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v.z.w. Amateurradioclub De Pinte (ARCDP) 
 

DE GRONDGOLF 
 

UBA-sectie Tussen Leie en Schelde (TLS) 
 

 
 
 

 
Beste OM’s en (X)YL’s, 
 

Onze beste nieuwjaarswensen aan elkeen van u, in het bijzonder aan diegenen die het voorbije jaar 

door omstandigheden niet of in beperkte mate van onze hobby hebben kunnen genieten. Moge het 

nieuwe jaar u voorspoed brengen op alle gebieden. 
 

Wie zich nog niet heeft ingeschreven voor het hamdinner, is eraan voor de moeite. We zijn 

volgeboekt. Genodigden, laat het jullie smaken en vergeet niet dat volgens wetenschappelijk 

onderzoek roddelen de gezondheid bevordert. 
 

Tijdens de voorbije maand december noteren we hoog op ons danklijstje: Patrick ON7ASN, die de 

club op 18 december openhield toen onze reservetappers een per een forfait moesten geven. Meteen 

een oproep om het reserveteam (M/V/X) aan te vullen om dergelijke toestanden in het vervolg te 

voorkomen. We maken u graag wegwijs ‘backstage’. Het openen  en sluiten van het clublokaal hoort  

bij de job. Verder danken we Michel ON3MMA voor de schenking van een webcam en Noël ON5UI 

voor diens gulle gift in speciën aan de shack. Op 18 december hadden we een uitgebreid skype QSO 

met TI/ON2RS vanuit de club. Dirk stelt het goed in zijn nieuwe QTH, gaf ons een rondleiding met 

de webcam en besloot met “Dikke proficiat aan de nieuwe  leden. Drink maar een op mijn kosten, al 

zijt ge niet zeker dat ge ooit uw geld nog terugziet”. N.v.d.r. Dirk verliet de radioclub met een milde 
schenking aan de bar, en hij staat nog steeds met een positief saldo. 
 

Op vrijdagavond 15 januari projecteren we de DVD van Bob K4UEE over de 2014 DXpeditie 

FT5ZM/Amsterdam Island. Op 29 januari komt Marc ON4EZ ons vertellen en tonen hoe we onze 

transceiver via een netwerk of het internet kunnen bedienen. Ik ben zeer nieuwsgierig en hoop van u 

hetzelfde.  
 

Ik herhaal mijn pleidooi voor ‘kleine’ demonstratiemomenten. Iemand die gedurende 15 tot 30 

minuten iets wil komen tonen over zijn - al dan niet radio - dada, zomaar uit het vuistje. Contacteer 

ons. 
 

73, Johan on5ex 

 

 

 

 

DONDERDAG 28 JANUARI 2016  

VANAF 19.30 U 

TLS VHF RONDE – 145,425 MHz 

 
 

 

 
 

De Grondgolf #57, januari 2016. Redactie: on5ex@on5ex.be 

 

mailto:on5ex@on5ex.be
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Wel en Wee 

 
 

Fraulein Isabel gaat voortaan door het leven als ON3ISA, OM Kris als ON3KDR. Allen spreke hen 

voortaan aan met deze welluidende roepnamen! 

 

Noël ON5UI, spijtig dat je er dit jaar niet bij kan zijn voor het hamdinner. Voor 2016 wensen we u 

alvast een spoedig herstel toe en dat de kilo's er terug mogen bijkomen. Met de steun van uw XYL  

zal dat zeker lukken. De clubleden duimen ook voor u! Dank voor de gulle bijdrage aan onze clubkas. 

 

 
 

 

ARDF 
 

 
Fox O Ring 12 december 2015 - Lembeekse bossen 

  Call Voornaam Naam TX Starttijd Eindtijd Looptijd Buiten tijd Tijdslimiet 

1 ON4FOX Marc Van Britsom 10 13:03:00 13:59:33 0:56:33 0 150 

2 ON4ANE Norbert Demeyere 10 12:33:00 13:40:45 1:07:45 0 150 

3 ONL Faid Kasimov 10 13:14:00 14:31:13 1:17:13 0 150 

4 ON5HC TIM Vandenberg 10 13:05:00 14:32:15 1:27:15 0 150 

5 ON6HI Marc Vanhalst 10 13:31:00 14:58:44 1:27:44 0 150 

6 ON4RP René Putzeys 10 12:30:00 14:15:56 1:45:56 0 150 

7 ON4ABZ Jean Ballings 10 12:35:00 14:30:51 1:55:51 0 150 

8 ON7QR Donald Destadsbader 8 13:00:00 14:50:00 1:50:00 0 150 

9 ON4ADR Rudy Danel 8 13:10:00 15:10:00 2:00:00 0 150 

10 ONL12210 Kris De Rocker 8 12:30:00 14:33:21 2:03:21 0 150 

11 ON7ARQ Patrick De Rocker 4 13:35:00 15:20:00 1:45:00 0 150 

12 ON6IN Wilfried De Smet 3 13:45:00 14:50:00 1:05:00 0 150 

13 ON4ZG Eric Crispyn 3 12:40:00 14:33:20 1:53:20 0 150 
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14 ON6EP Eddy Poelman 3 12:40:00 14:33:21 1:53:21 0 150 

 

 
 

 
73 – Julien ON6SV 

 

TLS-ARCDP ledenvergadering 

11 december 2015 
 

 
Aanwezig: (15) ON5UK, ON5EX, ON4AED, ON3EDK, ON6SV, ON4CMN, ON7AMI, ON7ASN, 

ON4ABY, ON8DZ, ON3MMA, ON6EP, ON4ZG, ON6VK, ON5OG. 

Verontschuldigd: ON4KH. 

 

De vergadering wordt geopend om 20.30 h door ON5UK. Volgende punten worden behandeld: 

1. De gemeentelijke subsidie voor 2014 werd overgeschreven op de rekening van ARCDP vzw. De 

financiële toestand van ARCDP vzw is gunstig. Het budgetvoorstel voor de begroting van 2016 

werd toegelicht. 

2. Bij nazicht bleek één van de generatoren, die door de gemeente in geval van nood gebruikt kunnen 
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worden, defect. Een diagnose van het defect wordt gemaakt en de herstelling wordt zo snel 

mogelijk uitgevoerd, eventueel via een hersteldienst. 

3. De datum van de algemene vergadering van ARCDP vzw is vastgesteld op 11 maart 2016 om 
20.00 h. Om 20.30 h volgt dan de DM-CM verkiezing. 

4. Door tijdelijke onbeschikbaarheid van een gecertificeerde hoogtewerker loopt het project  voor 

een internetverbinding via Wireless Belgium enige vertraging op.  

5. Een tangenset werd aangekocht voor gebruik in het clublabo. 

6. De inschrijvingen voor het hamdinner op 8 januari 2016 worden op 31 december 2015 afgesloten.  

7. Geplande voordrachten in 2016: 

- Op 29 januari 2016 geeft ON4EZ een voordracht met demonstratie over ham radio via 

internet 

- Op 25 maart geeft ON5RR  een voordracht over EME 

- Op 22 april volgt een voordacht door ON6WU over stralingsdiagrammen. 
8. Op vraag van ON3MMA geeft ON5UK toelichting omtrent de transparantie van de werking van 

ARCDP vzw. Ieder effectief lid van ARCDP vzw kan via een schriftelijke aanvraag gericht aan de 

voorzitter van ARCDP vzw inzage krijgen in de werkdocumenten van de vzw. (ledenbestand, 

financiën, notulen van de vergaderingen van de RvB). De geraadpleegde informatie is echter 

vertrouwelijk en mag niet verder verspreid worden.  

9. Evaluatie van de Ham-quiz van 27 november 2015. Deze activiteit is mogelijks voor herhaling 

vatbaar, maar een voorafgaande discussie over de aard van de vragen is wenselijk. 

10. Op vraag van ON3MMA wordt een project met betrekking tot ATV gepromoot. Enkele 

kandidaten voor een nog op te richten werkgroep over analoge/digitale ATV hebben zich reeds 

aangemeld nl. ON3MMA, ON7AMI, ON4CMN, ON7ASN. ON7AMI zal hierover meer informatie 

verstrekken op de vergadering van 26 februari 2016.    

Aansluitend wordt  er ook gepeild naar de interesse voor een eventueel EME-project. 

 

De vergadering wordt gesloten om 21 h. 
 

Frank, ON5OG. 

 

 

 
 

Op vrijdagavond 15 januari 2016 om 20 uur projecteren we 

in het clublokaal van TLS de video over de 2014 

Amsterdam Island DXpeditie. 

Iedereen welkom! 
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VRIJDAG 29 JANUARI 2016 20.00 U 

VOORDRACHT 

“Via netwerk/internet je transceiver gebruiken om QSO’s te maken” 

Marc ON4EZ 

 
 

 
 

In deze tijden van het ‘internet of things’ moet het toch mogelijk zijn om je transceiver remote (en 

veilig) aan te sturen? Marc ON4EZ vertelt en toont hoe. 
 

Niet te missen! Op 29 januari om 20 u in TLS. 
 

Tinternet  
Een dekentje en een wortel... (on5ex) 

Meer moet dat niet zijn. https://www.youtube.com/watch?v=-
MoNd9PjvWE#t=24 

Het Kessler effect/syndroom (on5ex) 

Vergeet Star Wars. Dit is de bedreiging. http://www.spacesafetymagazine.com/space-

debris/kessler-syndrome/ 

Adafruit (on5ex) 

Wetenswaardigheden over stappenmotoren. https://learn.adafruit.com/all-about-stepper-motors 
http://www.adafruit.com/product/324 

W7EL (on5uk) 

Over de zin en onzin van ‘RMS vermogen’. http://eznec.com/Amateur/RMS_Power.pdf 

Roy’s Antenna Farm (on5ex) 

Nu nog een stukje woestijn vinden waar alles 

zonder schade mag neervallen. 

http://w7yrv.blogspot.be/ 

SAQ (on6wj) 

De hele Xmas 2015 uitzending van SAQ met de 

Alexanderson generator vanuit de ‘operations 

room’ in Grimeton. 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJ2I7h0v7g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-MoNd9PjvWE%23t=24
https://www.youtube.com/watch?v=-MoNd9PjvWE%23t=24
http://www.spacesafetymagazine.com/space-debris/kessler-syndrome/
http://www.spacesafetymagazine.com/space-debris/kessler-syndrome/
https://learn.adafruit.com/all-about-stepper-motors
http://www.adafruit.com/product/324
http://eznec.com/Amateur/RMS_Power.pdf
http://w7yrv.blogspot.be/
https://www.youtube.com/watch?v=RcJ2I7h0v7g
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibm6zP5PfJAhUHXBQKHSCEDVYQjRwIBw&url=http://www.theneura.com/tag/internet-of-things/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGlHiRMRBfg5SfjyQ866FJVRwtSUg&ust=1451159153634510
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Bij deze willen wij nog eens uw aandacht vestigen op het uitstekende, wekelijkse DX-bulletin, samengesteld 

door Bjorn ON9CFG. Je kan dit bulletin downloaden via 

 

http://www.uba.be/sites/default/files/uploads/hf/news/dx-news/DXUB.pdf 

 

maar dat kan ook volautomatisch als je in je UBA-profiel (‘Mijn account’) ‘UBA-DX news on HF’ aanvinkt. 

Je krijgt dan elk bulletin binnen via je e-mail. 
 

 
 

73, Johan on5ex 

 

 
 

In januari 2016 viert de Straight Key Century Club zijn 10de verjaardag. Naar eigen zeggen telt de club 

intussen bijna 15.000 leden die regelmatig naar de mechanische seinsleutel grijpen. Dat kan een gewone 

http://www.uba.be/sites/default/files/uploads/hf/news/dx-news/DXUB.pdf
http://www.skccgroup.com/
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handsleutel zijn, of een sideswiper, of zo’n vintage semi-automatische seinsleutel, kortom alles wat 

handbediend punten en strepen kan maken.  

 

  
(foto ON7KO) (foto ON6RL) 

 

 
(foto ON6WJ) (foto I1QOD) 

 
(foto Vibroplex) 

 

In de SKCC ledenlijst zien we warempel enkele sleutelridders van eigen bodem staan: ON7AMI, ON6WJ, 

ON6RL, ON5UK, ON5EX, enz. Onlangs is de aanvraag van ON6MS aanvaard. 
 

De SKCC activiteitsfrequenties zijn (in MHz): 

 

1,820 

3,550 / 3530 

7,055 / 7,120 

10,120 

14,050 / 14,114 

18,080 

21,050 / 21,114 

24,940 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM59Shsv7JAhXGNxQKHRXvAisQjRwIBw&url=http://www.vibroplex.com/contents/en-us/d12_SEMI-AUTOMATIC__BUG__keys.html&psig=AFQjCNFA4J9oaIoZUIQXZ0golZeZQZ8i9A&ust=1451386488610383
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28,050 

50,090 

144,070 

 

QRS (trage CW): 2 kHz onder de centrale frequentie. 

QRQ (snelle CW): 2 kHz boven de centrale frequentie. 

Beginners in CW: 7114 kHz 

 

Wellicht te laat voor het jaar 2016, maar de ARRL organiseert jaarlijks een Straight Key Night (SKN) op 

nieuwjaarsdag van 00:00 tot 23:59 UTC. De ‘Arbeitsgemeinschaft Telegrafie’ (AGCW)  houdt twee korte 

Hand Tasten Parties (HTP): de eerste zaterdag in februari van 16:00 tot 19:00 UTC op 80m, en de eerste 

zaterdag in september van 13:00 tot 16:00 UTC op 40m. 

 

Geen handpomp in uw bezit? Foei. Ga eens snuisteren op de hambeurs in Wetteren (zie hieronder). 

 

73, Johan on5ex    

 

 

 
 

’t Is bijna weer zo ver. “Vader gaat op stap”. 

Hambeurs Wetteren, zondag 24 januari 2016 van 10 tot 15 uur. 

Scheppersinstituut, Cooppallaan 128, 9230 Wetteren. 
 

  

http://www.arrl.org/straight-key-night
http://www.agcw.org/index.php/en/
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NUTTIGE GEGEVENS 
 

 

ARCDP is de ‘Amateurradioclub De Pinte’, vereniging zonder 

winstoogmerk, ondernemingsnummer 0533.807.628 

Zetel: Kwikstaartpark 3, 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 Frank Lunn 

(ON5OG), Frank.Lunn@skynet.be 

 
Voorzitter UBA-TLS Chris Van Laethem ON4KH, ChrisVanLaethem@telenet.be 

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

Secretaris ARCDP Frank Lunn ON5OG, Frank.Lunn@skynet.be 

Penningmeester ARCDP Johan Smet ON5EX, on5ex@on5ex.be 

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

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

Redactie ‘De Grondgolf’ Johan Smet ON5EX, on5ex@on5ex.be 

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

Vertegenwoordiger Culturele Raad De Pinte Chris Van Laethem ON4KH, ChrisVanLaethem@telenet.be 

 
Ledenbijdrage 2016 UBA vzw* 

Jaarlijks lidgeld UBA vzw Onder 21 jaar € 29,00 

 Vanaf 21 jaar € 45,00 

Ledenbijdrage 2016 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, Dorp 12/1, 9840 De Pinte 

 

(*) 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) en 

terugbezorgd aan Frank Lunn ON5OG, Steppestede 27, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Frank.Lunn@skynet.be.  

 

AMATEURRADIOCLUB DE PINTE vzw 
AANVRAAG VOOR AANSLUITING 

 
Ondergetekende wenst zich aan te sluiten bij de vzw Amateurradioclub De Pinte (schrappen wat niet past, zodat één lijn overblijft): 

1. als toetredend/effectief lid, radioamateur en lid van de afdeling TLS van de vzw UBA, waarvan hij/zij bevestigt in regel te zijn met de 
betaling van het lidgeld 

2. als toetredend/effectief lid, radioamateur, geen lid van de afdeling  TLS van de vzw UBA 
3. als toetredend lid, sponsor 
4. als toetredend lid, sympathisant  

 

Naam en voornaam, radioamateur roepteken: Datum: 
 
 
 

 

Volledig adres: E-mailadres: 
 
 
 

 

Handtekening: 
 
 

 

http://www.tls.uba.be/
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