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

DE GRONDGOLF 
 

UBA-sectie Tussen Leie en Schelde (TLS) 
 

 
 
 
 

 

IN MEMORIAM 

ON4TJ, GEORGES THYS 
 
Georges ON4TJ is in de nacht van 25 september 2016  in alle stilte van 

ons heengegaan. 
 

Georges belandde in onze jonge radioclub toen hij zich voor zijn QRL in 

De Pinte vestigde. In 1971 werd hij CM van TLS en zwengelde er meteen 

de activiteiten aan.  De OT’s onder ons zullen zich ongetwijfeld nog het  
bezoek aan ‘Radio Oostende’ in Oudenburg herinneren, de talrijke 

vossenjachten met koffietafel, velddagen en voordrachten van die periode. 
 

Georges was een bescheiden,  zwijgzame persoon. Hij stond niet graag in 

de schijnwerpers. Hij beheerste perfect een andere taal, die van de 

morsecode, waarin hij praatte met radioamateurs over de hele wereld. 

Het liefst met een gewone handseinsleutel, in zijn typische stacatto 

seinstijl, herkenbaar uit de duizenden.  Een van zijn stokpaardjes was de jacht op DX. Met bescheiden 

middelen, maar des te meer geduld en hardnekkigheid, slaagde hij er telkens weer in om een exotisch 

amateurstation op HF te werken. 
 

Geo had een speciale band met TLS. Hij was trouw op post voor elke ledenvergadering en elke 11-

november-herdenking.  ‘Backstage’ waakte hij over de goede relaties tussen Radioclub De Pinte  en 

het gemeentebestuur.  Daarnaast had hij ook een band met BAFARA, de Belgian Air  Force Amateur 

Radio Association, waarvan hij in 1965 mee aan de wieg stond. In 1981 nam hij deel aan de activiteiten 

van F0WV/FC op Corsica.  Vele jaren lang kon je ON4TJ elke zondagochtend in de shack van ON6MS 

te Zevergem aantreffen, waar hij de TLS én de BAFARA ronde op 80m leidde.   
 

Achter de ‘stille’ ON4TJ schuilde een OM die oprecht begaan was met het leed in de wereld. Zo was 

hij was nauw betrokken bij de organisatie van hulpkonvooien naar Roemenië en bij de aflevering van 

een Landcruiser voor MSF in Afrika. 
 

In 2014 keerde het tij voor Georges, en wel in onheilstempo. Twee maanden na het overlijden van 

zijn XYL en beste supporter, kwam hij  ongelukkig te val, gevolgd door medische ingrepen, langdurige 

revalidatie en uiteindelijk opname in het woonzorgcentrum in zijn gemeente. Daar was Georges één 

van de zeldzame internetgebruikers. Nieuwsgierig als hij was, wou hij - veel liever dan kaarten of 

bingoën -  e-mailen en goegelen.  Onze laatste ontmoeting was in juni 2016 in het WZC, waar hij 

tijdens een bijeenkomst zijn bezorgdheid uitte over de eventuele wijziging van zijn e-mailadres. Over 

dit aardse probleem hoeft onze vriend zich nu geen zorgen meer te maken. 
 

Beste Geo, je blijft verder leven in onze herinnering. Aan de QRP’s Inge en Peter en familie betuigen 

wij namens alle leden van TLS en ARCDP ons medeleven. 

 
Johan ON5EX 

De Grondgolf #65, oktober 2016. Redactie: on5ex@on5ex.be 
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Beste OM’s en YL’s, 
 

De Speelstraat begin september was een succes, zie het 

verslag verder in dit nummer. Een stevige bries en dreigende 

regenbuien waren van de partij, maar daar bleef het gelukkig 

bij.  
 

Een goede week later was het snikheet. Met ‘nie pleuje’ als 

motto was de kuisploeg op het appel voor een 

schoonmaakbeurt van de lokalen, waarvoor waardering en 

dank. 
 

In september werden de clubfinanciën aangesproken.  Het 

‘duvelke’ ofte steekwagen, mits wat handigheid ombouwbaar tot rolpatform, zal goed van pas komen. 

De nieuwe projector ofte ‘beamer’ belooft 4000 uren projectieplezier met 3300 ANSI-lumen 

lichtsterkte, een contrastverhouding van 13000:1 en een beeldformaat van 1280 x 800 pixels. Nog in 

september vond een bescheiden pop-up hambeurs plaats, waarbij materiaal van eigenaars verwisselde. 

De maand werd afgesloten met een uiteenzetting door Roland ON7UF over zijn zelfbouw antenne-

analyzer met Arduino. Daarover verder nog wat meer tekst. De opkomst was verheugend talrijk en 

dat stemt hoopgevend over de staat van onze hobby.   
 

Wat staat er zoal te gebeuren in oktober? Er staan nog geen voordrachten op het programma, maar 

we sluiten niets uit (we denken hoe langer hoe meer in ‘pop-up’ gebeurtenissen). Met ON6MS zullen 

we deelnemen aan de ON-contesten op zondag 2, 9 en 16 oktober. Vermoedelijk zal er, na de 

geplande verhuisoperatie van 18 oktober door behulpzame leden, opnieuw een pop-up hambeurs 

plaatsvinden in het clublokaal. Voor het overige: vrij podium. Het is al lang geleden dat we ons heim 

verlieten voor een leerzaam bezoek. Iemand een idee? Laat het ons weten. 
 

Voor de trouwe woensdagactivisten melden we dat zij na 26 oktober een welverdiende sabbatperiode 

kunnen inlassen. Het clublokaal wordt op woensdagavond gesloten tot de eerstvolgende zomertijd.  
 

73 – Johan on5ex  

 

 
 

 

Activiteitenagenda TLS-ARCDP  

OKTOBER 2016 
 

7 vrijdag 
19h30-

23h 
Clubavond 

14 vrijdag 20h30 TLS-ARCDP ledenvergadering 

18 dinsdag 11h00 Materiaalverhuis (Blankenberge) 

21 vrijdag 
19h30-

23h 
Clubavond 

28 vrijdag 20h30 Clubavond 
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Activiteitenagenda TLS-ARCDP 

 NOVEMBER 
 (onder voorbehoud) 

 

4 vrijdag 20h00 
Voordracht “Digitale communicatie in theorie en praktijk” 

door Ward ON8WR 

11 vrijdag 20h30 TLS-ARCDP ledenvergadering 

18 vrijdag 20h30 TLS HAM RADIO QUIZ 

 

Het clublokaal is elke vrijdagavond geopend van 19h30 tot 23h. Tijdens de zomertijd (in 2016 tot en met 26 

oktober) zijn er op  woensdagavond clubactiviteiten ‘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. 
 

 

SPEELSTRAAT DE PINTE 

4 september 2016 
 
 

Het weer beloofde niet veel goeds tijdens het appel om 10h30 aan het clublokaal. Het was bewolkt, er 

zat behoorlijk wat wind en de hemelsluizen waren al enkele keren opengegaan. Het materiaal was 

ruim op voorhand bijeengezet, zodat we vlot konden inladen en vertrekken richting Polderbos.  
  

  
 

Onder de leiding van Julien ON6SV en Patrick ON7ASN werd het hoofdkwartier opgetrokken. Onze 

vertrouwde partytent begint stilaan tekenen van sleet te vertonen. Hier en daar scheurtjes in het 

dakzeil,  verbogen buizen en enkele ontbrekende kleine onderdelen. De windstoten droegen ook niet 

bij tot een duurzame opstelling en hier en daar werden extra veiligheidskoorden aangebracht. Voor 

het tweede tentje, aan de overkant van het terrein, hadden we – zoals vorig jaar – gerekend op  de 

scouts, maar dat bleken ze glad vergeten te zijn. Ze toverden nog gauw een partytentje  zonder 

zijwanden tevoorschijn. A la guerre comme à la guerre! Op de valreep stond alles klaar om het jonge 

volkje te verwelkomen. 
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Uit ervaring weten we dat we tijdens de Speelstraat voornamelijk te maken krijgen met een 

geestdriftig (ongeduldig) jong publiek tussen 7 en 15. Eenvoudige spelletjes van korte duur zijn 

aangewezen. Op het spelprogramma dit jaar: 
 

- Een klassieker: voornaam seinen in morsecode 

- Nieuw: een woord seinen met vlaggen (semafoor) 

- Lang aangekondigd, nu op het terrein: veldtelefoons 

  
  

  
 

Net zoals de vorige jaren, druppelden de bezoekers de Speelstraat binnen vanaf 14 h, en kwam de 

piek rond 15 h. Alle drie de spelletjes vielen in de smaak. Mark ON4WW en Roland ON7UF 
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bemanden de zendkant van het seinspel, Luc ON5UK en Johan ON5EX de ontvangstkant. Michel 

ON3MMA en Julien ON6SV zorgden voor het goede verloop van het semafoorspel. De veldtelefoons 

van ON4KH/ON4ZG stonden verborgen opgesteld, maar werden gauw ontdekt en gebruikt om te 
roddelen en voor prille liefdesverklaringen.  
 

  
 

Een enorm belangrijke factor voor geslaagde spelletjes: de beloning. Bij ons is dat gewoontegetrouw:   

snoepgoed. Dit jaar stelden we voor het eerst vast dat onze formule werd gekopieerd door een 

concurrent in de vorm van vulgaire ‘lekstokken’.  
 

Dirk ON2RS nam het incentive management voor zijn rekening. Hij weet ons perfect te zeggen welk 

snoepgoed in de smaak valt, in volgorde van voorkeur, leeftijd en geslacht. Marketeers kunnen zich tot 

ons wenden om ‘iets te regelen’. We noteerden ook dat er door bepaalde snuggere jongelui  werd 

gefraudeerd. Hun voornamen werden doorgestuurd naar de bevoegde instanties. 

    

  
 

Besluit 
 

Een geslaagde Speelstraat. Het is makkelijk om een hoop springkastelen neer te poten op het terrein. 

De jeugd al spelend iets bijbrengen vraagt een extra inspanning.  En die inspanning werd volgens mij  

door ons ruimschoots geleverd.  
 

Hartelijk dank aan alle medewerkers, op naar de Speelstraat 2017. 
 

73, Johan on5ex 
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P.S. Medewerkers aan de Speelstraat 2016 (in willekeurige volgorde): ON5UK, ON7ASN, ON5EX, 

ON2RS, ON6SV, ON4WW, ON7UF, ON3MMA, ON4ZG, ON4KH. Verleenden logistieke steun:  

Art @ De Pinte, FOS De Havik. 
 

 

TLS-ARCDP Ledenvergadering 

9 september 2016 
 

 

Aanwezig: (13) ON6SV, ON3EDK, ON5UK, ON5EX, ON4TYP, ON4AED, ON7UF, ON6WY, 

ON5OG, ON6EP, ON3MMA, ON7ASN, ON4WW. 

Verontschuldigd: ON4KH. 

 
De vergadering wordt geopend om 20.30 u door ON5UK. Volgende punten worden besproken: 

 

1. Financiële toestand 

De financiële toestand van de vereniging is gunstig. Een steekwagen werd aangekocht en een 

beamer  staat nog op de aankooplijst. 

2. Aanpassing van het Reglement van Inwendige Orde (RIO) van ARCDP vzw 

Enkele kleine aanpassingen worden aangebracht aan het RIO nl. 

- Lidmaatschap en maatregelen bij wanbetaling 

- Inzagerecht 

- Gebruik van apparatuur en gereedschap en uitlenen van meetapparatuur. 

Een nieuwe versie van het RIO wordt aan alle leden van ARCDP vzw verstuurd en gaat in 

voege op 1 oktober 2016. 

3. Hamdinner 

Wegens de eerder geringe deelname aan het laatste hamdinner en de ontevredenheid over de 

kwaliteit, werd besloten om het formaat hiervan te wijzigen in een receptie met warme en koude 

hapjes  in het clublokaal. Verder nieuws hieromtrent volgt. 

4. Onderhoud van het clublokaal 

Op 14 september om 14 u. krijgt het clublokaal een grondige reinigingsbeurt. Iedereen is welkom 

om te helpen.  

5. Speelstraat 

Deze jaarlijkse activiteit was succesvol en 120-130 kinderen boden zich aan voor het morse-, 

semafoor- en telefoonspel. ON5UK wenst alle medewerkers hiervoor van harte te danken. 

6. Project RRXP 

Een verslag van dit project met de doelstellingen verscheen in De Grondgolf van september 2016. 

Ondertussen wordt verder nagedacht over de organisatie en de configuratie van dit project. 

7. Opruimactie materiaal ON6GR  

Bij een plaatsbezoek in Blankenberge werd een inventaris van het beschikbare materiaal 

opgemaakt door ON5EX en ON5SL. 

Op dinsdag 18 oktober wordt het materiaal afgehaald door vrijwilligers en overgebracht naar het 

clublokaal waar het, tegen een vrijwillige bijdrage, wordt aangeboden aan geïnteresseerden. Meer 

info hieromtrent volgt. 

8. Inrichten HAREC-cursus 

Momenteel zijn er een drietal geïnteresseerden hiervoor. Gedacht wordt aan afstandsstudie met 

opvolging en begeleiding. De organisatie hiervan wordt verder onderzocht. 
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9. Voordracht van ON7UF over de zelfbouw van een VNA 

Op 23 september presenteert ON7UF het eerste deel van dit project voor de bouw van een 

vector network analyser (VNA). Het tweede deel volgt in oktober. 

10. Hamquiz 

Deze activiteit werd verschoven naar 18 november. 

11. Varia 

ON3MMA beschikt momenteel over professionele apparatuur en is bereid om alle coaxkabels in 

de club in samenwerking met enkele medewerkers uit te testen. Dit moet voorkomen dat we bvb. 

op een velddag tot de vaststelling komen dat kabels niet meer voldoen aan de specificaties.  

De vergadering wordt gesloten om 21.20 u. 

 

Frank, ON5OG. 

 

 

23 SEPTEMBER 

“ZELF EEN ANTENNE ANALYZER BOUWEN MET ARDUINO” 

ON7UF  
 

Roland’s (ON7UF) voordracht lokte op vrijdag 23/09 veel OM’s naar ons clublokaal, zowel van binnen 

als buiten TLS-ARCDP. Voor de eerste maal  moesten we extra stoelen aanvoeren en dat deden we 

met het grootste genoegen. 
 

Roland zou het hebben over zijn zelfbouw antenne analyzer met Arduino. Maar omdat het weinig 

zinvol is om een analyzer te maken zonder kennis van zaken, legde hij ons eerst klaar en duidelijk uit 

wat een antenne analyzer meet en hoe hij dat doet. Impedantie, Wheatstone brug, transmissielijnen, 

netwerkanalyse, reflectie/transmissiemode, enz. kwamen aan bod, maar ook finesses, zoals ‘wat is dat, 

een imaginair getal’ of ‘waarom staat daar een j in plaats van een i, zoals in de wiskundige notatie’. 

Alles met flair gebracht voor een aandachtig publiek. 
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Na de pauze ging het over de praktische realisatie van de analyzer: hardware, software en veel nuttige  

tips voor kandidaat-nabouwers. Als afsluiter: een geslaagde demo met de 20/15/10m beam en de 30m 

dipool op de de analyzer aangesloten. 
 

Roland, bedankt voor de leerzame avond. We kijken met veel nieuwsgierigheid uit naar uw volgend 

project! 
 

73 - Johan on5ex 
 

P.S. ON7UF stelde de slides van zijn voordracht ter beschikking. Zie hiervoor www.tls.uba.be, rubriek 

Projecten.    

 

 
 

 
 

 

http://www.tls.uba.be/
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31/10/2016 - 20/03/2017 

LOW POWER  

MLA PARTY 

 

Om de CW-activiteit met laag vermogen te stimuleren, zal er wekelijks een ‘Low Power MLA Party’ worden 

gehouden op 80m, vanaf maandag 31 oktober 2016 tot en met maandag 20 maart 2017.  Bijzondere 

aandacht wordt daarbij gegeven aan stations met magnetic loop antennes. 
 

De ‘Low Power MLA Party’ is te beschouwen als een vriendelijke bijeenkomst van CW QRP 

liefhebbers. Als regel geldt dat er zo weinig mogelijk regels zijn. 
 

1. Datum & Tijd 
 

Elke maandagavond van 19:30 tot 20:30 UTC, vanaf 31 oktober 2016 tot en met 20 maart 2017. 
 

2. Stations 
 

Er zijn twee categorieën voor de deelnemende stations: 
 

(1) VOSSEN 
 

- Vossen zenden uit met maximum 15 W uitgangsvermogen. Gebruik van het laagst 
mogelijke zendvermogen wordt aanbevolen.  

- Vossen gebruiken ENKEL magnetische loopantennes.  

- Vossen roepen aan met ‘CQ MLA’ van 3560 tot 3580 kHz. 3565 kHz is de primaire  
oproepfrequentie. 

- Vossen moeten zich eenmalig aanmelden via het formulier op de EU QRP Foxhunt website 

(veld ‘Want to be a Fox’). Met het geretourneerde wachtwoord krijgen ze toegang tot het 

online logboek.  

- Vossen registreren hun QSO-gegevens via het formulier op de  EU QRP Foxhunt website,  

uiterlijk 48 uren na het einde van de activiteitsperiode op maandagavond. 

   

(2) JAGERS 
 

- Alle stations die erin slagen om Vossen te werken, worden beschouwd als  ‘Jagers’. Hoewel 
er voor Jagers geen beperkingen zijn op het gebied van vermogen en antennes, wordt het 

gebruik van laag vermogen ten zeerste aanbevolen. Bovendien levert het gebruik van 

magnetic loop antennes  bonuspunten op.  

- Jagers werken Vossen in het bereik 3560-3580 kHz. 3565 kHz is de primaire  

aanroepfrequentie. 
 

3. Scores 
 

- Elk geldig QSO tussen een Vos en een Jager telt voor één punt.  

- Een QSO is geldig als minstens de volgende gegevens door de Vos in de online log worden 

opgeslagen: 
 

http://www.on5ex.be/foxhunt
http://www.on5ex.be/foxhunt
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 Datum en begintijd in UTC 

 Roepnaam  (zonder /QRP of /QRPP suffixes) 

 Verzonden RST 
 Ontvangen RST 

 Fox TX vermogen (W) 

 Jager  TX power (W) 

 Vox MLA diameter (cm) 

 Jager MLA diameter (cm), indien van toepassing 

 

- Loggegevens zonder MLA-data van de Vos zijn ongeldig. De upload software zal dergelijke 

uploads blokkeren.    

- Wanneer zowel de Vos als de Jager MLA antennes gebruiken, wordt het aantal QSO-punten 
opgewaardeerd tot drie punten. 

- Maandelijks zal een ‘TOP 3’ resultatenlijst gepubliceerd worden op de EU QRP Foxhunt 
website. 

- Na afloop van de Low Power MLA Party, wordt aan elke Jager/Vos met minstens vijf geldige 
QSO’s een gepersonaliseerd certificaat aangeboden om te downloaden. 

 

Good luck aan alle deelnemers en vooral: veel plezier toegewenst! 

  

73, Jos ON6WJ 

 

 

Vorig jaar gaf Luc ON7DQ in TLS-ARCDP een uiteenzetting  over 

‘Summits On The Air’ (SOTA) activiteiten. Dit jaar rondde hij zijn 

‘SOTA Benelux Tour’ af. Je ziet hem hier actief op de Pottelberg op 

20 september.  

 

Tinternet  
Drone videos (on5ex, on3mma) 

Fieldday MNS 

Fort Lier 

https://www.youtube.com/watch?v=8omFETfYrFg 

https://youtu.be/SfckoIBCgWo 

Electron Tube Data Sheets (on6sv) 

Enorme verzameling datasheets van 

elektronenbuizen 

 https://frank.pocnet.net/ 

 

 
 

  

http://www.on5ex.be/foxhunt
http://www.on5ex.be/foxhunt
https://www.youtube.com/watch?v=8omFETfYrFg
https://youtu.be/SfckoIBCgWo
https://frank.pocnet.net/
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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/
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