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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, 
 

Eerst een terugblik op de talrijke activiteiten in april. Kris ON3KDR gooide de voorbije maand gul 

met hardwaregiften in het rond om onze lokalen tot in zijn diepste krochten internettoegankelijk te 

maken. Michel ON3MMA gooide er UTP-connectoren en -kabel bovenop. Er werden – niet zonder 

moeite – netwerkkabels, coaxkabel voor de geplande ATV-installatie en kabels voor de 

temperatuursensoren getrokken. Op de kuisnamiddag waren Julien ON6SV met XYL Annie en Johan 

ON5EX van de partij. Tegelijk werd de defecte halogeenstraler met sensor buiten vervangen (tnx 

ON6SV). ’s Avonds werd onder veel belangstelling (veel meer dan voor het kuiswerk) de 

velddaggeneratrice getest, maar die weigerde hardnekkig te starten. Het ziet ernaar uit dat we aan een 

nieuw exemplaar toe zijn. 
 

  
Lijntrekkers ON3MMA en ON7ASN OM’s schuiven aan voor een startpoging 

 

Vrijdagavond 15 april maakte Roland ON7UF ons diets welke knopen elke radioamateur moet kennen 

en hoe ze te leggen en te ontknopen. De week erna leerden we van Roger ON6WU heel wat bij over 

antennestralingsdiagrammen. Ook de activiteiten op woensdagavond zijn uitstekend gestart. Hier en 

daar plaatsen we daarover een beeldverslag. 

 

De laatste tijd wordt onze gezamenlijke mailinglijst uitbundig gebruikt. De berichten flitsen over en 

weer. Het is duidelijk te merken dat de velddagkoorts heeft toegeslagen. Er zijn geen voordrachten in  

de maand mei. Alle aandacht gaat naar de Field Day (4-5 juni), een van de hoogdagen van onze hobby.    
 

73, Johan on5ex 

 

 

 

 

 

De Grondgolf #61, mei 2016. Redactie: on5ex@on5ex.be 

 



 

 
Blz. 2 

 
 

Activiteitenagenda MEI 

 

6 vrijdag 20h30 VHF (vergaderlokaal) 

6 vrijdag 21h00 Raspberry Pi (shacklokaal) 

13 vrijdag 20h30 Ledenvergadering TLS-ARCDP 

Op woensdagavond vanaf 19h zijn er activiteiten ‘op afspraak’. Contactpersoon: Luc ON5UK (Luc dot 

ON5UK at skynet dot com). N.B. Er is geen barman van dienst. 

Zoals steeds, is is de club op vrijdagavond geopend van 19h30 tot 23h.  

 

Activiteitenagenda JUNI 2016 

 

3-4-5 vr-zat-zon  VELDDAG HF – VELDDAG VHF 

10 vrijdag 20h30 TLS-ARCDP ledenvergadering 

17 vrijdag 20h Voordracht Wireless België (ON8RW, ON3KDR) 

 

 

TLS-ARCDP Ledenvergadering 

8 april 2016 
 

Aanwezig (16): Chris ON4KH, Luc ON5UK, Pierre ON4TYP, Patrick ON7ASN, Roland ON7UF, 

Julien ON6SV, Jos ON6WJ, Eddy ON6EP, Eric ON4ZG, Dirk ON4AED, Mark ON4WW, Michel 

ON8DZ, Eric ON3EDK, Michel ON3MMA, Marnix ON3MO, Johan ON5EX. 
 

Verontschuldigd: Frank ON5OG. 
 

1. De vergadering wordt om 20h30 geopend door Chris ON4KH, CM TLS.  

2. Chris vermeldt de afwezigheid van Frank ON5OG, door familiale omstandigheden. 

3. De financiële toestand van ARCDP (dus ook van TLS) is gezond. 

4. De nieuwe internetaansluiting via Wireless België functioneert goed, zodat het gebruik van de 

internetinfrastructuur van de scouts kan worden stopgezet. 

5. Het bestuur ontving een verzoek van de directrice van de Gemeenteschool Latem-Deurle om het  

schoolfeest op zondag 24 april op te luisteren met een activiteit rond seinen in morsecode (naar 

aanleiding van onze activiteiten op ParkLife 2015). Haar vraag wordt voorgelegd aan de 

vergadering.  Er zijn te weinig kandidaten die zich hiervoor kunnen vrijmaken. 

6. Op verzoek van de interessegroep ‘Celsius’ heeft ARCDP een Raspberry Pi 3 aangekocht om 

verder  te experimenteren. Geraamde kostprijs: circa € 60. 

7. In de gemeentelijke cultuurraad De Pinte treedt Luc ON5UK in de plaats van Chris ON4KH als 

vertegenwoordiger van ARCDP. Johan ON5EX werd aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger. 

8. Op 15 april geeft Roland ON7UF een practicum over ‘Touwen en Knopen’. Gelieve u te voorzien 

van een metertje touw om ter plaatse te oefenen! 
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9. Op 22 april zal ON6WU zijn rijke kennis over antennediagrammen met ons delen. Ook voor 

beginners! 

10. Voor het eerst in het bestaan van TLS komt de gelijktijdige deelname van ON6MS/P aan TWEE 

velddagen ter sprake tijdens het weekend van 4-5 juni. Op HF zal de velddag doorgaan op het 

vertrouwde adres in Zevergem (Mattestraatje), op VHF komt een QTH in Vurste in aanmerking 

(35 m asl). Slotsom: Michel ON3MMA en Michel ON8DZ zijn bereid om de VHF velddag te 

coördineren, Luc ON5UK en Johan ON5EX de HF velddag.  

11. Het verslag van de interessegroep ‘Celsius’ wordt uitgesteld wegens afwezigheid van Kris 

ON3KDR. 

12. Het verslag van de interessegroep ‘ATV’ wordt uitgesteld wegens afwezigheid van Jean Paul 

ON7AMI en Patrick ON7ARQ. 

13. De belangstelling voor de maandelijkse TLS-ronde op 145.425 is flauwtjes. Niettemin zal zij verder 

informeel doorgaan, al ware het maar om ‘onze’ clubfrequentie te vrijwaren. 

14. Rondvraag 

a. Mark ON4WW houdt een pleidooi voor de deelname aan de SSB-velddag op HF in 

september. 

b. Marnix ON3MO is bereid om logistiek mee te werken aan het velddaggebeuren, HF & 

VHF. 

c. Eric ON3EDK is kandidaat-medewerker voor de VHF velddag. 

d. Michel ON8DZ: idem 

e. Dirk ON4AED wijst nogmaals op de mogelijkheid om een voordracht ‘Energievoorziening 

in België” door Prof. Jos Uyttenhove (ON7UJ, TLS-lid) te organiseren voor een breed 

publiek. Dirk zal een beknopt overzicht van de voordracht bezorgen, waarna verdere 

acties worden overwogen. 

f. Eric ON4ZG: werkt verder aan het telefoonspel in het kader van de Speelstraat 2016. 

g. Roland ON7UF: is bereid om mee te werken aan het logistieke gedeelte van de HF-velddag 

en als kortstondige operator. 

h. Julien ON6SV: herinnert aan de kuisnamiddag op woensdag 14 april vanaf 14 uur. 

De bijeenkomst wordt gesloten om 21h30. 

73 – Johan on5ex 

 

Touwen en Knopen 

15 april 2016 
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Als ervaren zeiler en jarenlange BLOSO-lesgever is Roland ON7UF als geen ander vertrouwd met 

touwen en knopen. Hij selecteerde enkele eenvoudige knopen die voor elke radioamateur van pas 

komen. Ze  werden een voor een voorgesteld en ter plaatse ingeoefend. Dat laatste ging gepaard met 
veel animo, maar iedereen kreeg de knopen toch onder de knie.  
 

Hartelijk dank, Roland, voor de deskundige uitleg. Het was een leerrijke en tegelijk gezellige belevenis.  
 

73 – Johan on5ex 

P.S. Niet vergeten: blijven oefenen! Wil je alles nog eens doornemen, raadpleeg dan het PDF 

document op onze website (http://www.tls.uba.be/Projecten.html). 

 

 
 

 
 

 

Stralingsdiagrammen, door ON6WU 

22 april 2016 
 

 

Winst van een antenne, het verschil tussen dBi en dBd, antennetemperatuur, openingshoek, het E- en 

H-veld, polarisatie, het stralingsdiagram, de invloed van de bodemgesteldheid, RDF en DMF, … het 

kwam allemaal aan bod in de prachtige voordracht van Roger ON6WU. Voor velen een opfrissing van 

het geheugen maar voor de meesten een aanvulling van hun kennis terzake. Na deze voorstelling lees 

je de data van de commerciële antennebouwers ongetwijfeld op een andere wijze en ga je met een 

beter inzicht aan de slag met programma’s à la EZNEC of MMANA. 
 

Voor iedereen die meer wil weten over antennes en propagatie gaf Roger enkele goede referenties,  

waaronder het boek “Antennas and Propagation TM11-666” van het Amerikaanse leger. Je kan het 

gratis downloaden van https://archive.org/details/TM11-666. 
 

Bedankt Roger! 
 

Luc – ON5UK 

http://www.tls.uba.be/Projecten.html
https://archive.org/details/TM11-666
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Het stralingsdiagram op aanschouwelijke wijze. 
 

 
 

Ons lokaal was weerom goed gevuld. 

 

 
Claude ON7TK en Chris ON4KH zagen dat het goed was. 
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WILDE GERUCHTEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dank zij het opruimwerk van Patrick ON7ASN en 

Luc ON5UK, mag onze achterkant nu ook gezien 

worden! 

  

TTHHEE  SSTTIIGG  TTEEKKEENNTT  

VVOOOORR  TTLLSS  FFIIEELLDDDDAAYY  

BBRRAASSPPAARRTTIIJJ  

GGEEPPLLAANNDD  IINN  FFDD  

KKAAMMPP??  

44--SSQQUUAARREE  NNIIEETT  

LLAANNGGEERR  UULLTTIIEEMMEE  

WWAAPPEENN  



 

 
Blz. 7 

 
 

Tinternet  
Slopen... (on4ma) 

128 stalen antennemasten van de Voice of America 

neergehaald. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zcsbny8PFZw&fe

ature=youtu.be 

Bouwen... (on5ex) 

OUFTI-1 https://www.youtube.com/watch?v=xxzKbYI2HrM 
 

 
 

Hoe heurt het? 

Bron: http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/20 

“De namen van grootheden en eenheden worden altijd met een kleine letter gespeld, ook als ze van 

eigennamen zijn afgeleid (bijvoorbeeld newton, pascal). Uitzondering: na het woord graad (graden) krijgen 

de eenheden Celsius en Fahrenheit een hoofdletter.” Dus: 100 watt, 10 ohm, 5 kilogram, 5 hertz, maar: 10 

graden Celsius.  

“De symbolen van eenheden worden in beginsel met een kleine letter geschreven, met uitzondering van 

de eenheden die van eigennamen zijn afgeleid (bijvoorbeeld N = newton; Pa = pascal). Sommige symbolen 

van grootheden worden met een kleine letter geschreven, sommige met een hoofdletter (vergelijk t = tijd 

en T = temperatuur).” Dus: 100 W, 10 m, 5 kg, 5 Hz, 10 °C, enz.  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Zcsbny8PFZw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zcsbny8PFZw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xxzKbYI2HrM
http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/20
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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 Chris Van Laethem ON4KH, ChrisVanLaethem@telenet.be 

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

Secretaris ARCDP Frank Lunn ON5OG, F.Lunn@scarlet.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, 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: 
 
 

 

http://www.tls.uba.be/
mailto:F.Lunn@scarlet.be
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mailto:Patrick.Schepens@scarlet.be
mailto:on5ex@on5ex.be
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