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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, 
 

Het hamdinner 2016 is in alle gezelligheid verlopen. Wel lag het aantal deelnemers beduidend lager  

dan de vorige jaren. Tanende belangstelling of verkeerde formule? We hebben het er nog wel over 

tijdens de ledenvergadering op 12 februari.   

 

De eerste winterprik liet zich midden januari voelen. Het aantal bezoekers tijdens de FT5ZM 

filmavond en de clubavonden was op twee handen te tellen. Als u met de voeten achter de stoof in 

hamtijdschriften zat te bladeren, QSO’s te draaien of te solderen, is het u vergeven. Zoniet, moet u 

dringend uw radiomicrobe heractiveren of een dikke winterfrak kopen. Op 29 januari was er wel een 

prachtige opkomst voor de demonstratie over ‘remote control’.  

 

Kris ON3KDR gooide een balletje op over hetgeen hij zelf een ‘projectje’ noemt: temperaturen 

opnemen met een Raspberry Pi. Op deze manier kunnen we deze de hemel ingeprezen 

kaartcomputer leren kennen en tegelijk een eenvoudige, praktische toepassing uitwerken. Een vijftal 

OM’s zijn meteen op de kar gesprongen. Een eerste inforonde is gepland op 5 februari. Good luck! 
 

Op 12 februari hernemen we de maandelijks TLS-ARCDP ledenvergadering in klassieke vorm.  
 

Naar aanleiding van het initiatief om opnieuw een ATV-station in ON6MS op te bouwen, zullen 

ON7AMI en ON7ASN het op vrijdagavond 26 februari over Amateurtelevisie hebben. 
 

En tussendoor is er altijd  ‘vrij podium’. Kom maar eens af met uw project. Stoeffen is toegestaan. 

 

73, Johan on5ex 

 

Het is een tijdje geleden dat ons clublokaal grondig werd 

uitgeborsteld. 

Daarom: KUISACTIE op woensdag 10 februari vanaf 14 uur. 

 

VRIJDAG 12 FEBRUARI 20.30 U 

 

TLS/ARCDP LEDENVERGADERING 

 
 

De Grondgolf #58, februari 2016. Redactie: on5ex@on5ex.be 
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DONDERDAG 25 FEBRUARI 2016  

VANAF 19.30 U 

TLS VHF RONDE – 145,425 MHz 

 
 

 

 

VRIJDAG 26 FEBRUARI 20.00 U 

 

AMATEURTELEVISIE 

 
 

 

Wel en Wee 

 
 

Annie, XYL van Roger ON4EJ (SK 2014), vond eeuwige rust op 5 januari 2016, na een moedig 

gedragen ziekte.  Wie Annie heeft gekend, weet dat zij de goedaardige en moedige vrouw was achter 

Roger. We wensen QRP Rik en familie sterkte toe bij dit tweede afscheid in korte tijd. 

 

 

HAMDINNER 

8 januari 2016 

 
 

Zestien genodigden hielden de traditie van het jaarlijkse hamdinner hoog. Een bont gezelschap, spijtig 

genoeg verdeeld over twee tafelrijen. 
 

We horen graag van u of het u is bevallen. 
 

73 – Johan on5ex 

 
Julien ON6SV en XYL, Frank ON1ACV 

 
Maurice ON6VK en XYL 
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XYL ON4KA, Michel ON8DZ, Patrick ON7ASN, Eddy ON6EP, 

Eric ON3EDK 

 
Eric ON4ZG, Stefaan ON6YN, Luc ON5UK 

 
Chris ON4KH, Adriaan ON4KA 

 

 

Filmavond ‘FT5ZM’ 

15 januari 2016 
 

 

Waarschijnlijk had het iets te maken met de eerste winterprik, maar er kwamen slechts een zevental  

OM’s opdagen voor de filmavond over FT5ZM, de 2014 DXpeditie naar Amsterdam Island. Ons lokaal 

was nochtans goed warmgestookt tegen wintertenen.  
 

Luc ON5UK gaf een intro over waar Amsterdam Island precies ligt op de wereldkaart, wie het 

minuscule eiland in de Indische Oceaan heeft ontdekt, enz. Op de meegebrachte atlas kon je het 

eiland terugvinden. Onder de aanwezigen waren o.a. de HF-DXers van onze  sectie, maar ook Peter 

ON5XY. Opvallend in de film van deze DXpeditie (en ook van de latere): alle ‘actoren’ zijn 55-

plussers met massa’s ervaring. Zal er ooit nog een jonge garde aantreden voor dergelijke Most 

Wanted  DXpedities?  
 

Wie de DVD wil lenen, kan terecht bij onze bibliothecaris, Julien ON6SV. 
 

73 – Johan on5ex 
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Voordracht 

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

Marc ON4EZ 

29 januari 2016 
 

  
 

Veel schoon volk, dat volgens mij kon ingedeeld worden in twee groepen: (A) zij die er al een en 

ander of veel van afwisten en er waren om bij te leren en (B) zij die zonder voorkennis, maar met een 

flinke dosis gezonde nieuwsgierigheid afzakten naar De Pinte.  
 

De door Marc ON4EZ voorgestelde oplossing bestond in een combinatie van Ham Radio Deluxe, 

Teamviewer en RemAud (DF3CB), programma’s die voor niks of een habbekrats gebruikt mogen 

worden. 
 

De lezing verliep tamelijk chaotisch, en er kon niet op groot scherm worden geprojecteerd, maar op 

het einde van de rit hebben we Marc perfecte SSB QSO’s zien en horen maken met diverse stations 

op 40m, zonder noemenswaardig probleem op het gebied van vertraging of SSB audiokwaliteit.  En dat 

is hetgeen telt, me dunkt. Veel OM’s hadden toen het pand al verlaten... 
 

Geloof me vrij: hier zit muziek in, ook voor een klein amateurbudget. Marc: hartelijk dank voor de 

demonstratie! 
 

73 – Johan on5ex  
 

Tinternet  
VA3IUL (on6wj) 

Veel, veel links voor de radioamateur. http://www.qsl.net/va3iul/ 

LU7ABF (on5ex) 

Online satellietvolger. http://amsat.org.ar/pass.htm 

VP8SSI (on4ww) 

South Sandwich Island Dxpedition 1992. https://www.youtube.com/watch?v=d5B2oo9-Sjw 

Whiteboard Web (on5uk) 

I/Q signalen op aanschouwelijke wijze. http://whiteboard.ping.se/SDR/IQ 

Astrofotografie (on4aed) 

Het ISS schuift voor Saturnus https://www.youtube.com/watch?v=tB76_hubraI 
 

 

 

http://www.dxzone.com/dx28789/ham-radio-deluxe-5-24-38-download.html
https://www.teamviewer.com/nl/?pid=google.tv_download.s.nl&gclid=COG34N2U0MoCFUlmGwod2bkD5Q
http://www.df3cb.com/remaud/
http://www.qsl.net/va3iul/
http://amsat.org.ar/pass.htm
https://www.youtube.com/watch?v=d5B2oo9-Sjw
http://whiteboard.ping.se/SDR/IQ
https://www.youtube.com/watch?v=tB76_hubraI
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Recht op antenne 
 

Bron: www.uba.be, ‘Actueel’, ingediend door ON7YD op Sun, 24/01/2016 - 14:53  

 

Tot op heden biedt het "Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot 

bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is" 

via het artikel 12 (Telecommunicatie) de mogelijkheid om in bepaalde 

omstandigheden een (zend)antenne te plaatsen zonder dat men daarvoor een 

stedenbouwkundige vergunning nodig heeft. 

 

Nu is er echter een voorstel tot wijziging van dit besluit, met daarin een kleine 

(maar voor de radioamateurs venijnige) aanpassing van artikel 12: 

 

In artikel 12.1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in de inleidende zin worden de woorden “met betrekking tot zend- en ontvangstinstallaties voor 

telecommunicatie” vervangen door de zinsnede “met betrekking tot installaties die behoren tot de infrastructuur 

met openbaar karakter voor al dan niet draadloze communicatienetwerken voor radiocommunicatie, 

telefoonverkeer, televisie, internet of andere, die als een bovenlokaal netwerk functioneren”; 

 

Aangezien het eerder onwaarschijnlijk is dat de antennes van radioamateurs beschouwd zullen worden als 

"met openbaar karakter" vallen de huidige mogelijkheden om als radioamateur een antenne te plaatsen 

zonder een stedenbouwkundige vergunning nagenoeg volledig weg als dit ontwerp besluit ongewijzigd 

aanvaard wordt. 

 

De UBA heeft reeds een gesprek aangevraagd bij het kabinet van de bevoegde minister (Joke Schauvliege) 

en we onderzoeken gelijktijdig ook alle mogelijkheden om te voorkomen dat dit Besluit van de Vlaamse 

Regering in ons nadeel gewijzigd wordt. 

 

Wie echter plannen heeft om een antenne te plaatsen die op dit ogenblik voldoet aan een 

van de voorwaarden om vrijgesteld te worden van een stedenbouwkundige vergunning (in 

overeenstemming met het hierboven vermelde Besluit van de Vlaamse Regering) raden we 

aan om dit toch maar te doen voordat een eventuele wijziging van kracht wordt. 
  

http://www.uba.be/
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/Vrijstellingvergunningsplicht1dec2010
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/Vrijstellingvergunningsplicht1dec2010
https://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/docs/Wetgeving/ontwerpen/VR20151218VrijstellingenBVR.pdf
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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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