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

DE GRONDGOLF
UBA-sectie Tussen Leie en Schelde (TLS)
De Grondgolf #59, maart 2016. Redactie: on5ex@on5ex.be

Beste OM’s en (X)YL’s,
Er zijn enkele OM’s die in februari hun beste beentje hebben voorgezet. We plaatsen ze graag in de
spotlights:
-

ON4ABY, ON5UK, ON5EX: de kuisploeg
ON6EP, ON5EX: aanvulling van de papiervoorraad
ON7AMI: Raspberry Pi + toebehoren voor de werkgroep ‘Celsius’ + voordracht ATV
ON5UK: barman a.i.
ON6SV: chief barman, bibliothecaris, QSL-manager, duivel-doet-al

De ledenvergadering op 12 februari werd goed bijgewoond. Er werden interessante voorstellen
geformuleerd. Dat getuigt van betrokkenheid. Frank ON5OG brengt hieronder verslag uit.
Op 11 maart (20.30 uur) zijn er - na de algemene ledenvergadering om 20 uur van Amateur Radio
Club De Pinte - UBA-verkiezingen in TLS (bestuurders/DM/CM).
Chris ON4KH is opnieuw kandidaat-CM voor TLS, maar liet ons duidelijk verstaan dat dit zijn laatste
mandaat wordt. Chris trad aan als CM van TLS in 2011, als ‘crisismanager’. Het lot van onze radioclub
leek toen bezegeld door het wegvallen van het clublokaal in de Veldstraat/Zevergem. Gelukkig is TLSARCDP uit de as herrezen. Wie voelt zich aangesproken om de CM-fakkel over te nemen, liefst met
een inloopperiode in 2016? Wij dachten aan een jonge, ambitieuze snaak, maar bij gebrek aan
kandidaten met dit profiel mogen rijpe 40/50/60/70+-ers ook solliciteren (sic).
Beste leden, verlies 25 maart niet uit het oog. Die
vrijdagavond komt Marc ON5RR spreken over ‘EarthMoon-Earth’ communicatie.
Op 27 maart schakelen we over op het zomeruur
(UTC+2). Traditiegetrouw hernemen we dan ook de
activiteiten op woensdagavond.
Alle voor maart geplande activiteiten worden hierna nog
eens netjes opgelijst.
73, Johan on5ex
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Activiteitenagenda MAART 2016
19.30 u
20 uur
20 uur
20.30 u
+

Clubavond
Werkgroep Celsius, 2de infosessie
Algemene vergadering ARCDP vzw
Verkiezingen UBA
Werkgroep VHF

vrijdag

19.30 u

Clubavond

25

vrijdag

20 uur

EME – door ON5RR

30

woensdag

19 uur

Eerste midweek activiteiten?

31

donderdag

19.30 u

VHF Ronde 145.425

4

vrijdag

11

vrijdag

18

TLS-ARCDP ledenvergadering
12 februari 2016
Aanwezig: (16) ON5UK, ON4KH, ON5EX, ON3MO, ON7UF, ON4AED, ON4ZG, ON6SV,
ON7ASN, ON3EDK, ON6EP, ON6WY, ON8DZ, ON4TYP, ON4ABY, ON5OG.
Verontschuldigd: ON6VK, ON3MMA, ON4CMN.
De vergadering wordt geopend om 20.30 u door ON4KH. De volgende punten worden besproken:
1. Financiële toestand ARCDP-TLS.
De financiële toestand van ARCDP is gunstig. De subsidie van 2014 van de Gemeentelijke
Culturele Raad (GCR) werd toegekend. Het toegekende bedrag is gebaseerd op de (vele)
activiteiten, vooral lokale, ingericht door ARCDP m.m.v. UBA-TLS.
2. Activiteiten.
Er is belangstelling voor het heropstarten van de OTM-vergaderingen.
Volgende onderwerpen werden gesuggereerd door de aanwezige leden voor de vergaderingen op
vrijdagavond: Echolink, CQ100, overzicht en werking van de Belgische repeaters, amateurradio en
de PC, zonnepanelen, energieproblematiek nu en in de toekomst (mogelijks in samenwerking met
het gemeentebestuur van De Pinte en een gemeentelijk publiek – voordracht door een hoogleraar
fysica van de UGent).
3. Ex-ON4TJ, Georges, heeft zijn lidmaatschap bij de UBA opgezegd en is nu lid van ARCDP. Wij
hopen hem regelmatig te mogen ontmoeten op onze activiteiten.
4. Wireless Belgium.
De plaatsing van de internetantennes op onze mast is voorzien op 14 februari 2016 (onder
voorbehoud van de weersomstandigheden). Al het nodige materiaal is aanwezig in de club en eens
de antennes geplaatst zijn zouden wij in de club beschikken over een snellere toegang tot het
internet.
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5. VHF-werkgroep.
De activiteiten van deze werkgroep (o.a. de maandelijkse ronde) staan momenteel op een laag
pitje en een nieuwe opstart wordt overwogen door ON8DZ.
6. Celsius werkgroep.
Deze werkgroep o.l.v. Kris, ON3KDR, start een nieuw project inzake temperatuur-meting m.b.v.
een Raspberry-Pi (tnx ON7AMI voor de gift van een Raspberry-Pi). De bekomen data kunnen
opgevraagd worden via internet. Een aantal belangstellenden heeft zich reeds aangemeld.
7. Velddag.
Een keuze dringt zich op voor (eventuele) deelname aan de velddag in 2016 nl. HF of VHF. In geval
van deelname op VHF is er nood aan een andere en betere locatie. Bij deelname aan de HFvelddag wordt gezocht naar operatoren.
8. Zoektocht naar een kandidaat CM.
ON4KH, huidig CM van TLS, wenst zijn mandaat te beëindigen ten laatste in 2017 en bij voorkeur
reeds in 2016. Kandidaten kunnen zich nu reeds aanmelden.
9. Varia.
1. Vraag voor een aanpassing van het aanvangsuur van de VHF-ronde
2. Andere formule voor het hamdinner. Er waren een aantal opmerkingen inzake het recente
hamdinner (prijs/kwaliteit, kwaliteit, zaal, tijdstip…) (ON6EP). Suggesties voor een nieuwe
formule zijn welkom.
3. Organisatie van een ATV-station in ARCDP-TLS. ON7AMI en ON7ASN bespreken de
opbouw van een ATV-station op vrijdag 26 februari 2016.
4. Op 15 april 2016 geeft ON7UF een voordracht (met praktische oefeningen) i.v.m. knopen
bruikbaar bij antennewerkzaamheden.
De vergadering wordt gesloten om 21.40 u.
Frank, ON5OG.
VRIJDAG 11 MAART 20 uur
ALGEMENE LEDENVERGADERING ARCDP vzw
Herinnering
De effectieve leden van de vzw ARCDP werden schriftelijk opgeroepen om deel te nemen aan de
jaarlijkse algemene vergadering van de vzw ARCDP, met kennisgeving van de dagorde, jaarrekeningen
2015 en begroting 2016.
Elk effectief lid beschikt over een volmachtformulier waarmee hij/zij zich eventueel kan laten
vertegenwoordigen door een ander effectief lid.
Gelieve u aan te melden bij de secretaris, Frank ON5OG, voor de aanvang van de algemene
vergadering, uw eventuele volmacht te overhandigen, en uw stemkaart(en) in ontvangst te nemen.
Niet-effectieve leden hebben geen stemrecht. Zij worden uitgenodigd om de algemene vergadering als
waarnemer bij te wonen.
Frank Lunn (ON5OG), secretaris ARCDP vzw
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VRIJDAG 11 MAART 20.30 uur
UBA VERKIEZINGEN
In onze UBA-afdeling doet Chris ON4KH opnieuw een gooi naar het CM-schap (afdelingsvoorzitter).
Dit jaar zijn er ook DM-verkiezingen (provinciale voorzitters). Marc ON6HI is kandidaat-DM voor
Oost-Vlaanderen. Verder zijn er vijf mandaten van bestuurder te begeven. De (6) kandidaatbestuurders stellen zich voor in het maartnummer van CQ-QSO.
U kan volmacht geven aan een stemgerechtigd UBA-lid van de sectie TLS om in uw naam te stemmen.
Daartoe vult u het formulier in dat in CQ-QSO is afgedrukt.
73 – Johan on5ex

VRIJDAG 11 MAART
VHF/UHF
Alle clubleden met interesse voor activiteiten in het VHF/UHF-domein worden uitgenodigd om deel
te nemen aan een brainstorming die zal doorgaan op vrijdag 11 maart, na de jaarlijkse verkiezingen.
Ter discussie:
1. TLS-ronde :
- matig succes!
- laatste donderdag van de maand om 19:30 u: beter moment kiezen?
- verder doen met crossband 2m/70cm?
2. Velddag:
- voldoende operatoren en helpers om deel te nemen?
- zo ja, lessen trekken uit het resultaat van 2015.
- andere locatie en antenne?
3. Nieuwe ideeën of voorstellen zijn welkom. Stuur een mailtje naar Michel on8dz@skynet.
73, Michel ON8DZ

PROJECT CELSIUS

Het project ‘Temperatuurmeting met een Raspberry Pi’, intussen het ‘Celsius’
clubproject gedoopt, werd ingezet met een infosessie op 5 februari, onder de
leiding van Kris ON3EDK. Tijdens deze bijeenkomst werd de Raspberry Pi
vooral hardwarematig onder de loep genomen.
De volgende bijeenkomst gaat door op vrijdag 4 maart om 20 uur.
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De stand in ‘t repeaterland:
Repeaternetwerken
Repeaters met elkaar verbinden is ‘hot’. Verschillende Belgische FM repeaters zijn al met elkaar
gekoppeld. Dat betekent dat uw gesprek via een lokale repeater binnen het netwerk gelijktijdig door
alle repeaters van het netwerk wordt uitgezonden (iets om toch eens goed over na te denken...).
Zo zijn binnen het zogenaamde ‘BELREP’ netwerk de volgende 70cm FM repeaters gekoppeld:
ON0BA, Zaventem
ON0GRC, Gent
ON0ESB, Essenbeek
ON0DEN, Dendermonde
ON0FF, Moorslede
ON0TLO, Zichem
ON0LN, Meeuwen-Gruitrode
De globale dekking van deze repeaters ziet er als volgt uit (bron: www.belrep.be, 25/02/2016).

“Ha”, hoor u ik zeggen, “maar wat als ik vanop mijn yacht in Nieuwpoort tot in Gent wil geraken?” Je
kan opstappen in het Belrep netwerk via een lokale repeater op 70cm/2m (bijvoorbeeld ON0GRC UP
431,650, DOWN 439,250, CTCSS 79,7 Hz), maar ook via je laptop en het EchoLink systeem.
EchoLink is een communicatiesysteem voor radioamateurs via het internet. Om EchoLink te kunnen
gebruiken, moet je radioamateurvergunning gevalideerd worden. Eens dat gebeurd is, kan je het
programma op je PC/laptop/tablet installeren en gebruiken. Om verbinding te maken met het Belrep
netwerk, selecteer je in EchoLink de categorie ‘Conferences’, dubbelklik je op *BELREP* en kan je een
QSO te maken via je hoofdtelefoon/microfoon combiset, of gewoon luistervinken (hetgeen de meeste
OM’s toch doen, nietwaar?). Overigens is EchoLink een prachtig communicatiemiddel om bijvoorbeeld
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met een bevriend radioamateur een babbeltje te slaan of van u te laten horen op een verre FMrepeater of deel te nemen aan een conferentie (bv. AMSAT NA). Skype voor radioamateurs, zeg
maar.

Waar gekoppelde FM repeaternetwerken de uitzondering zijn, zijn netwerken voor ‘digital voice’ (DV)
de regel. Er bestaat een specifiek radioamateurnetwerk voor zowat elke soort digitale spraak:
1.
2.
3.
4.

Het D-Star netwerk
Het Digital Mobile Radio Plus (DMR+) netwerk
Het Brandmeister Digital Mobile Radio (BM) netwerk
Het Fusion netwerk

Ik heb enkel (prille) ervaring met DMR. Om onjuiste uitspraken te voorkomen, zal ik niet uitweiden
over D-Star of Fusion. Al die netwerken praten overigens op dit ogenblik nog naast elkaar. Er bestaan
zelden ‘bridges’ tussen netwerken.
Je hebt een DMR-toestel nodig. Duur? Voor een 4 W 70cm DMR+FM portofoon: ca. € 180 - 200. Als
je over die deuk in je portefeuille heen bent, moet je de portofoon voorprogrammeren met een zgn.
‘codeplug’. Dat is niets anders dan een set van parameters en is te vergelijken met de programmatie
van de populaire Baofeng FM portabel. Wees gerust, er zijn kant-en-klare codeplugs beschikbaar of je
kan die van een ander DMR-toestel overnemen met een usb programmeerkabel. Belangrijk detail:
voor DMR moet je een registratienummer aanvragen (gratis). Een DMR-ID bestaat uit 7 cijfers: 206
(voor België) + 0-9 volgens de provincie + een volgnummer bestaande uit 3 cijfers. Voorbeeld:
2061144.
Op www.ham-dmr.be vind je het overzicht van alle repeaters van het Belgische ‘Brandmeister’ DMRnetwerk, op www.repeatergroup.be de lijst van de repeaters van het Belgische DMR+ netwerk.
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BrandMeister Network Belgium, bron: www.ham-dmr.be (25/02/2016)
Zoals hiervoor reeds aangehaald: het Brandmeister en DRM+ netwerk werken volledig los van elkaar.
Dat was voor 2016 niet het geval. Toen was er één DMR netwerk in België. Uiteenlopende visies van
de sysops over het netwerk leidden begin 2016 tot een split, zodat de DMR gebruikers nu met twee
netwerken opgezadeld zitten. Ooit komt dat misschien weer goed. Laten we het van de positieve kant
bekijken: een gezonde dosis concurrentie kan nooit kwaad.
Elke DMR repeater kan tegelijk twee QSO’s verwerken: één op ‘tijdslot 1’ (TS1) en een ander op
‘tijdslot 2’ (TS2). Behalve de keuze van tijdslot, is er de mogelijkheid om een ‘gespreksgroep’ (talk
group, TG) te selecteren. Een concreet voorbeeld. Ik ga op mijn toestel naar de repeater ON0GRC,
die aangesloten is op het DMR+ netwerk. Met de kanaalkeuzeswitch selecteer ik ‘GRC TS2 TG9’. TS2
= tijdslot 2 en TG9 = gespreksgroep 9. Dat komt overeen met een lokaal gesprek over ON0GRC in
DMR. Mijn QSO wordt niet verder over het netwerk uitgestuurd. Selecteer ik echter kanaal ‘GRC
TS1 TG206’, dan wordt mijn oproep/gesprek doorgegeven op alle Belgische repeaters van het DMR+
netwerk. Bijzonder handig als je bijvoorbeeld als mobiel station het land doorkruist, of als je vanuit
een vakantie-QTH eender welke DMR+ repeater kan bereiken.
Wat als je niet in het bereik bent van een DMR repeater, bijvoorbeeld “dit jaar gaan we op vakantie
naar Ouagadougou” of “op safaritoer in Kenia” ? Regelmatig horen we een OM op ons portabeltje
vanuit exotische plaatsen zoals Brazilië, Guadeloupe, enz. Hoe gaat dat in zijn werk? Het geheim
schuilt in de ‘DV4mini’ .
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De DV4mini sluit je aan op een usb-poort van je PC. Aan het andere uiteinde komt een 70cm
antenne. De dongle bevat een low power (tot ca. 12 mW) 70cm TRX, een microprocessor, een
GMSK/4FSK modem en een usb interface. Met de DV4mini gebruiksinterface selecteer je het
gewenste netwerk (bv. DMR+) en een ‘reflector’ (= gespreksgroep), bijvoorbeeld 4751 = Belgium
Vlaams. Met de portofoon communiceer je op korte afstand (bv. vanuit je hotelkamer of de hoteltuin)
met de DV4mini dongle. Hocus pocus pilatus pas, je komt terecht op het Belgische DMR netwerk.

Nog compacter is de combinatie van de DV4mini dongle met een Raspberry Pi kaartcomputer met
TFT scherm en WiFi dongle (foto ON4LP).

Zoals je kan lezen, is er heel wat aan het bewegen in repeaterland. Het ‘openfluiten’ van een repeater
met 1750 Hz behoort definitief tot het verleden.
73 - Johan on5ex
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Tinternet
Belgische repeaternetwerken
Belrep: analoog repeaternetwerk
‘Brandmeister’ DMR netwerk
DMR+ netwerk
Retro (1)
1929 TNT Ham Radio Transmitter
40m regeneratieve buizenontvanger
Retro (2)
Experimenteren met buizen
Transmission lines
Oud, maar oerdegelijk.
Razzies
Maandbladen van PI4RAZ (Zoetermeer)
F1MIJ
Twitterpagina van Pascal F1MIJ, het volgen waard
Spaceflight now
Ruimtelanceringen op de voet gevolgd

(on5ex)
http://www.belrep.be
http://ham-dmr.be en http://ham-dmr.nl
http://www.repeatergroup.be/
(on5ex, on7ami)
https://www.youtube.com/watch?v=V5Qkk2c4m9E
https://www.youtube.com/watch?v=rAUQVO5kiGw
(on7ami)
http://www.ak-modul-bus.de/cgibin/iboshop.cgi?showd930!0,346136045375365,KITRT
100
(on7ami)
https://www.youtube.com/watch?v=I9m2w4DgeVk&fe
ature=youtu.be
(on5ex)
http://www.pi4raz.nl/razzies/
(on5ex)
https://twitter.com/f1mij
(on5ex)
http://spaceflightnow.com/
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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), F.Lunn@scarlet.be
Voorzitter UBA-TLS
Voorzitter ARCDP
Secretaris ARCDP
Penningmeester ARCDP
Bibliotheek & QSL-service
Materiaalbeheer
Redactie ‘De Grondgolf’
Webmasters
Vertegenwoordiger Culturele Raad De Pinte

Jaarlijks lidgeld UBA vzw
Jaarlijkse bijdrage ARCDP vzw

Chris Van Laethem ON4KH, ChrisVanLaethem@telenet.be
Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be
Frank Lunn ON5OG, F.Lunn@scarlet.be
Johan Smet ON5EX, on5ex@on5ex.be
Julien Van Severen ON6SV, Julien.Van.Severen@skynet.be
Patrick Schepens ON7ASN, Patrick.Schepens@scarlet.be
Johan Smet ON5EX, on5ex@on5ex.be
Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be
Jean Paul Mertens ON7AMI, on7ami@on7ami.be
Chris Van Laethem ON4KH, ChrisVanLaethem@telenet.be

Ledenbijdrage 2016 UBA vzw*
Onder 21 jaar
Vanaf 21 jaar
Ledenbijdrage 2016 ARCDP vzw**
UBA-lid sectie TLS
Geen UBA-lid TLS, onder 21 jaar
Geen UBA-lid TLS, vanaf 21 jaar
IBAN BE49 8910 1410 9971, ARCDP vzw, Dorp 12/1, 9840 De Pinte

€ 29,00
€ 45,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,00

(*) 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, F.Lunn@scarlet.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:
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