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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, 
 

Julien ON6SV heeft al enkele keren zijn terras kunnen uitzetten om er volop te genieten van de eerste 

lentestralen. Hopelijk is dit een extra stimulans om op vrijdagavond naar het clublokaal af te zakken en  

naar hartelust te kouten (wie kent dat woord nog?). 
 

In de vorige Grondgolf werd gemeld dat onze trouwe 

velddaggeneratrice zo goed als dood was. Dat was echter 

buiten ‘de waard’ Patrick ON7ASN gerekend. Toen we 

vrijdag 20 mei het clubterrein opreden, werden we 

aangenaam verrast door het geluid van een levendige, 

proefdraaiende generatrice. Hoe Patrick dat voor mekaar 

kreeg, hoort bij de geheimen van de stielman. In ieder geval: 

tnx Patrick!   
 

Luc ON5UK en Roland ON7UF werken gestaag verder aan 

de 80/40m inverted vee’s antennes.  In een eerste fase werd 

de 80m antenne gehesen. SWR 1,5:1 op 3500 kHz, iets te lang, maar de fine tuning volgt. Er wordt 

ook nog een 40m dipool aangeknoopt, zodat we klaar zijn voor de dalende zonnecyclus en de ermee 

gepaard gaande hogere activiteit op 160-80-40m.  

 

  
 

Op 4 en 5 juni smijten we ons dus met gebundelde krachten in de Velddag, zowel op VHF als op HF. 

Een huzarenstukje. Het HF-QTH is het vertrouwde Mattestraatje in Zevergem. De sleutelridders gaan 

er voor de volle 24 uren in de ‘restricted’ categorie (40-80-160m CW). Het VHF-team zet alles in op 

de 6m-band annex 2m-band en telt een ongeëvenaard aantal medewerkers. Het QTH is gelegen in 

Vurste, Populierkensweg. Aan allen een aangename, sportieve en veilige Velddag toegewenst! Mogen 

de propagatie- en weergoden ons genegen zijn. Praat- of meeluisterfrequentie: 433,425 MHz FM. 

Nabeschouwingen op vrijdag 10 juni, tijdens de ledenvergadering.  
 

De Grondgolf #62, juni 2016. Redactie: on5ex@on5ex.be 
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In mei werd er heel wat vergaderd door het VHF 

velddagteam, hier op 20 mei. Aan voorbereiding 

ontbreekt het zeker niet. 

Michel ON3MMA sluipt stiekem, maar onder het 

alziend oog van de camera, weg met enkele 

velddagpaaltjes en stoeltjes uit de berging.  
 

Wat we met zijn allen vuil maken, kunnen we met zijn allen opkuisen: op woensdag 15 juni vanaf 14 

uur worden de lokalen grondig gepoetst.   
 

Op vrijdag 17 juni 20 uur maken Ward ON8WR en Kris ON3KDR ons wegwijs in het Wireless België 

netwerk,  meer bepaald in de werking van onze lokale internetaansluiting. De voordrachtgevers 

hebben ons beloofd dat het geen lezing voor nerds wordt. Vragen staat vrij.   
 

En dan... volgt het traditionele zomerreces. In juli ledenvergadering noch Grondgolf. Op vrijdagavond 

blijft de club uiteraard geopend, evenals op woensdagavond (op aanvraag). Een uitstekende 

gelegenheid om bijvoorbeeld frisse ideeën te bedenken voor de Speelstraat op 4 september.  

 

Aan het  muziekfestival ParkLife ‘voor families, foodies & friends’ op 25 september zullen we niet 

deelnemen. Onze hobby is hier minder op zijn plaats en het event gaat kort na de Speelstraat door. 

Voor de Dag van de Wetenschap op 27 november kijken we uit naar concrete, maar vooral tijdige, 

voorstellen van onze DM, Marc ON6HI. Aan de voorkeur van de organisatoren voor ‘jeugdige’ 

monitoren zullen we eens temeer niet kunnen voldoen. Het is wat het is: grijs is wijs in TLS. 
 

Dichtbij of ver van huis, we wensen u een verkwikkende zomertijd toe. Ben je QRV vanuit een 
vakantie-QTH, laat het ons weten a.u.b. En voor de thuisblijvers: altijd welkom op ons zomerterras. 

 

73, Johan on5ex 
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Activiteitenagenda JUNI 

 

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

10 vrijdag 20h30 TLS-ARCDP ledenvergadering 

15 woensdag 14h Kuisnamiddag 

17 vrijdag 20h Voordracht Wireless België (ON8WR, ON3KDR) 

 

Het clublokaal is elke vrijdagavond geopend van 19h30 tot 23h. Op woensdagavond vanaf 19h zijn er 

activiteiten ‘op afspraak’. Contactpersoon: Luc ON5UK (Luc dot ON5UK at skynet dot com). N.B. op 

woensdagavond is er geen barman van dienst. 
 

 

Uitslag CYCLO ARDF 

Lotenhulle 8 mei 2016 
 

 

ON4FOX 14:10:00 15:41:45 01:31:45 6 

ON4ANE 14:00:00 15:41:40 01:41:40 6 

ON4RP 14:05:00 16:21:21 02:16:21 6 

ON7QR 14:20:00 16:23:35 02:03:35 5 

ON5HC 14:15:00 16:10:10 01:55:10 4 
 

 

Uitslag 2m ARDF 

Lembeke 21 mei 2016 
 

 
 Call Voornaam Naam TX 0 Starttijd Eindtijd Looptijd Buiten 

tijd 
Tijdslimi
et 

1 ON4FOX Marc Van Britsom 5 0 13:45:00 14:30:38 0:45:38 0 120 

1 ON4ANE Norbert Demeyere 5 0 13:35:00 14:27:53 0:52:53 0 120 

1 ON4RP René Putzeys 5 0 13:50:00 14:50:01 1:00:01 0 120 

1 ON4ABZ Jean Ballings 5 0 13:40:00 14:46:11 1:06:11 0 120 

1 ONL11766 Faid Kasimov 5 0 14:00:00 15:14:40 1:14:40 0 120 

1 ON5HC TIM Vandenberg 5 0 13:57:00 15:21:45 1:24:45 0 120 

1 PA0JNH Jan Hoek 5 0 13:30:00 15:06:15 1:36:15 0 120 

1 ON4VJ Johny Verhoeven 5 0 13:55:00 15:31:52 1:36:52 0 120 

1 ON6HI Marc Vanhalst 5 0 13:49:00 15:26:50 1:37:50 0 120 

1 ON7ARQ Patrick De Rocker 5 0 13:52:00 15:29:51 1:37:51 0 120 

1 ON6VK Maurice Van de Keere 4 0 13:52:00 15:50:33 1:58:33 0 120 

1 ON7QR Donald Destadsbader 3 0 13:44:00 15:11:20 1:27:20 0 120 

 
Inrichter: ON6SV   
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TLS-ARCDP Ledenvergadering 

13 mei 2016 
 

Aanwezig (19): ON5UK, ON5EX, ON5OG, ON7UF, ON6SV, ON4CMN, ON4KH, ON4ABY, 

ON3MMA, ON3KDR, ON4TYP, ON8DZ, ON3ISA, ON4AED, ON6EP, ON4ZG, ON7ASN, 

ON3EDK, ON8WR. 

Verontschuldigd: ON4WW. 

De vergadering wordt om 20.35u. geopend door ON4KH. Volgende punten worden besproken: 

1. Financieel verslag 

De financiële toestand van ARCDP is gunstig.  

2. Medewerking aan de Speelstraat 

ARCDP werd uitgenodigd om mee te werken aan deze jaarlijkse gemeentelijke activiteit welke 

dit jaar doorgaat op zondag 4 september. ON5UK heeft hiervoor een aanvraag ingediend en 

doet een oproep aan de leden voor projectideeën en medewerking. 

3. Website hosting 

Wireless Belgium heeft voorgesteld om de website van ARCDP op hun server te plaatsen. Dit 

voorstel wordt in beraad gehouden. 

4. Vervanging van de coaxkabel van de LF-antennes 

Er werden problemen vastgesteld  met de SWR van de Bushcom antenne. Bij nazicht bleek er 

waterindringing en oxidatie te zijn in de coax tussen de shack en de aansluiting in de kast 

onderaan de mast. Deze kabel dient te worden vervangen voor de nieuwe LF-antennes 

worden geïnstalleerd. 

5. Reces ARCDP-TLS 

In juli verschijnt de Grondgolf niet en is er geen ledenvergadering. De clubavonden  op vrijdag 

gaan normaal door en eventuele samenkomsten op woensdagavond kunnen, na aanmelding bij 

ON5UK, plaatsvinden. 

6. ParkLife  

Dit jaar neemt ARCDP-TLS niet deel aan de jaarlijkse ParkLife-activiteit. Onze activiteiten 

bleken niet afgestemd op de meestal zeer jeugdige leeftijd van de bezoekers. 

7. Dag van de Wetenschap (27 november).  

Deze activiteit wordt gecoördineerd door de DM Oost-Vlaanderen, Marc ON6HI.  We kijken 

uit naar concrete, maar vooral tijdige, voorstellen. 

8. Spreekbeurt ON8WR 

ON8WR, medewerker bij Wireless Belgium, is bereid gevonden om het lokale netwerk en 

node van ARCDP-TLS bij Wireless Belgium toe te lichten. Verdere info hierover volgt. 

9. Velddag 2016 

TLS neemt dit jaar deel aan de velddag op twee locaties nl. in Zevergem voor het CW-

gedeelte op 160, 80 en 40 meter en in Vurste voor het VHF-gedeelte.  

Wegens de nabijheid van een ander 2m velddagstation met hoog vermogen in Merelbeke werd 

besloten om  hoofdzakelijk te werken op 50 MHz en indien mogelijk op 144 MHz. 

De vergadering wordt gesloten om 21.10u. 

Frank, ON5OG 
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TLS-ARCDP FORUM 

 
 

Na een testfase van meer dan 6 maanden, is het TLS-ARCDP discussieforum afgevoerd. Het forum 

was een lovenswaardig initiatief van Simon ON3SBI om een eenvoudig communicatiemiddel te maken 

voor diepgaand overleg over specifieke onderwerpen, zonder daarvoor e-mails naar alle leden rond te 

moeten sturen via de mailinglijst. Spijtig genoeg was er amper belangstelling voor dergelijk forum.  
 

Ik ben ervan overtuigd dat de behoefte aan een discussieforum ooit opnieuw zal opduiken, 

waarschijnlijk als  ‘nieuw’ voorstel op een ledenvergadering... 

73 – Johan on5ex  

 

UBA NIEUWS 

Bestuurders 

 
 

Na de algemene ledenvergadering van 1 mei 2016, is de raad van bestuur van de UBA als volgt 

samengesteld: 
 

Nationaal voorzitter  ON7TK Claude van Pottelsberghe de la Potterie 

Nederlandstalig ondervoorzitter  ON7YD Rik Strobbe 

Franstalig ondervoorzitter  ON5OO Jacques Debouche 

Nederlandstalig secretaris  ON4AVJ Jacques Verleijen 

Franstalig secretaris  ON6QZ Léon Giot 

Penningmeester  ON4CAS Egbert Hertsen 

Bestuurder  ON4PN Patrick Najlepszy 

Bestuurder  ON5PT Jean-Claude Wiame 

Bestuurder  ON5ARE Bart Van Cauter 

Bestuurder  ON4XA Xavier Amand 

Bestuurder ON3FDS Freddy De Schuiteneer 

Bestuurder  ON6TI Stefan Dombrowski 
(Bron: http://www.uba.be/nl/uba/raad-van-bestuur) 

 

 

Codeplug voor DMR CS800 

 
 

Ik weet niet wie er allemaal DMR actief is bij TLS, maar wou eens laten weten dat ik een codeplug 

maakte die werkt voor het Connect Systems 800 mobiel toestel, zowel voor België als Nederland. 

Deze is ondertussen online geplaatst als plug op de Brandmeister website: http://ham-

dmr.be/nl/toestellen/connect-systems/. 

 

73’s SM1/ON3TVC Thomas 

 

 

 

 

http://www.uba.be/nl/uba/raad-van-bestuur
http://ham-dmr.be/nl/toestellen/connect-systems/
http://ham-dmr.be/nl/toestellen/connect-systems/
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Tinternet  
Sounds from Space (on5ex) 

Soundtracks van allerlei satellieten en andere 

ruimte-objecten. Een echte tijdmachine. 

http://www.dd1us.de/spacesounds%202a.html 

Kabels (on5uk) 

Voordelig coax en andere kabels kopen. https://www.kabeldirect.nl 
 

 
 

SPAM-SPAM-SPAM 

We zijn onderhand wel gewoon geraakt aan spamberichten in onze mailboxen. Berichten die 

ongevraagd dagelijks onze mailboxen binnensluipen. Berichten om je aan te zetten tot kopen van 

dingen die je in de verste-verte niet nodig hebt, uitnodigen om te delen in een megafortuin, om in te 

gaan op de avances van bevallige YL’s, enz. Ondanks een stevige dosis argwaan, antispamfilters en 

acties tot ‘uitschrijven’, er is geen ontkomen aan. Gelukkig is er de delete knop waarmee je de 

dagdagelijkse spaminvasie de baas kan. Knap vervelend, maar overkomelijk.  

Dat het nog veel verder kan gaan, wil ik hier toch even neerpennen. Meer bepaald dat je eigen e-

mailadres door een of ander onverlaat misbruikt kan worden. Die ‘eer’ viel mij onlangs te beurt voor 

mijn on5ex@on5ex.be adres. Duizenden berichten werden buiten mijn weten rondgestuurd met mijn 

e-mail account als afzender. Uiteraard was mijn e-mail host daar ook niet gelukkig mee. Na enkele 

uren heeft het systeem in de gaten dat je e-mail account een tsunami aan traffic genereert en word je 

account ‘on hold’ geplaatst. Meteen was mijn website ook onbereikbaar, tot ongenoegen van de 

QRSS-ers en EUQRP-ers die daarop hun skeds en logs neerpoten. Leg het maar uit... Gelukkig biedt 

mijn provider een uitstekende 7/7 24/24 online supportservice en zijn we eruitgeraakt. De toestand is 

gestabiliseerd, maar het gevaar op misbruik door een of andere klojo blijft altijd om de hoek loeren. 

Kan je je wapenen tegen dergelijk misbruik van je e-mailadres? Naar mijn bescheiden mening is dat 

quasi onmogelijk. Ik heb de proef op de som genomen en slaagde erin om, uiteraard met medeweten 

van de titularissen,  berichten te versturen vanuit e-mailadressen die mij vreemd zijn, zonder dat daar 
enige kennis van wachtwoorden aan te pas kwam. Tamelijk verontrustend. 

73, Johan on5ex 

OUFTI-1 QRT? 

Cubesat OUFTI-1, onze nationale trots, met succes en tromgeroffel in orbit geplaatst op 25 april 

2016, laat sedert 8 mei niet meer van zich horen. Er is geen enkele feedback van het OUFTI 

controleteam in Luik. Maar is dat er wel?    

73 – Johan on5ex 

 
 
 

http://www.dd1us.de/spacesounds%202a.html
https://www.kabeldirect.nl/
http://www.on5ex.be/
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Patrick ON7ASN herstelt een gehavend ventilatierooster bovenaan Bolleke-II. Alles wijst erop dat de schade het 

werk is van ‘vandaaltjes’. 

 

De 50MHz yagi in testopstelling. 

 

  

 

 

 

 

Euforie in de ‘bijenkast’.  
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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
mailto:ChrisVanLaethem@telenet.be
mailto:luc.on5uk@skynet.be
mailto:on5ex@on5ex.be
mailto:Julien.Van.Severen@skynet.be
mailto:Patrick.Schepens@scarlet.be
mailto:on5ex@on5ex.be
mailto:luc.on5uk@skynet.be
mailto:on7ami@on7ami.be
mailto:ChrisVanLaethem@telenet.be
http://www.uba.be/nl/contact/lid-worden
mailto:F.Lunn@scarlet.be

