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

DE GRONDGOLF
UBA-sectie Tussen Leie en Schelde (TLS)
De Grondgolf #60, april 2016. Redactie: on5ex@on5ex.be

Beste OM’s en (X)YL’s,
Algemene vergadering ARCDP, UBA-verkiezingen, we hebben het allemaal weer gehad. Aan het
bestuur van ARCDP werd ‘ontlasting’ gegeven voor het werkingsjaar 2015. Onze secretaris ON5OG
tekende maar liefst 120 activiteiten in 2015 op, getapte pinten niet inbegrepen. Chris ON4KH tekent
voor zijn laatste jaar als CM van onze sectie. Wie is bereid om de fakkel over te nemen? Marc ON6HI
wordt opnieuw DM Oost-Vlaanderen. Welke UBA-bestuurders aantreden, vernemen we op de
algemene leden-vergadering op 1 mei in Diest.
Kris ON3KDR (die de aanzet gaf), Isabel ON3ISA, Michel ON3MMA, Patrick ON7ASN en Johan
ON5EX verdedigden vanuit ON6MS de kleuren van TLS op zondag 13 maart in de UBA Lentecontest
op 2m. Dat leverde 59 QSO’s, 24 verschillende secties en 2 DXCC op. Congrats, in het bijzonder aan
de beginnende operatoren. Het verslag volgt verder. Eddy ON7VA bracht ook punten aan voor TLS
vanuit zijn home QTH als OP7V.
Diezelfde zondagnamiddag werden de antennes in de
mast geplaatst voor aansluiting op het Wireless Belgium
netwerk. Niet zonder Murphy, die listig enkele
gebrekkige krimptangen aanbracht, dus veel gedoe met
RJ45 connectoren. Rond 21 uur was de klus geklaard.
Met dank aan netwerktovenaars Peter en Kris
(ON3KDR), en murphybestrijder Patrick ON7ASN.
Met de omschakeling naar het zomeruur komen de
woensdagavonden (19-21 uur) opnieuw in zicht voor
extra activiteiten van interessegroepen. Laat geplande
activiteiten weten aan Luc ON5UK, zodat we
schikkingen kunnen treffen voor het openen en sluiten van de Tempel. N.B. er is geen barman op
woensdagavond, met andere woorden: zelfbediening en zo snel mogelijk afrekenen. Wie komt op
woensdagavond heeft de bedoeling om al doende bij te leren.
Verder in april en niet te missen: het ‘practicum’ Knopen (15/4) door Roland ON7UF en de
uiteenzetting van Roger ON6WU over antenne stralingsdiagrammen (22/4).
Het is nooit te vroeg om aan de velddag te denken, dit jaar op 4-5 juni. HF-velddag, VHF-velddag, of
allebei, of nikse? Het zal van uw interesse en inzet afhangen. Dit item staat sowieso op de agenda van
de volgende ledenvergadering (8 april).
73, Johan on5ex
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Activiteitenagenda APRIL 2016
1

vrijdag

19.30 u
20 u

Clubavond
Werkgroep Celsius, 3de infosessie (in het shacklokaal)

6

woensdag

19-21 u

Workshop Satellieten

8

vrijdag

13

woensdag

19.30 u
20.30 u
14 uur
19-21 u

15

vrijdag

20 u

Clubavond
TLS-ARCDP ledenvergadering
Kuisen clublokaal
Workshop Satellieten
“VIJF KNOPEN die elke radioamateur moet kunnen leggen” door
Roland ON7UF
(Oefentouw meebrengen)

20

woensdag

19-21 u

Workshop Satellieten

22

vrijdag

20 uur

“Stralingsdiagrammen van antennes” door Roger ON6WU

27

woensdag

19-21 u

Workshop Satellieten

28

donderdag

19.30 u

VHF-ronde 145,425

29

vrijdag

19.30 u

Clubavond

ON6MS in de UBA Lentecontest op VHF
Zondag 13 maart 2016, 8-12 uur
Tijdens de voorbije UBA lentecontest op 13 maart waren we QRV vanuit het clublokaal van
TLS/ARCDP. Johan ON5EX had, samen met Patrick ON7ASN, de taak op zich genomen om de 3
nieuwelingen (Isabel ON3ISA, Michel ON3MMA en Kris ON3KDR) eerst een snelcursus ‘contesttalk’
te geven alvorens we van start gingen.
Voor we begonnen, werd de innerlijke mens gesterkt met koffiekoeken, en de stem ingesmeerd met
koffie en chocomelk. De trouwe FT-847 was inmiddels op bedrijfstemperatuur geraakt zodat wij om
klokslag 8 uur konden starten. Als eerste operatorteam hadden we Johan ON5EX achter de mic en
Patrick ON7ASN achter de logcomputer. Zij hadden tenslotte nog steeds de meeste ervaring en zo
konden de ON3's wat extra leren en stelen met de ogen.
In het begin zaten we voornamelijk in SSB bezig, maar daar was de belangstelling eerder aan de flauwe
kant zodat we rond 9u30 al gauw afwisselend in SSB en FM werkten. Gelukkig kwamen we daar meer
‘bekenden’ tegen, die ons allemaal enkele puntjes bezorgd hebben. Vooral de bekendheid van
ON3MMA op de Gentse repeater (ON0OV) bleek een groot voordeel te zijn om mensen te lokken
naar ons. Een ander geheim wapen die dag was Isabel ON3ISA die de ether opvulde met haar
sopraanstem en waar vele radioamateurs op terug kwamen met puntjes. Eindigen deden we op onze
eigen clubfrequentie waar we van een aantal clubleden de laatste puntjes kregen.
Tijdens de contest zelf kwamen een aantal clubleden (ON5UK, ON5OG, ON4WW) ons vereren met
een bezoek, waarvoor dank! Hoewel het voor 3 van de 5 operatoren hun eerste contest op de 2meterband was kunnen we toch spreken van een klein succes. We kijken alvast uit naar de volgende
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contest waaraan we kunnen meedoen met ons clubstation en hopen dat we de volgende keer meer
belangstelling krijgen binnen de club om ofwel het operatorteam te versterken, of om even wat
puntjes uit te delen aan hun club...
Specs en cijfers:
Tranceiver : Yaesu FT-847 (50 W output)
Antennes : 9-element yagi (zowel horizontaal als verticaal) + omnidirectionele verticaal
Operatoren : ‘Sopraan’ ON3ISA, ‘Uzi’ ON3KDR, ‘Ragchewing’ ON3MMA, ‘Easyrider’
ON7ASN, ‘Yeswecan’ ON5EX
Aantal QSO's : 59
Aantal gewerkte UBA secties : 24
Aantal gewerkte landen : 2 (PA en DL)
Gewerkte TLS-leden : OP7V, ON5UK, ON8DZ, ON7ARQ, ON4WW, ON7UF, ON6HI,
ON6EP.
73 – Kris ON3KDR
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Rosmalen 2016
Eindelijk was het zover, op zaterdag 19 maart ging naar jaarlijkse traditie de 41 ste editie door van de
Landelijke Radio Vlooienmarkt in Rosmalen.
Ik herinner mij nog de vorige editie, die doorging in een feeststemming omwille van hun 40-jarig
bestaan. Iedere bezoeker kreeg dan een schone, stoffen zak met daarin enkele goodies die voor
iedereen bruikbaar waren.
Ook dit jaar kan deze hambeurs, zoals altijd ingericht door de Bossche Radio Amateur Club, weer als
een succes worden bestempeld. De Autotron was tot de nok toe gevuld met tal van standjes en
kraampjes, voor ieder wat wils. Er was zelfs een infobalie waar je terecht kon als je specifiek op zoek
was naar een bepaalde stand.
In de grote zaal beneden langs de buitenkant stonden voornamelijk de gekende standhouders die je op
elke grote beurs tegenkomt, natuurlijk geen Difona, Wimo, Icom en dergelijke, maar wel deze waar je
connectors, antennetoebehoren, transceivers en andere toebehoren kunt kopen aan al dan niet
schappelijke prijs. Kortom, allemaal nieuw materiaal. Toen ik mij wat meer begaf aan de binnenkant
van de benedenverdieping, kwam ik echt terecht tussen de tweedehandsapparatuur en de stoffige
standhouders-verzamelaars van tal van componenten. Weerstanden, condensatoren, connectoren,
spoelen, lampen, filters, exotische kabels enzovoort, de hele reutemeteut was wel ergens terug te
vinden in één van de vele duistere standjes. Menig old man kon zich ook vergapen aan de standjes met
oude van onder het stof gehaalde meetapparatuur. De verkopers, al even grijs en wijs als hun
apparatuur, legden je haarfijn uit waarvoor dit ooit heeft gediend.
Op de eerste verdieping deden we een sprongetje in de tijd voorwaarts en konden we genieten van
een mix van oubollig computer- en tweedehands radiomateriaal en andere prullaria… Daar stonden
ook standhouders die ik op elke computerbeurs tegenkwam.
Kortom, als je alles wou zien was 2 uur te kort. Ik ging met het idee van juist mijn aankopen te doen,
in de hoop ook iemand van de eigen werkplaats tegen te komen. In deze mensenzee van old men ben
ik er enkele tegen gekomen van andere clubs waar ik genoegzaam een praatje mee kon maken en
waar wij alsnog afspraken elkaar weder te zien op de grootste beurs van Europa in Friedrichshafen.
Rond 14h en 400 euro lichter, vertrok ik genoegzaam maar voldaan terug naar Gent, mijn fiere stede.
Bijna alles wat ik nodig had, heb ik kunnen kopen. Gedurende de ganse reis naar huis zat ik gevangen
in de dualiteit of ik dit alles wel nodig had. Was dit geen comfortshopping van de bovenste plank? Ik
troostte mij met de gedachte dat ik dit jaar in Friedrichshafen wat minder zal moeten aankopen…
73, Michel ON3MMA
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E-M-E
Voordracht ON5RR
Er zijn zo van die mensen die erin slagen om
zonder grootspraak hun begeestering over te
dragen naar het publiek. Ik durf gerust te stellen
dat we dit hebben meegemaakt tijdens de
voordracht over EME op 26 maart door Marc
ON5RR, die samen met XYL Patricia naar TLS
was afgereisd. Marc ON5RR nam ons mee op de
E-M-E avonturen die hij samen met zijn kompaan
Michel ON7EH in de loop der jaren ondernam.
Vanaf het eerste EME-contact met de zelfbouw 6
m diameter parabool in 1996 (40 W), gevolgd
door de voortdurende, minutieuze verfijning van
antennes en station, tot de beloning door de vele
‘initials’. Later de uitbreiding naar 23cm en 13cm,
waar ‘ON’ als super DX geldt.
Hier en daar weerklonk een komische noot. Hoe
de verhuis over korte afstand naar de andere kant
van de taalgrens een wereld van verschil maakt op
antennegebied. Of hoe de eerste PA één 2C39
telde, daarna 2, 3... tot 6, met originele, maar
riskante ‘waterkoeling’.
Tegenwoordig lees je vaak hoe je op 2m EME kan
bedrijven met een enkele yagi en een slordige 100
W (op 2m). Wat men vergeet te vermelden, is
dat je daarmee wel kans maakt om de ‘big guns
and ears’ in EME-land te werken, maar dat zelf
een ‘big gun’ worden een veel grotere uitdaging
is. Dat zullen de toehoorders zeker uit de
uiteenzetting hebben geleerd.
Marc is nog lang niet aan het einde van zijn dromen, want de radioastronomie lokt. Blijf ons verrassen,
pse!
Als slotwoord de wijze raad van bij de eerste dia van de voordracht: NIET OPGEVEN (voor de
Gentenaars: NIE PLEUJE).
73, Johan on5ex
P.S. Dank aan de bezoekers uit OST/ZTM/DNZ/GNT en overige secties, een hart onder de riem voor
het verder organiseren van voordrachten voor radioamateurs in TLS (‘waar het goed en leerrijk
toeven is’, HI).
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S-TEAM
Vanaf de maand april hernemen de activiteiten van de S-groep op woensdagavond, vanaf 19 uur tot 21
uur. Patrick ON7ASN liet zich onlangs ontvallen “zijn er nog satellieten te horen?”. Wel, laten we dat
eens opnieuw onderzoeken. En over de nieuwe transponders werken. Of een iets sneller dan 1200
baud telemetriesignaal decoderen. Of uitluisteren naar de signalen van de Belgische OUFTI-satelliet
waarvan de lancering gepland is in april. Enzovoort.
Uw inbreng en uw ideeën zijn welkom.
73, Johan on5ex

Een nieuwe lente, een nieuwe... ANTENNE?
Ha, eindelijk wat langer licht op woensdagavond. Een uitstekende gelegenheid om het antennepark van
ON6MS verder op punt te stellen. Vervanging van de huidige draadantenne door iets beters voor
80/40 m, afregeling van de mast voor gebruik op 160 m, die zwiepende coax eens tegen de mast
binden, een antenne voor 6m, ATV… ?
Maar laat ons beginnen met die antenne voor 80/40 m. Bij het eerste lenteweer zijn medewerkers op
woensdagavonden van harte welkom. Laat niet alles over aan ‘de anderen’. Je kan afspreken met luc
dot on5uk at skynet dot be.
73, Luc ON5UK

VRIJDAG 15 APRIL, 20 UUR
“Vijf knopen die elke radioamateur moet kunnen leggen”
Met praktische oefeningen.
Elke radioamateur gebruikt wel eens touwen om antennes enz. in een
mast of een boom te hijsen. Dikwijls legt men dan 10 verschillende
knopen boven elkaar ‘zodat het zeker niet zou losschieten’. Nadien volgt
er dan meestal een vloekpartij om al die knopen weer los te krijgen.
Schroevendraaiers, tangen en messen worden bovengehaald, met als
resultaat dat het touw om zeep is.
De knopen die voorgesteld worden kunnen 95% van de problemen,
waarmee radioamateurs geconfronteerd worden, oplossen.
Het is de bedoeling dat iedereen 1 m touw van minstens 8 mm dik meebrengt om de
knopen in te oefenen.
73 – Roland ON7UF
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VRIJDAG 22 APRIL, 20 UUR
“Stralingsdiagrammen van antennes”
Door Roger ON6WU
Als het om de afregeling van antennes gaat, heeft menig DX-er in binnen- en buitenland de
hulp ingeroepen van Roger ON6WU. Roger beschikt over een pak ervaring, de kennis en de
meetapparatuur om de laatste dB uit een antenne te halen. Dat hij uitstekend op de hoogte is van hoe
het stralingspatroon van een antenne tot stand komt, hoe je het moet interpreteren en hoe je het
naar je hand kunt zetten hoeft geen betoog. Roger legt het ons allemaal uit van naald tot draad. Een
aanrader voor ON1 tot ON9 en ONL.

Tinternet
CQ DX
Een originele manier om CQ DX te geven.
6070 kHz
Offshore radio
WA7YBS – Radio Boulevard
RCA's Amazing AR-88 Receivers
Mil-com
Privé Militair en Communicatie Museum LanakenZutendaal
K4NYW
US Navy Radio Communications1950s & 1960s
K5RW
A tribute to Morse Telegraphy
ON8PO
Collins Radio Museum
Radio Telegraphy Net
History/Keys/Operations/Technology

(on4ma)
https://www.youtube.com/watch?v=5_bHuCwKmkI
(on5uk)
http://www.channel292.de/nederlands/
(on5og)
http://www.radioblvd.com/ar88.htm
(on5og)
http://www.mil-com.be/
(on5og)
http://www.navy-radio.com/
(on5og)
http://www.telegraph-office.com/
(on5og)
http://www.aviation-radio.com/
(on5og)
http://www.radiotelegraphy.net/
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Van de RPi interessegroep. Raspberry Pi “on the rocks”.
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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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