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

DE GRONDGOLF 
 

UBA-sectie Tussen Leie en Schelde (TLS) 
 

 
 
 
 

 
Beste OM’s en YL’s, 
 

Stilaan mogen we uit onze iglo’s kruipen. Heeft de winterstonde voor u vruchten afgeworpen? DX op 

de lage banden, het lezen van een ham radio boek of het snuiven van soldeerrook, wie weet zelf het 

oefenen in CW? Zelf heb ik enkele van de vele ‘onvoltooide projecten’ nieuw leven kunnen inblazen 

en kunnen meegenieten van het RRX project. Er blijven voldoende onvoltooide projecten over voor 

nog enkele winters. 
 

Laten we het eens over de voorbije Hambrunch hebben. Verder in dit nummer volgt ‘The Making Of’, 

met een snuifje humor, en een terugblik door Michel ON3MMA. Ik vermoed dat we de juiste formule 
voor onze jaarlijkse samenkomst te pakken hebben, ook al vraagt dit wat vrijwilligersenergie. 

Algemeen genomen was de feedback lovend. Het onderwerp werd breed uitgesponnen tijdens de 

ledenvergadering. Was die grote bandbreedte eigenlijk nodig? Verliezen we onze ‘core business’ niet 

uit het oog: verbindingen maken, zelfbouw, experimenteren, bijleren, jongeren enthousiasmeren, enz.  

Over het laatste gesproken… Er zijn zo van die clubleden die op eigen houtje en zonder veel tamtam 

missionariswerk voor onze hobby verrichten. Sven ON3SVY trok naar de Techniekweek in Don 

Bosco Baarle om er onze hobby in de kijker te plaatsen voor een jeugdig publiek. Verder in dit 

nummer enkele foto’s. Congrats Sven! 
 

Ons laatste groepsbezoek betrof Volksterrenwacht Mira te Grimbergen. De opkomst was toen aan de 
magere kant. Toch wagen we het er opnieuw op, ditmaal met een bezoek aan de tijdelijke  

tentoonstelling Pushing the Boundaries in het Museum voor de Geschiedenis van de 

Wetenschappen van UGent. Je kan er op vrijdagavond 17 maart de uiteenzetting van Prof. De Wulf 

bijwonen, gevolgd door een rondleiding. Als wetenschap en techniek je boeien, lijkt me dat een niet te 

versmaden aanbod. In dat geval: niet vergeten om voor 16 maart in te schrijven bij Luc ON5UK om 

niet uit de boot te vallen. We bedanken alvast Dirk ON4AED voor de voorbereidende acties. 
 

Eind maart, of exacter op zondag 27 maart, gaat de zomertijd in. Dat betekent dat UTC-1 UTC-2 

wordt, maar ook dat we vanaf woensdag 30 maart geleidelijk activiteiten - buitenactiviteiten in het 

bijzonder - kunnen aanpakken. Over de ‘modaliteiten’ (start- en einduur, enz.) volgt meer informatie 

eens we zover zijn. Een ding staat vast: er is geen ‘barman’ op woensdagavond. Bij sommige leden lijkt 
dat maar niet door te dringen…  
 

 

73, Johan on5ex 

 

 

 

 

 

 
 

De Grondgolf #70, maart 2017. Redactie: on5ex@on5ex.be 
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Activiteitenagenda TLS-ARCDP 

 MAART 2017 
  

3 vrijdag 19.30 - 23 u CLUBAVOND 

10 vrijdag 

20.00 u 

 

 

20.30 u 

 

ALGEMENE VERGADERING ARCDP vzw 

LEDENVERGADERING 

 

VERKIEZINGEN UBA 

 

17 vrijdag 

19.30 – 22 u 

 

19.30 – 23 u 

 

GROEPSBEZOEK ‘PUSHING THE 

BOUNDARIES’ 

(Museum voor de Geschiedenis van de 

Wetenschappen, Campus Sterre, S30) 

 

CLUBAVOND 

 

24 vrijdag 19.30 – 23 u CLUBAVOND 

 

APRIL 2017 
(onder voorbehoud) 

 

14 vrijdag 20.30 u  

 

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

 

21 vrijdag 20 u 

 

‘IK en de UBA, de UBA en IK’ 

Claude ON7TK, UBA voorzitter 

 
 

MEI 2017 
(onder voorbehoud) 

 
 

12 vrijdag 20.30 u 

 

 

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

 

 

26 vrijdag 20 u 

 

“MARITIEME COMMUNICATIE” 

Wouter ON3WVS 
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HAMBRUNCH: THE MAKING OF 
 

 

Het is geen geheim dat de vorige hamdinners op restaurant te 

wensen overlieten. Darmklachten, tandnazorg, een lawaaierig 

aquariuminterieur en een dalend aantal gegadigden. Signalen om 

het dringend over een andere boeg te gooien. Eenvoudiger, 

prijsvriendelijker, met een minimum aan energie van vrijwilligers, 

maar in ieder geval: zondig-bourgondisch.  
 

Met enige schroom begonnen we eraan te denken om de 

jaarlijkse bijeenkomst in ons eigen lokaal te laten doorgaan. De 
leden werden bevraagd en zoals gewoonlijk liepen de meningen  

ver uiteen, zeg maar van frietzak tot comme-chez-soi. De 

zoektocht naar een geschikte formule kon beginnen. Uiteindelijk kwamen we terecht bij het ‘walking 

dinner’ van één van de vele gecontacteerde traiteurs. De formule was zonneklaar: zij parkeren hun 

keukenwagen voor het lokaal, doen daarin  hun ding, en voederen ons via een lange buffettafel. 
 

Pas toen begon de miserie. Voor het walking dinner moest er gekozen worden uit zes ‘standjes’. U begrijpt 

dat het hier gaat over ‘eetwarenstandjes’, niet over ‘vijftig tinten grijs’. En om u maar terloops te zeggen 

welke loodzware beslissingen uw bestuurders ten deel vallen. Elke bestuurder kwam met een andere 

favoriete menucombinatie voor de pinnen. ENTER ON3MMA, intussen aangesteld als Hambrunch 
opperrechter. “Soep lust iedereen, hot-hot uit de wok is altijd tof, en pannenkoeken met ijs en warme 

chocolade zijn de MAX voor oude snoepers, en laat dat nu ons publiek zijn”. Daarmee was alles gezegd en 

viel een zware last van de schouders van de zetelende bestuurders. 
 

De volgende opgave: de belangstelling opwekken van minstens dertig OM’s/YL’s. Voor minder stuurt de 

traiteur zijn kat in plaats van zijn fornuis. Oei, in 2016 telden we achttien deelnemers voor het Hamdinner. 

Tijd voor een charmeoffensief naar de leden toe. Tot onze verbazing liepen de inschrijvingen binnen als een 

nmbs-trein-zonder-vertraging. Warempel, de formule bleek aan te slaan. Eens de 30 inschrijvingen bereikt, 

gingen we op visite bij de traiteur voor concrete afspraken. We spraken er face-to-face met zaakvoerder 

Kristof en het klikte meteen. Deze OM - een levende reklame voor zijn zaak - maakt een punt van kwaliteit 

en klantvriendelijkheid. We legden ons lot met blind vertrouwen in zijn kookpannen. 
 

Nog enkele pijntjes. Hoeveel gasten kunnen er aan tafel in ons clublokaal? Om dit te weten te komen, 

hebben we vooraf diverse tafelschikkingen getest. Na grondige studie bleek dat we 30, maximum 34 

personen, een plaatsje konden geven zonder al te intiem contact. Dat zat dus snor. Wie genou-genou wilde 

spelen, kon dat ook.  
 

In de deal met de traiteur was er geen voorziening voor dranken. ‘De dorstigen laven’ was ónze taak. Hier 

schoot Chris ON4KH genereus ter hulp: alle wijnen nam hij voor zijn rekening. De beschikbare voorraad 

glazen – fluitjes/rood/wit – werd opgeblonken. Vergeef het ons als de wijnglazen op uw tafel niet altijd een 

perfecte match vormden. Julien ON6SV zorgde voor een uit de kluiten gewassen koffiepercolator, Frank 

ON5OG voor uitgelezen English tea. Een plakje cake bij de koffie hoorde er ook bij. Op vrijdagavond 

deden we de mise-en-place en konden we de laatste zaken bijsturen. 
 

Nog een zorgje: het sanitair. Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Mars heeft geprobeerd om 

voor Venus een proper, geriefelijk, verwarmd toilet te voorzien met allerhande vaporizers en toestanden 

die mannen van Mars nog altijd niet goed begrijpen.   
 

Ik dank hierbij van harte alle medewerkers aan ‘The Making Of’.  
 

73, Johan on5ex  
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HAMBRUNCH 2017 versie 1.0 
 

(foto’s: tnx ON3KDR & ON5EX) 

 

 

Zondag, den vijfde februari in den jare 2017, eindelijk 

was het zover. Onze Hambrunch, volgens sommigen 

Hamlunch, zag het daglicht. Versie 1.0 kon van start 

gaan. Om 10 h waren de eerste bestuursleden  met 

hun lieftallige XYL’s reeds op het appel. Een laatste 

grote controle werd uitgevoerd. Stonden overal even 

veel flesjes, waren de glazen allemaal proper, de chips 

en bijhorende knabbelnootjes, de inrichting van het 

toilet, de verlengkabels, de taakverdeling enz. Een 

paar vroege sloebers verschenen reeds ten tonele en 

waren het uur van arriveren duidelijk vergeten. En 

dan het ongeduldig wachten tot wanneer onze 

traiteur zijn blijde intrede maakte. In 10 minuten was 

zo goed als alles opgesteld en kon onze Hambrunch 

in feite van start gaan. 
 

Het duurde dan ook niet lang  of de genodigden kwamen in drommetjes aanzetten. Gastvrij werden zij met 

een drankje en welgemeende nieuwjaarswensen onthaald door de inrichtende bestuurders. Naarmate onze 

leden toestroomden, ontstonden de eerste ministaatjes en werd er bepaald wie met wie aan tafel ging 

zitten. De glazen gevuld met cava, fruitsap of ander vloeibaar goud was de aanleiding dat er aan ieder 

tafeltje deftig op los werd gekeuveld. De lekkere  aperitiefhapjes zorgden dan weer voor kleine aangename 

stiltes aan de tafeltjes. De slide show, geprojecteerd op groot scherm was een representatieve weergave 

van hoe kleine jongens groot worden maar in feite niet veranderen. Tal van activiteiten in 2016 werden in 

beeld gebracht en met een sentimenteel gesnotter namen we afscheid van dat mooie jaar. 
 

Tot ineens, het was dan letterlijk 5 voor 12, onze CM Chris ON4KH zich recht stelde en zijn bergrede ten 

gehore bracht. Dank aan de inrichters, dank aan alle aanwezigen, dank aan de uitbating en meer van deze 

lovende woorden werden ons allen deelachtig gemaakt. Onze CM, een man van vlees en bloed maakte ons 

ook attent op wie er niet meer bij was. Een plechtige minuut van stilte werd gehouden ter nagedachtenis 

van wie ons was ontvallen verleden jaar.  Chris, schenker van alle wijnen op de tafel, liet ons ook weten dat 

er een tijd is van komen en een tijd van gaan. Hij ambieert geen functie meer als CM en bestuurslid binnen 

onze vereniging en geeft de fakkel door aan nieuw en jong geweld zijnde Michel ON3MMA, wie hij veel 

geluk toewenst. Hij wenst ons allen in zijn urbi et orbi een gezellige nieuwjaarsbrunch toe. 

 

  



 

 
Blz. 5 

 
 

Onze traiteur Kristof was klaar en het eten stond sierlijk en verzorgd opgesteld in onze shack. Tafel per 

tafel werd de pelgrimsroute afgelegd richting shack naar het uitgestalde lekkers. Alle standjes hadden veel 

succes en zo goed als iedereen heeft meerdere malen in de file gestaan om het eetparadijs te mogen 

binnentreden. 
 

Rond 14 h waren alle buikjes rond en de shack afgeruimd om 

plaats te maken voor de volgende lading, namelijk het dessert. 

Warme pannenkoeken met vers ijs, overgoten met warme 

verse chocoladesaus, aangevuld met een variëteit van luchtige 

goddelijke dessertkoekjes. Wie ging mij vertellen dat de hemel 

niet bestaat. En alsof dit alles nog niet genoeg was, kon men 

zich tegelijkertijd nog tegoed doen aan verse koffie of thee 

met lekkere cake. 

 

Rond 15 h gingen de eersten voort en het duurde dan nog 

drie kwartier voor de laatsten het land van melk en honing 

hadden verlaten. Iedereen die ik heb gesproken was vol lof, 

zowel over het eten, de service, het verwarmde toilet met wijsheid en vreugd gevuld, de bediening, de 

vrijwilligers en de ontvangst… 
 

Het bestuur en zijn losse medewerkers konden terugblikken op een uitermate geslaagd initiatief dat veel 

bijval vond bij de aanwezige leden. Lovende commentaren werden als bloemen in de arena gegooid. 

Hambrunch versie 1.0 was een succes en is dus voor herhaling vatbaar. 
 

Het deed me veel plezier dat we onze doelstellingen bereikt hadden, iedereen had zich geamuseerd en er 

werd veel gepraat, gelachen, gegeten en gedronken.  Ondanks onze verscheidenheid in het beleven van 

onze hobby, vonden we eenheid in onze Hambrunch. Naar de toekomst toe opent dit perspectieven want 

ik denk dat het bestuur in al zijn hoedanigheden beseft dat hier de basis werd gelegd tot uitbreiding van 

nog dergelijke initiatieven. Met een voldaan gevoel ging ik huiswaarts… 

 

 
 
 

Michel ON3MMA, 

‘CM in wording’ 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
Blz. 6 

 
 

DON BOSCO BAARLE:  ‘TECHNIEKWEEK’ 

Sven ON3SVY op missie  
 

  

  

 
 
 

  

  

 

TLS-ARCDP Ledenvergadering 

10 februari 2017 
 

 

Aanwezig: (14) ON4KH, ON5UK, ON5EX, ON5OG, ON3MMA, ON3KDR, ON8DZ, ON4CMN, 

ON4TYP, ON3ISA, ON4ZG, ON6EP, ON6VK, ON6SV. 

Verontschuldigd: ON7UF. 

 

De vergadering wordt geopend om 20h30 door de CM, ON4KH. Volgende punten worden 

besproken: 
 

1. Subsidiedossier Cultuurraad De Pinte (GRC) 

De toegekende subsidies aan ARCDP vzw voor het jaar 2015 vallen beduidend lager uit dan deze 

voor 2014. ON5UK vroeg meer uitleg  aan de Gemeentelijke Cultuurraad van De Pinte.  

Uiteindelijk is hierover een klachtenbrief ingediend.  

Het subsidiedossier voor het werkingsjaar 2016 moet voor 3 april 2017 worden ingediend. 

2. Statutaire Algemene Vergadering van de vzw ARCDP  
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Deze vergadering gaat door op 10 maart 2017 om 20h. De uitnodigingen voor de 

stemgerechtigde effectieve leden van ARCDP werden eind januari verstuurd.  Ze kunnen gebruik 

maken van de volmacht die toegevoegd was aan de uitnodiging. Toegetreden leden kunnen de 

vergadering ook bijwonen, maar zijn niet stemgerechtigd. 

3. RRX Project 

De antennes en de apparatuur zijn verwijderd van het proefterrein en de eerste fase van het 

project werd afgesloten. Op 15 februari 2017 volgt een evaluatie in de RRXP werkgroep.  

Afhankelijk van deze evaluatie en de beschikbaarheid van het terrein wordt de tweede fase van 

het project in november/december 2017 aangevat. 

4. MLA project  

Het project wordt voortgezet. Resultaten zijn momenteel nog niet gekend. 

5. Antennewerkzaamheden  

Enkele antennes werden tijdens een recente storm beschadigd nl. de 30m dipool, de 6m beam en 

de 80/40m draadantennes. Van zodra de weersomstandigheden het toelaten zullen 

herstellingswerken worden uitgevoerd 

6. Uitlenen van clubmateriaal 

Binnenkort zal het mogelijk zijn om apparatuur van ARCDP te ontlenen voor een beperkte 

periode. Een lijst van materiaal samen met de modaliteiten van ontlening zal binnenkort 

beschikbaar zijn. 

7. Evaluatie Hambrunch 

Rondvraag leert ons dat het concept een succes was en voor herhaling vatbaar is.  

Er was aanvankelijk bezwaar tegen het beperken van het aantal deelnemers gelet op de beperking 

opgelegd door de keuze van het lokaal. Opteren voor het huren van een ander lokaal zou echter 

bijkomende kosten meebrengen o.a. door de huur van het lokaal, het verlies aan inkomsten voor 

de bar, etc. Daarom werd beslist om het clublokaal in de toekomst verder te gebruiken voor de 

Hambrunch (of Hamlunch) en de inschrijvingen bij 30 personen af te sluiten. 

8. Vergaderingen Old Timers 

Sinds geruime tijd worden geen vergaderingen voor Old Timers meer ingericht. Is er nog 

interesse hiervoor en welke activiteiten komen hiervoor nog in aanmerking?  

9. Verkiezingen UBA bestuursleden en CM 

Deze verkiezingen grijpen plaats op 10 maart om 21h. Er zijn drie kandidaten voor de functie van 

UBA beheerder. Zij stellen zich voor in de maarteditie van CQ-QSO. ON3MMA, Michel stelt zich 

kandidaat voor de functie van CM TLS. Alle stemgerechtigde UBA leden kunnen deelnemen aan 

deze verkiezingen of een volmacht hiervoor geven aan een ander UBA lid die de verkiezingen 

bijwoont. In het laatste geval moet het volmachtformulier worden gebruikt uit CQ-QSO maart 

2017. 

10. Toekomstige activiteiten 

- Bezoek aan de tentoonstelling “Pushing the Boundaries” in het Museum van de 

Wetenschappen van UGent op 17 maart. Vooraf aanmelden bij ON5UK.  

- Voorstelling van de UBA, door ON7TK, voorzitter van de UBA. Deze voorstelling gaat door 

in TLS op 21 april.  Vragen op voorhand melden aan on5og(at)uba(dot)be . 

- Voordracht over maritieme communicatie door Wouter, ON3WVS op 26 mei in TLS. 

- Ward, ON8WR is bereid om het gebruik van het contestprogramma n1mm te komen 

toelichten in TLS. Datum nog af te spreken. 
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11. Varia 

- ON3ISA, Isabel ontwierp een nieuwe bestelbon en prijslijst voor de bar. 

- Deelname aan de velddag door TLS. Twee ploegen (HF en VHF-UHF) zullen op twee 

verschillende locaties deelnemen. Meer info volgt. 

- ON8DZ, Michel, vraagt om meer rapportering over de activiteiten in de verschillende 

werkgroepen. 

- ON4CMN, Guido, meldt de reactivatie van de ATV-repeater in Gent. 

- ON3KDR, Kris, heeft een kaart gemaakt met de locaties van alle UBA secties. 

- ON3KDR meldt ook dat de EHBO-kit in de club toe is aan nazicht en aanvulling. Hij is bereid 

om hiervoor het nodige te doen.  

- Er is een vraag naar de interesse voor het heropstarten van de 2m ronde.  

 

De vergadering wordt gesloten om 21h50. 
 

Frank, ON5OG. 

 

RRXP 

Verslag #6 
 

 

 

Het doek is gevallen over de eerste wintersessie van RRXP. Op 11 februari werd het offensief 

“afbraak” ingezet. Met goede luim werd de klus op een tweetal uurtjes geklaard. De beelden 

hieronder zeggen meer dan woorden (foto’s ON4WW).  Van de landeigenaar kregen we alvast de 

verzekering dat we volgende winter opnieuw welgekomen zijn. Gelukkig maar want er is nog werk 

aan de winkel.  Niettegenstaande de  geboekte vooruitgang nopen enkele heikele punten tot verder 

onderzoek.  

 

1) De selectiviteit van het systeem is onvoldoende. Sterke signalen overspoelen het spectrum. De 

flanksteilheid van het bandbreedte filter in de DSP software is niet aangepast aan onze 

behoeften. 

2) De gevoeligheid schiet een ietsepietsje tekort voor de detectie van piepkleine signalen. 

3) Het beheer van de software vergt veel inspanning. Wie wil (kan) daarbij helpen zodat niet alles 

op de schouders van Bert ON1BEJ rust?  

 

Op 25 februari lanceren we een nieuwe meetsessie onder de vorm van een vergelijkende test van de 

ontvangst van een zeer zwak signaal met een analoge ontvanger, een Red Pitaya uitgerust met de 

huidige software en een tweede Red Pitaya met software voor PowerSDR. Benieuwd wat dat zal 

geven. 

 

73 – Luc ON5UK 



 

 
Blz. 9 

 

  
Beverage fields forever… 

 

Draaien aan een wieleke… 

 

  
Als ik nog eens vijf minuten tijd heb… Lokaal product tegen de vrieskou. 

 

  

Groepsbezoek ‘Pushing the Boundaries’ 

17 maart 2017 

 
 

Wij nodigen u uit om op vrijdagavond 17 maart 2017 deel te nemen aan het georganiseerd groeps-

bezoek aan de tentoonstelling 
 

Pushing the Boundaries 
 

in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, gebouw S30 op de campus "De Sterre" 

van de Universiteit Gent. 
 

De werkzaamheden van landmeters omvatten veel meer dan enkel het uitvoeren van opmetingen voor 

wegenwerken of verbouwingen. Wereldwijd zijn er dagelijks landmeters bezig met het in kaart brengen van 

onze aardbol in al zijn natuurlijke en culturele diversiteit. Dat brengt hen naar alle uithoeken van de wereld, in 

de meest extreme omstandigheden, en dwingt hen steeds weer hun grenzen te verleggen. 
 

Ook het landmeetkundig instrumentarium moest aangepast worden om te kunnen functioneren in deze 

extreme en uitermate diverse omstandigheden. De technologische evolutie van deze instrumenten ging hand in 

hand met de wetenschappelijke ontwikkelingen in diverse disciplines zoals natuurkunde, materiaalkunde, 

informatica,… De beschikbaarheid van nieuwe hightech-instrumenten resulteerde op zijn beurt dan weer in 

een versnelde vooruitgang binnen de landmeetkundige wetenschap. De ‘Wright - Draper Collection’ illustreert 

als geen ander deze wisselwerking tussen wetenschap en techniek gedurende de tweede helft van de 

twintigste eeuw. 
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(Bron: http://www.sciencemuseum.ugent.be/tijdelijke-tentoonstelling.html) 
 

Het bezoek bestaat uit een uiteenzetting van ca. 1 h door Prof. dr. ir. De Wulf, gevolgd door een 

rondleiding. Aanvangsuur: 20 uur stipt in het museum. Einde rond 22 uur. 
 

Mogelijkheid tot autodelen vanuit Amateur Radio Club De Pinte, Sportwegel 5. Verzamelen aldaar om 

19.30 uur. 
 

Deelname is gratis en staat open voor zowel leden als niet-leden. Het aantal deelnemers is beperkt. 

Inschrijvers genieten voorrang. 

Inschrijven voor 16 maart via Luc(dot)ON5UK(at)skynet(dot)be. 
 

 

WERKGROEP MLA 
(foto’s: on5ex) 

 
Deze groep  experimenteert met magnetic loop antennes (MLA). Zij kruipen misschien  niet zo vlot in 

de pen, maar ik kan u verzekeren dat ze zeer actief zijn. De 80m MLA begint duidelijk vorm te krijgen. 

De deelnemers komen meestal samen op woensdagnamiddag vanaf 14.30 uur. Op maandagavond 27/2 

wordt er live getest (3.565 kHz, ca. 15 W), in trage CW. Een rapportje is altijd welkom.  

 

  
 

 
 

 

 

http://www.sciencemuseum.ugent.be/tijdelijke-tentoonstelling.html
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Tinternet 
 

Een interessante link ontdekt? Laat het ons weten! 

 
RF unit converter (on5ex) 

Een veelzijdige on-line converter voor 

spanning/vermogen 

https://www.eeweb.com/toolbox/rf-unit-converter 

SDR nieuws (on4lp, on5ex) 

De Red Pitaya als 0-50 MHz SDR transceiver. 

 

Analog Devices ADALM-PLUTO 0,325-3,8 GHz 

SDR leermodule. 

Dual Diversity general coverage SDR receiver, 0,85 

- 70,5 MHz. 
Afredi SDR RX 100 kHz – 35 MHz. 

http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-

receiver/ 

http://www.digikey.com/en/product-highlight/a/analog-

devices/adalm-pluto 

http://www.crosscountrywireless.net/sdr-

4_plus_plus.htm 
http://www.afedri-sdr.com/ 

Flight PLSV-C37 (on5ex) 

104 nanosatellieten in orbit geplaatst. https://www.youtube.com/watch?v=l-akGLwDIb4 

SpaceX Falcon 9 CRS-10 (on5ex) 

De eerste trap landt netjes terug op aarde 

(19/2/2017) en kan terug naar de recyclage. 

https://www.youtube.com/watch?v=OWWDZ-t-V0I 

The Ocean Floater (on5ex) 

Een drijvend WSPR/JT9 baken http://www.qsl.net/zl1rs/oceanfloater.html 

IQ signals (on5ex) 

Basics (W2AEW) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_7d-m1ehoY 

https://www.youtube.com/watch?v=5GGD99Qi1PA 
 

 

1972 

 
 

De OM met het vraagteken boven zijn hoofd (5de van links) op de foto van 1972 (bezoek Radio Oostende) 

is vermoedelijk geïdentificeerd: Pierre ON4TYP. Mark ON4WW gaf de aanzet, getroffen door de 

gelijkenis.  Pierre vertelde ons dat het best kon kloppen, maar dat zijn geheugen hem in de steek laat voor 

https://www.eeweb.com/toolbox/rf-unit-converter
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-receiver/
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-receiver/
http://www.digikey.com/en/product-highlight/a/analog-devices/adalm-pluto
http://www.digikey.com/en/product-highlight/a/analog-devices/adalm-pluto
http://www.crosscountrywireless.net/sdr-4_plus_plus.htm
http://www.crosscountrywireless.net/sdr-4_plus_plus.htm
http://www.afedri-sdr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=l-akGLwDIb4
https://www.youtube.com/watch?v=OWWDZ-t-V0I
http://www.qsl.net/zl1rs/oceanfloater.html
https://www.youtube.com/watch?v=h_7d-m1ehoY
https://www.youtube.com/watch?v=h_7d-m1ehoY
https://www.youtube.com/watch?v=5GGD99Qi1PA


 

 
Blz. 12 

 
een 100 % QSL. 

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(at)scarlet(dot)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(at)scarlet(dot)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 2017 UBA vzw* 

Jaarlijks lidgeld UBA vzw Onder 21 jaar € 29,00 

 Vanaf 21 jaar € 45,00 

Ledenbijdrage 2017 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(at)scarlet(dot)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: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

