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AFSCHEID WILFRIED ON6IN, 13 AUGUSTUS 2016

Zijn werk als ingenieur bracht Wilfried in alle hoeken van de wereld, maar naast zijn professionele
carrière had Wilfried nog een ander leven: dat van radioamateur. Wilfried behaalde zijn zendvergunning begin van de jaren zeventig, en kreeg als roepnaam ON6IN. Hij maakte zijn eerste
verbindingen in morse. Ganse dagen aan de radio gekluisterd zitten was echter niet aan Wilfried
besteed. Opgeleid in de elektronica wou hij zelf dingen maken, toestellen verbeteren of defecte
toestellen terug op gang krijgen. Vooral wou Wilfried zijn kennis ter beschikking stellen van de andere
radioamateurs. Hij werd lid van de Gentse OVRC, de Oost-Vlaamse Radio Club, en gaf er opleiding
aan de kandidaat-radioamateurs. Nooit zou hij bij de radioamateurs opscheppen over zijn
professionele bezigheden, maar Wilfried was er wel bekend als de lesgever die regelmatig en op de
meest onverwachtte momenten naar het buitenland moest voor zijn werk.
Twaalf jaar geleden kwam Wilfried in contact met Marc ON6HI, en zou hij de switch maken naar de
afdeling TLS, Tussen Leie en Schelde in De Pinte. Op vrijdagavond werd Wilfried een trouwe gast in
de Veldblomme, het clublokaal in Zevergem. Uitvoerig werd over allerlei technische onderwerpen
gesproken, en werden plannen gesmeed voor nieuwe projecten. Lessen werden gepland en Wilfried
werd de TLS lesgever.
Niet alleen De Pinte, maar ook de radioamateurs van Sint-Niklaas, Aalter en nog veel andere
afdelingen kregen regelmatig bezoek van Wilfried. Afdelingen die een vlooienmarkt of hambeurs
inrichtten, konden gegarandeerd op de aanwezigheid van Wilfried rekenen. Nieuwsgierig als hij was,
vond hij er altijd wel weer een uniek onderdeel, dingen die hij kon gebruiken als demonstratiemateriaal in zijn lessen, onderdelen waarmee hij kon experimenteren thuis in zijn labo, of deed hij een
koopje bij een markante verkoper.
Blz. 1

Jaarlijks trokken Wilfried en ik naar Friedrichshafen aan de Bodensee, naar de grootste hamradiobeurs
van Europa. De tweedehandsmarkt was voor Wilfried een beetje hemel op aarde. Wilfried was een
zeer belezen man, en tijdens de lange autoritten kon hij zeer onderhoudend uitweiden over filosofie,
de wereldgeschiedenis, politiek, en ja, soms werd de ziel al eens blootgelegd. Ook aan het aangename
werd gedacht: Wilfried had speciale herinneringen aan de Place d’Armes in Luxemburg, en op de
heenreis moest daar telkens in openlucht gedineerd worden. Op de terugreis werd dan een omweg
gemaakt door het Zwarte Woud. Een Schwarzwaldbecher was een ijscoupe waaraan Wilfried niet
kon weerstaan. Ook de Elzas werd regelmatig bezocht, om de wijnen te proeven. Hoogtepunten
waren het bezoek aan het museum voor communicatie van Riquewihr, en de loopgraven op de Petit
Ballon.
Wilfried was een geboren wetenschapper. Toen de vraag kwam om als radioamateurs samen met de
RUG deel te nemen aan de Dag van de Wetenschap, was Wilfried onmiddellijk bereid te helpen. Met
Tesla in gedachten zou Wilfried een installatie bouwen waarmee een TL-lamp licht zou geven zonder
dat aansluitdraden nodig waren. De bedoeling was de UBA-tafels aantrekkelijk te maken voor
bezoekende kinderen. Het succes was onverhoopt, en wij werden een vaste deelnemer aan de Dag
van de Wetenschap. Toen de herdenking van de Groote Oorlog aandacht trok, zou Wilfried een
werkende vonkenzender bouwen
Bij zijn ontwerpen zou Wilfried nooit bewandelde paden betreden. Aan kopiëren zou hij zich niet
bezondigen, neen, alles moest zelf ontworpen en volgens nieuwe ideeën zijn, gebouwd met materiaal
dat hij vond in zijn labo. Zo gebruikte Wilfried transistoren om zijn vonkenzender te laten werken.
In De Pinte kwam Wilfried ook in contact met de ARDF-groep. ARDF is Amateur Radio Direction
Finding, een radiosport waarbij bakens verstopt worden die de deelnemers zo vlug mogelijk moeten
opsporen. Zelfbouw van de apparatuur, de strategie, en het contact met de andere deelnemers waren
voor Wilfried stimulansen om volop voor ARDF te gaan. Bijna wekelijks werd in groep naar een
wedstrijd gereden, dikwijls in de Kempen, maar ook in Nederland, Engeland en Duitsland. Ook aan de
beurtelings Europese en Wereldkampioenschappen nam Wilfried deel, in Korea, Bulgarije, Kroatië,
Servië, Polen, Kazachstan. Als Belgisch Teamleader volgde hij vergaderingen, en zorgde dat iedereen
wist wat hem te doen stond. Wilfried maakte er veel buitenlandse vrienden, en ieder jaar was een blij
weerzien.
Wilfried was een radioamateur die de kar trok als er een probleem was of meningsverschillen waren.
Zo is onder zijn impuls nieuw leven geblazen in het Drielanden ARDF treffen in Maasmechelen, een
ARDF weekend met deelnemers uit de omringende landen. De Belgische eer verdedigen was voor
Wilfried een erezaak, hier bij ons, maar ook in het buitenland.
Toen Blind-O tot de mogelijkheden behoorde, was Wilfried weer een van de eersten om zich
daarvoor in te zetten. Blind-O is ARDF voor blinden en slechtzienden. Om Blind-O in België beter
bekend te maken, trok Wilfried aan de kar om demonstraties in te richten, om blind-O ontvangers te
bouwen en te verbeteren. Ondanks zijn ziekte was hij nog aanwezig vorig jaar in september op
Parklife om Blind-O demonstraties te geven.
Het was in Kazachstan, toen Wilfried zich onwel voelde, dat voor het eerst vastgesteld werd dat
Wilfried een medisch probleem had. Wilfried wist dat zijn gezondheid op het spel stond en stopte alle
professionele activiteiten om zich voor honderd procent te kunnen toeleggen op het lesgeven en op
ARDF. Wilfried werd vorig jaar Belgisch ARDF Manager. Nog dit jaar bouwde hij met de
radioamateurs van Gent de Foxoring 2-meter bakens en organiseerde de eerste 2m Foxoring
wedstrijd in België. Begin dit jaar organiseerde hij de reis voor de Belgische deelnemers aan het ARDF
wereldkampioenschap in Bulgarije. Hij was er zo graag zelf naartoe geweest, maar het lot heeft er
anders over beslist. Zijn laatste mail naar Bulgarije dateert van twee maanden geleden.
De radioamateurs hebben Wilfried gekend als een zeer intelligent man, iemand die zich niet verheven
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voelde boven de anderen. Iemand met een eigen mening, die hij altijd verdedigde zonder omwegen.
Iemand die steeds bereid was om zijn kennis ten dienste te stellen van de groep. Iemand die gedreven
was als geen ander in alles wat hij deed. Iemand die het radioamateurisme nauw aan het hart lag.
Iemand die, van zodra hij wist dat zijn dagen geteld waren, al zijn andere activiteiten gestopt heeft om
zich volledig te wijden aan lesgeven voor radioamateurs, en nog de volle verantwoordelijkheid nam
voor ARDF, ondanks zijn zware ziekte, waarover hij bij ons nooit zou klagen.
Wij nemen hierbij afscheid van U, Wilfried, met zeer veel respect voor al wat je voor ons deed.
Je zal voor ons altijd een groot radioamateur blijven.
De beste 73
dididit dahdidah
Marc ON6HI,
Namens de radioamateurs uit Gent, Sint-Niklaas, Aalter, De Pinte, en nog veel andere afdelingen van
UBA, de Raad van Bestuur van UBA, en het ARDF TEAM in het bijzonder.
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25

vrijdag

20h30

HAMQUIZ

Het clublokaal is elke vrijdagavond geopend van 19h30 tot 23h. Tijdens de zomertijd zijn er op
woensdagavond activiteiten ‘op afspraak’, vanaf 19 h. Contactpersoon: Luc ON5UK (Luc dot ON5UK at
skynet dot com). N.B. op woensdagavond zijn er geen barmedewerkers. Dorstigen laven zichzelf en/of
anderen en betalen met gepast geld.

TLS-ARCDP Ledenvergadering
12 augustus 2016
Aanwezig: (17) ON4KH, ON5UK, ON5EX, ON7UF, ON4TYP, ON6WY, ON6EP, ON4ZG,
ON7ASN, ON6SV, ON5OG, ON7AMI, ON3KDR, ON3ISA, ON4ABY, ON6VK, ON7ARQ.
De vergadering wordt geopend om 20.30 u door ON4KH. De CM vraagt een minuut stilte bij het
heengaan van Wilfried ON6IN. Wilfried was lid van ARCDP en TLS en een fervent ARDF-deelnemer.
Hij was tevens een gewaardeerd lesgever. Wij wensen zijn familie veel sterkte.
Volgende agendapunten worden besproken:
1. Financiële toestand
De financiële toestand van TLS-ARCDP blijft gunstig.
2. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Inwendige Orde (RIO)
Er wordt voorgesteld om enkele aanpassingen aan het huidige Reglement van Inwendige Orde aan
te brengen nl. wat betreft het inzagerecht door de leden, de inning van de lidgelden van ARCDPleden die niet behoren tot UBA-TLS en het gebruik van het materiaal van ARCDP. De
aanpassingen zullen aan de leden medegedeeld worden.
3. Gebruik van de velddagcaravan voor deelname aan de Velddag in september.
Gelet op de toestand van de velddagcaravan van ARCDP-TLS lijkt het ons niet opportuun om
deze over lange afstanden te vervoeren.
4. Gemeentelijke vraag voor deelname aan “Repair café”. De gemeente heeft een vraag voor
deelname aan een “repair café” gericht aan ARCDP. Deze activiteit gaat door op 1 oktober en
richt zich op de herstelling, door vrijwilligers, van elektronische toestellen met een “klein” defect.
Om diverse redenen kan ARCDP hierop niet ingaan en dit wordt gemeld aan de gemeente.
5. Voorstel tot aankopen. ARCDP overweegt de aankoop van een steekwagen en een beamer. De
huidige beamer voldoet niet meer wegens geringe lichtsterkte en scherpte.
6. Speelstraat De Pinte
De voorbereidingen voor de deelname aan deze jaarlijkse activiteit zijn afgerond.
7. Sponsoring door Wireless Belgium, ON3KDR en ON4SH
ARCDP-TLS bedankt Wireless Belgium, ON3KDR en ON4SH voor de sponsoring van een
internettoegang via een draadloos netwerk. Dit materiaal wordt ter beschikking gesteld van onze
vereniging maar blijft eigendom van de sponsors. Het wordt dus niet opgenomen in het
patrimonium van ARCDP.
8. “Remote Receiver Project” (RRXP)
Een aantal leden werken aan hogergenoemd project. Antennes en ontvangers voor de lage
amateurbanden (160, 80, 40m) worden opgesteld op een storingsarme locatie. Via internet kan
ingelogd worden om de ontvangers te beluisteren en antennes te schakelen. ARCDP is bereid om
dit project financieel te ondersteunen a rato van € 200 voor het werkingsjaar 2016 mits
voorlegging van de nodige bewijsstukken. De met dit budget aangekochte materialen worden
toegevoegd aan het patrimonium van ARCDP.
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9. HAREC-opleiding
Momenteel zijn er twee gegadigden voor deze opleiding. De opleiding gebeurt vermoedelijk via
begeleid afstandsonderwijs.
10. Voordrachten
ON7UF geeft in de loop van september een voordracht in twee delen over de opzet en de
constructie van een netwerkanalyzer.
ON8WR geeft op een nader te bepalen datum een voordracht over digitale communicatie. Meer
informatie hierover in de volgende uitgave van de Grondgolf.
11. Wings and Wheels
ON5EX verstrekt informatie over deze jaarlijkse activiteit waaraan tal van radioamateurs
deelnemen.
De vergadering wordt gesloten om 21.15 u.
Frank, ON5OG

ZONDAG 4 SEPTEMBER
SPEELSTRAAT

Dank zij uw medewerking en het organisatietalent van Luc
ON5UK, is alles tot in de puntjes voorbereid voor de
Speelstraat op 4 september. Zelfs in het geval van
regenweer, want we beschikken over twee tenten, met
dank aan onze buren, FOS De Havik.
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3-9 SEPTEMBER
ARDF WERELDKAMPIOENSCHAP
BULGARIJE

Begin september nemen weer heel wat TLS/ARCDP-leden deel aan de wereldkampioenschappen
ARDF: Maurice ON6VK, Eric ON4ZG, Marc ON6HI, Marc ON4FOX en de ‘De Rocker Gang’
(Patrick ON7ARQ, Kris ON3KDR + YL Isabel, en Maarten). Johny ON4VJ en Faid vervolledigen de
Belgische delegatie. Kurt ON4CHE zetelt in de jury.
Plaats van het gebeuren: Albena Bulgarije, aan de Zwarte Zee.
Red Hunters: veel succes toegewenst!

23 SEPTEMBER 20 h
“ZELF EEN ANTENNE ANALYZER BOUWEN MET ARDUINO”
ON7UF
Deel 1. Een beetje theorie, zo eenvoudig mogelijk uitgelegd, nuttige stof voor o.a. HARECcursisten.
-

Wat meet een AA?
Hoe meet hij dat : 2 veel gebruikte meetsystemen
Impedantie ( een opfrissing)
Brug van Wheatstone en varianten
Gedrag van een transmissielijn: relatie tussen reflectiecoëfficiënt, return loss, SWR
De bidirectionele coupler
Reflectie/transmissie mode

Het gebruikte meetsysteem met de AD8302 van Analog Devices.
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Deel 2. De praktische realisatie
-

De Arduino en zijn programmatie

PC Software
Open Source ?
Het prototype
De definitieve uitvoering
Periferieën om het toestel gebruiksvriendelijk te maken

SCHATTEN IN ONZE CLUB
ON7UF
Het beet al een tijdje in mijn been... Op het ‘schap’ boven onze zenders staat een apparaat met een
oud ‘katoog’ te prijken. Het staat er al een tijdje, omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Wat
zou dat oude toestel zo allemaal kunnen meten (want het zag er uit als een meettoestel)?

Na wat zoekwerk op ‘t internet bleek het over een LAFAYETTE CR Analyser Model T-46 te gaan.
Het toestel dateert van ongeveer 1962 en is eigenlijk een opvolger van de Olson TE-89 die reeds in
1960 werd geproduceerd.
Het blijkt hier over een toestel te gaan dat de volgende metingen aankan: capaciteit, weerstand,
windingsverhouding- en impedantieverhouding van transformatoren, lekstroom en isolatieweerstand
van condensatoren.
Hieronder de originele specificaties van het toestel.
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Wanneer we het schema een beetje analyseren, zien we dat er door een vernuftig systeem van
schakelaars een reeks Wheatstone bruggen (en varianten) gevormd worden om de verschillende
metingen mogelijk te maken.

Zou het toestel nog werken?
We zijn begonnen met de robuuste stalen kast open te vijzen. Alles zag er nog heel proper uit
vanbinnen. De vraag was nu: zijn we zeker dat het toestel geschikt is voor 220 VAC? Op de
Blz. 8

voedingstransformator was duidelijk de winding met 240 VAC aangeduid dus dat was al een
geruststelling. We hebben het dan maar in het stopcontact gestoken. Bij het inschakelen gebeurde er
niets . We (Patrick en ik) hebben dan gezocht naar een nieuwe zekering. Toen we het toestel
opnieuw inschakelden zagen we een prachtig rood lampje oplichten en na een tijdje begon het ‘katoog’
een mooie groene kleur te vertonen. Het werkte!
We hebben metingen gedaan op enkele gekende weerstanden en capaciteiten. De bedoeling is om de
draaibare schaal zodanig af te regelen dat het ‘katoog’ een zo groot mogelijk schaduwgebied vertoont.
Al bij al kwamen de gemeten waarden vrij goed in de buurt. Het toestel is uiteraard niet zo
nauwkeurig als onze huidige digitale multimeters, maar het deed deugd om te zien dat na zoveel jaren
het toestel nog vrij behoorlijke meetwaarden liet zien.
OPGELET! Voor de meting wordt de brug gevoed met 59 Vrms 50 Hz dus 89 V piekspanning ! Dit
maakt deze brug niet geschikt om moderne kleine elektrolytische condensatoren met een
werkspanning onder de 100 V te meten! Vuurwerk gegarandeerd!
Bij een volgende gelegenheid zullen we proberen om het toestel te ijken. Misschien een bezigheid
voor een van de volgende lange winteravonden.
73 de ON7UF
31/07/2016

HET PROJECT RRXP
Het is algemeen bekend dat de ether steeds meer vervuild wordt door allerhande signalen afkomstig
van de meest uiteenlopende toestellen. Omzetters van zonnepanelen, verlichtingsinstallaties, routers,
modems, geschakelde voedingen, pulsgestuurde motoren enz. dragen bij tot een ongebreidelde
toename van het storingspeil op onze banden. DX-jagers die actief zijn op de 160, 80 en 40 meter
hebben het steeds moeilijker om de zwakke signalen op te diepen uit het moeras van de
stoorsignalen.
MarK ON4WW kwam met het idee om ontvangstantennes voor die banden onder te brengen op een
‘storingsarme’ site en de signalen op ‘afstand’ te beluisteren. Het Remote RX Project was geboren.
Momenteel maken Bert ON1BEJ, Marc ON4MA, Mark ON4WW, John ON4UN, Johan ON5EX,
Karel ON5TN en ikzelf deel uit van de groep. Uiteraard is iedereen die een wezenlijke bijdrage wil
leveren tot het welslagen van het project welkom.
Op termijn is het de bedoeling 8 beverages als ontvangstantennes te gebruiken (een om de 45 °). De
signalen van alle antennes worden toegevoerd aan SDR ontvangers en op het internet geplaatst. De
luisteraar zal thuis op zijn PC via zijn browser de signalen kunnen beluisteren (WebSDR).
Hier komt een en ander bij kijken:
-

Waar vinden we een geschikte locatie?
Welke apparatuur is het meest geschikt?
Hoe brengen we het materiaal onder op die locatie?
Hoe voeden we de apparatuur?
Koppeling met het internet?
Bewaking en beveiliging?

Je merkt het, dit is een project waar vele aspecten van onze hobby aan te pas komen.
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Waar staan we vandaag? Een eerste pilootproject werd opgestart. Op onze vertrouwde velddagsite in
het Mattestraatje te Zevergem zal binnenkort een K9AY ontvangstantenne opgesteld worden. Bert
ON1BEJ is volop bezig met de ontwikkeling van de SDR-software op Red Pitaya. Bijzondere aandacht
gaat uit naar de vertragingen die signalen oplopen tijdens hun verwerking en transport. Voor de
communicatie op 5GHz tussen het Mattestraatje en het clublokaal van ON6MS maken we gebruik van
Nanobridge paraboolantennes. Met de hulp van Kris ON3KDR komen de signalen via de bestaande
aansluiting via Wireless Belgium op het internet terecht. De apparatuur zal in eerste instantie gevoed
worden met batterijen. De bewaking op afstand van de batterijspanning is misschien een project voor
de Microcontroller werkgroep?
Het spreekt voor zich dat de capaciteit van de aangewende technologie en de bandbreedte van de
communicatiekanalen de grens vastlegt van het aantal simultane gebruikers van het systeem. Wat
praktisch haalbaar is zal het experiment moeten uitwijzen.

Mark ON4WW neemt de shelter onder handen waarin het materiaal zal worden ondergebracht.

De NanoBridge boven in de mast, richting Mattestraatje.
73, Luc - ON5UK
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HAMBEURS LA LOUVIERE
25 SEPTEMBER 2016
Hambeurzen zijn snuffelparadijzen voor radioamateurs. La Louvière is één van de talrijk bezochte
hambeurzen in België, zowel wat aanbieders als zoekers betreft.
Bron: http://www.uba.be/nl/radioamateurbeurs.

De 22ste radioamateurbeurs georganiseerd door ON6LL zal in de nieuwe hall van LOUVEXPO
kunnen plaatsvinden. 4000 m2 tentoonstelling, talrijke exposanten vanuit heel Europa, een cafetaria die
de hele dag open blijft voor een etentje of een glaasje met vrienden. De beurs trekt meer dan 2000
bezoekers en is nog steeds altijd een van de meest succesvolle radioamateur evenementen.
Toegangsprijs € 8, vrije toegang tot de beurs voor de (x)YL’s en allerkleinsten.
Bereikbaar via E19 en E42 via A501 tot La Louvière. Volg na de afrit van de snelweg de nieuwe
westelijke verbindingsweg rechts op het eerste rondpunt. Zo heeft u onmiddellijk toegang tot de
parking “LouvExpo”.
Adres: LOUVEXPO, rue Michel Debauque, La Louvière. GPS: N50° 29’ 01’’ / E04° 10’ 51’’
Zie https://www.youtube.com/watch?v=e-JPYHamdNo&gl=BE voor een impressie van de vorige
edities.

EENVOUDIG GAAT OOK
We hoorden Jef ON8NT (CM van TLS anno 2009) van tijd tot tijd loud & clear op de FM-satellieten SO50 en AO-85. Nieuwsgierig als we zijn, vroegen we Jef naar zijn ‘werkingscondities’. We laten hem aan
het woord.
Als antenne gebruik ik de SOTA-antenne duoband 2m/70cm, zie http://www.wimo.de/portable-vhfantennas_e.html. Gelijkt heel erg op de ELK antenne en is bij mij op een tripod gemonteerd op een van
mijn balkons. Als transceiver gebruik ik de ID51E portabel van ICOM of de YAESU FT-736R.
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Tinternet
HAM RADIO 2016
Terugblikken
PA3ANG WEBLOG
“Radiozendamateurisme op het snijvlak van
radiotechniek en internet”.

(on5ex)
https://www.youtube.com/watch?v=nacafCXm5QQ
https://www.youtube.com/watch?v=OX7r-YJJy14
https://www.youtube.com/watch?v=8dJ4QDeTXBE
(on5ex)
http://pa3ang.nl/wp/pa3ang

Wings & Wheels
ON4EZ/P
Ursel 2016
(foto’s ON3TNT)
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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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