be
mailto:ON3ISA@ON3ISA.be
http://www.uba.be/nl/contact/lid-worden

