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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, 
 

We betreuren het overlijden van twee dierbare OT’s: Robert Gheysen ON6GR en Armand Hellebaut 

ON4TL.  
 

De maand april is in een rotvaart voorbijgesneld.  Onze lokalen waren dringend aan een poetsbeurt toe.  

Frank ON5OG, Luc ON5UK en Johan ON5EX trokken hiervoor de neus niet op. Respect! De MLA-ers 

wijden zich ongestoord verder aan hun magnetic loop antennes, de problematiek van de koppeling tussen 

loop en RX/TX in het bijzonder. Het HF velddagteam is druk in de weer met de inrichting van de nieuwe 

(oude) caravan. Van het VHF velddagteam hebben we nog niet zo veel gehoord (verrassingstechniek?). 
 

Op 21 april hadden we Claude ON7TK te gast, met ‘De UBA en ik, ik en 

de UBA’ als thema. Dat er ruim 20 OM’s kwamen opdagen, mag volgens 

mij een succes heten, temeer daar een aantal vragenstellers niet aanwezig 

waren om in debat te gaan. Er wordt in het algemeen bijzonder veel van 

de UBA verwacht. Vergeet echter niet dat de vereniging uitsluitend op 

vrijwillige krachten draait, waaraan er nooit genoeg kunnen zijn. We 

hopen dat een en ander via deze avond is uitgeklaard.  
 

Aan de 2m SSTV en RTTY paasvakantiesessies vanuit ON6MS houden we 

aangename herinneringen over.  Maar ook de vaststelling dat nogal wat OM’s sukkelen met de interfacing 

tussen computer en transceiver. Dat moet beter kunnen en hieraan wil de nieuwe werkgroep ‘Digitale 

Modes’ in de nabije toekomst  volop aandacht besteden. Verruim uw horizon en  experimenteer met 

digitale  communicatiemodes. De software ligt voor het grijpen. 

 

Rik, xON1CCR, QRP van wijlen Roger xON4EJ, verraste ons onlangs 

met de schenking van een Diamond SWR/Power meter SX9000. Tnx Rik! 

Dit toestel meet SWR en vermogen in twee bereiken: 1,8-160 MHz en 

430-1300 MHz. Metingen tot 70cm bleken vrij nauwkeurig, maar wie kan 

dit testen op 23cm (1240-1300 MHz)? 
 

Sylvain ON4OE bood een grabbeldoos aan met meters, transfo’s, enz. 

Tnx Sylvain!  

 

De meeste leden hebben nu al de overstap naar de nieuwe mailinglijst tls-arcdp@groups.io gemaakt, 

waarvoor dank. Op 15 mei verdwijnt de oude mailinglijst tls-arcdp@on5ex.be. 
  
 

73, Johan on5ex 

 

P.S. Radioamateurs hebben dikwijls een broertje dood aan ‘verslaggeving’. Daarover geen klachten deze 
keer. Uw Grondgolf is rijkelijk gevuld. Congrats, en houden zo. 

 

De Grondgolf #72, mei 2017. Redactie: on5ex@on5ex.be 
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SILENT KEY 
 

 

Robert Gheysen ON6GR is op 3 april 2017 vredig van ons heengegaan op de leeftijd 

van 91 jaar. U herinnert zich ongetwijfeld de grootscheepse verhuis van materiaal vanuit 

Blankenberge naar ons clublokaal in 2016. Het is alsof Robert hierdoor al een beetje 

afscheid wilde nemen en zijn toestellen een goed onderkomen geven onder 

radioamateurs.  Tijdens ons laatste bezoek in het WZC Blankenberge vertelde hij, met 

heldere blik en een fenomenaal geheugen, honderduit over al zijn belevenissen. Militaire 

communicatieapparatuur was zijn passie. Zijn verzameling toestellen en tot in de puntjes 

bijgehouden documentatie was ongeëvenaard. De clubveteranen weten dat Robert 

ON6GR veel heeft betekend voor onze radioclub, samen met die andere 'spoormannen', Roger ON5DQ 

(SK), Roger ON5EH, en Pol ON5GH (SK). De uitvaartplechtigheid vond plaats in intieme kring.       

 

Een ander dierbaar medelid, Armand Hellebaut ON4TL,  is op 10 april 2017 in zijn 

slaap overleden. Hij behoorde tot de eerste 'ON4' lichting van Belgische 

radioamateurs. Armand was eerder een zeldzame bezoeker van onze clubavonden. 

Een van de redenen was zijn gebrekkig gehoor, waardoor conversatie in een 

lawaaierige omgeving moeilijk verliep. Maar de voornaamste reden was wellicht dat hij 

zich veel beter thuis voelde in de intimiteit van zijn shack, aan het broeden op één van 

zijn vele  zelfbouwprojecten: een PA, een DDS VFO, een plotter, enz. Met 
bewonderenswaardige moed sloeg hij op hoge leeftijd aan het programmeren van AVR’s in assembler.  Het 

leven heeft Armand en zijn XYL niet gespaard. Een brand legde hun woning in Sint-Martens-Latem volledig 

in de as. Op latere leeftijd kwamen er ernstige hartproblemen aan het licht. Maar Armand's typerende 

karaktertrek hielp hem er telkens opnieuw door: wilskracht. Het bestuur en vele andere OM’s waren 

aanwezig op de afscheidsplechtigheid. 
 

Aan de familieleden van beide overledenen bieden wij ons oprecht medeleven aan.  

 

 

 
 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

MEI 2017 

 

5 vrijdag 19.30-23 u CLUBAVOND 

12 vrijdag 20.30 u  

 

TLS-ARCDP 

LEDENVERGADERING 

 

19 vrijdag 19.30-23 u CLUBAVOND 

20 zaterdag  UBA CONGRES 

26 vrijdag 20 u 

 

“MARITIEME COMMUNICATIE” 

Wouter ON3WVS 
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JUNI 2017 
(onder voorbehoud) 

 

 

2-3-4 Vr-za-zo  VELDDAG 

9 vrijdag 20.30 u 
TLS-ARCDP 

LEDENVERGADERING 

16 vrijdag 19.30-23 u CLUBAVOND 

23 vrijdag 19.30-23 u CLUBAVOND 

25 zondag 11.30-15 u HAM BBQ 

30 vrijdag 19.30-23 u CLUBAVOND 

 

 

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

14 april 2017 
 

 

Aanwezig (21): ON6SV, ON4ZG, ON4CMN, ON3MMA, ON5EX, ON4TYP, ON4KH, ON7AMI, ON7UF, 

ON4WW, ON7ASN, ON5OG, ON6EP, ON8DZ, ON4AED, ON5UK, ON3EDK, ON6VK, ON3KDR, 

ON3ISA, ON7ARQ. 

 

De CM a.i. ON3MMA opent de vergadering om 20h30. Hij dankt in naam van alle leden ON4KH voor zijn 

jarenlange inzet als CM. ON5UK, voorzitter ARCDP, bespreekt vervolgens de punten 1 t/m 5. 

 

1. Financiële toestand 

De financiële toestand blijft gunstig ondanks enkele belangrijke uitgaven en verminderde inkomsten: de 

substantiële verhoging van de kosten voor elektriciteit, de aankoop van een 2de handscaravan, een 

terugloop in de inkomsten van de bar, aankoop van materialen voor de werkgroepen. 

Een budget van € 200 voor de herstelling van de caravan werd goedgekeurd. 

2. Bezoek aan de tentoonstelling ‘Pushing the boundaries’ in het Gents Universiteitsmuseum onder leiding 

van Prof. A. De Wulf. 

Achttien leden namen deel aan dit bezoek. De CM a.i. dankt ON4AED voor het organiseren van dit 

interessante bezoek.    

3. Sitrep RRXP 

De activiteiten op het terrein zijn momenteel afgelopen wegens landbouwactiviteiten.  

Er wordt verder gewerkt aan een filter voor 160m en een optimalisatie van de apparatuur en de 

software. 

4. Sitrep MLA 

De MLA voor 80m werd uitgebreid getest en verbindingen over gans Europa werden ermee gemaakt. 

Een project met kleinere MLA voor de hogere banden is nu gestart. Een aantal problemen met de 

aanpassing dienen verder te worden bekeken. 

5. Gemeentelijk project Speelstraat, 3 september 2017. ARCDP neemt terug deel aan dit evenement en 
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heeft dat bevestigd aan de gemeente. 

6. Op 21 april geeft ON7TK, voorzitter van de UBA, tijdens een vergadering antwoord op een aantal 

vragen die geformuleerd werden door leden van TLS. 

Op 26 mei is er een voordracht door ON3WVS over Maritieme Communicatie. 

ON5UK geeft vervolgens het woord aan ON3MMA voor het verdere verloop van de vergadering.  

 
7. ON3MMA deelt het overlijden mee van twee leden van ARCDP-TLS nl. Robert Gheysen ON6GR op 3 april 

2017 en Armand Hellebaut ON4TL op 10 april 2017, waarna een minuut stilte in acht wordt genomen voor 

beide overleden leden.  

8. ON3ISA en ON3MMA namen deel aan de UBA 2m Lentecontest vanuit het clubstation ON6MS. 

ON3KDR, ON3ISA en ON3MMA namen deel aan de UBA 6m Lentecontest vanuit het clubstation 

ON6MS. 

9. Voorbereidingen voor de HF velddag. 

ON4WW leidt dit project en heeft een nieuwe mast en drie nieuwe antennes voor resp. 160, 80 en 

40m gemaakt en afgeregeld. Verder werd de PC getest. De generatoren dienen nog getest te worden 

en de aangekochte caravan dient nog te worden heringericht. ON5OG maakt de nodige afspraken voor 

het gebruik van het terrein in Zevergem.  

10. Voorbereidingen voor de VHF velddag. 

ON3KDR neemt de leiding van dit project. Er is nog geen beslissing over een definitieve locatie, maar 

het terrein gebruikt in 2016 is nog beschikbaar. 

11. Oprichting van een werkgroep ATV-DATV.  

Het project voorziet in het zenden en ontvangen van ATV-DATV op 3cm. ON7AMI, ON7ARQ en 

ON4CMN zorgen voor de organisatie van dit project en maken een budget hiervoor op. 

12. Oprichting van een werkgroep digitale modes.  

Dit project neemt een aanvang in september en gaat door op woensdagavond. Voor HF, VHF en UHF 

wordt gebruik gemaakt van de FT847. Voor nogal wat leden is de interface tussen PC en transceiver 

een probleem en dit zal dan ook uitgebreid aan bod komen. 

13. Ham BBQ. 

Op 25 juni is een Ham BBQ gepland. Die zal doorgaan op het clubterrein tussen 12 en 16h. Kostprijs is 

€ 16 en het menu is aangepast voor zowel “carnivoren” als niet-vleeseters. Voorwaarde is dat er 

minstens 35 inschrijvingen nodig zijn anders kan dit festijn niet doorgaan. ON4AED en ON4ABY 

plannen een korte video-opname van dit evenement met behulp van een drone. 

14. Varia 

ON3EDK: Tijdens het Open Weekend van het Technisch Atheneum op 22 en 23 april zal UBA-TLS 

een stand inrichten om het brede publiek kennis te laten maken met het radioamateurisme. 

ON7AMI meldt dat het ISS opnieuw actief is op 145,825 MHz. 

ON4AED meldt dat er een voordracht over satellieten plaats vindt op 22 april in Roeselare. 

ON7UF vraagt of er in de toekomst een voordracht mogelijk is over ATV-DATV. 

ON4WW geeft toelichting omtrent de DX Code of Conduct. 
 

De vergadering wordt gesloten om 21h50. 
 

Frank, ON5OG 
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ON6MS RTTY/SSTV-PAASSESSIES 
 

 

 

Ontvangen SSTV-beelden (144.500) 
 

 
 

  

  
  

  
 

QSO’s in RTTY (144.600) 

 

ON8DZ 
ON5UK 

ON7AMI 
 

Met dank aan Pierre ON5SL voor de rapporten vanuit Maarkedal. 
 

73 – Johan ON5EX 
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2m Fox-O-Ring / Blaarmeersen Gent / OVRC & UBA-GNT 

22 april 2017 
 

 

 
 

 

MARITIEME COMMUNICATIE 

Wouter ON3WVS 

TLS-ARCDP, vrijdag 26 mei, 20 uur 

 
 

 

 

Sinds de ramp met de Titanic in 1912 is er op gebied van veiligheid en communicatie in de scheepvaart veel 

veranderd. Het doel van deze voordracht is om de aanwezigen kennis te laten maken met de verscheidene 

communicatiesystemen die gebruikt worden aan boord van schepen. Dit voor zowel communicatie tussen 

schepen als communicatie tussen een schip en een kuststation. Van elk systeem worden de belangrijkste 

eigenschappen overlopen, de werking en het gebruik ervan wordt uitgelegd aan de hand van didactisch 

materiaal en een Powerpoint presentatie. 
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METEOR SCATTER DXPEDITIE C37MS 

12 mei 2017 – UBA-sectie ZTM (Zottegem) 

 
 

 
 

Op 12 mei om 20.30 uur geven Jean-Jacques ON7EQ en Hans ON5AEN in het ZTM clublokaal 

een uiteenzetting over de meteorscatter (Perseïden) DXpeditie C37MS.  
 

Adres: Gentsesteenweg 137, Den Engel, 9630 Grotenberge Zottegem. 

 

http://www.uba.be/nl/meteorscatter-dxpeditie-c37ms 

 

 

RRXP 

Verslag # 7 – Een BPF voor de 160m band 

 
 

 

Zoals je gelezen hebt in het laatste verslag schiet de gevoeligheid (lees S/N) van het systeem tekort. Zou 

een BPF gevolgd door een LNA ‘Low Noise Amplifier” daaraan iets kunnen veranderen?  Voor de bouw van 

het BPF liet ik mij inspireren door het uitstekende werk van PA3AKE. 

Zie https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_all.html). 
 

Het 160 meter BPF van PA3AKE bestaat uit 3 secties en heeft een Chebyshev verloop. 

 

 
 

 

http://www.uba.be/nl/meteorscatter-dxpeditie-c37ms
https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_all.html
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Waarden 
 

R=50 Ω (deze weerstanden zijn niet aanwezig, ze vertegenwoordigen de in- en uitgangsimpedantie van het 

filter) 
 

Dipool 2: 530 pF 

Dipool 3: 25,9 µH; 332 pF 

Dipool 4: 1943 pF 

Dipool 5: 25,9 µH; 375 pF 

Dipool 6: 1943 pF 

Dipool 7: 25,9 µH; 332 pF 

Dipool 8: 530 pF 
 

De wat bizarre waarden van de capaciteiten werden zo goed mogelijk benaderd door parallel schakelen van 

condensatoren. De spoelen zijn gewikkeld op T94-6 Amidon ringkernen. 
 

Hieronder het resultaat van een meting met de MiniVNA. 
 

1) Transmission loss tussen 1 en 3 MHz. De -3 dB bandbreedte van het filter = 412,59 kHz 

 
2) Transmission loss tot 50 MHz 
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3) Transmission loss van 0,5 tot 10 MHz 

 
 

 

 
Het 160m BPF 

 

Een van de volgende weken voeren we met dit filter een meting uit. Het resultaat in een volgende GG. 

73, Luc ON5UK 

 

 

De nieuwe oude velddagcaravan 
(foto’s: ON4WW, ON5EX) 

 

 

Enkele jaren terug werd de oude 'on7gi' velddagcaravan vernield 

door een omgevallen boom. Heel jammer, want die caravan was 

destijds door Marc ON4MA volledig omgebouwd en ingericht tot 

een ideale radioshack. 
 

De voorbije jaren konden we gebruik maken van het 'bolleke' van 
Patrick ON7ASN, waarvoor dank! Gezien we opnieuw velddagen op 

HF en VHF houden, werd uitgekeken naar een tweede caravan. Deze 

mocht een MTM (max. toegelaten massa) van maximum 750 kg 

hebben (= geen keuring vereist), moest volledig omgebouwd kunnen 

worden, en moest dan liefst ook gratis zijn. ‘Tweedehands’ websites 

werden in het oog gehouden, en begin maart vond ik een caravan die mogelijk voldeed aan de criteria. 
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Er waren geen ervaren caravankenners mee toen ik de caravan ging bekijken. Achteraf bleek dat ik zowat 

een halve kat in een zak gekocht had. Uiteindelijk was de caravan niet gratis, had enkele kapotte ramen 

alsook verrotte delen aan de buitenkant, maar ook een 

pluspuntje: een MTM van 750 kg ☺. De grootst mogelijke caravan 

die we op de kop konden tikken - met wat werk aan. 
 

Op woensdag 22 maart werd de afbraak van de binnenkant v.d. 

caravan aangevat. Gedurende de volgende woensdagavonden tot 

heden werd gestaag verder gewerkt. De 'losse' ploeg die hieraan 

meewerkt bestaat uit ON4MA, ON4WW, ON5EX, ON5UK en 

ON7ASN. Tussendoor werd ook al een helpende hand verleend 

door ON6SV en ON7UF en ontvingen we raadgevingen van nog 

andere OM's, waarvoor dank.  
 

De binnenkant werd volledig en vakkundig gesloopt. De verrotte delen van de buitenzijde werden 

verstevigd. De bekabeling en lampen om veilig het verkeer in te kunnen, werden op punt gezet. Volgende 

stappen zijn het aanbrengen van een nieuwe vloer, bekabeling elektriciteit binnenkant, kapotte ramen 

vervangen, installeren van de operator- en apparatuur tafel, behangen/verven. 
 

Er wacht dus nog wat werk, maar we zijn gedreven om de caravan tegen de velddag in orde te hebben. De 

vuurdoop zal het eerste weekend van juni plaatsvinden. 
 

 

 

 

 

 

73 - Mark - on4ww 
 

  
  

  
  

ON3MMA: “Wie weet een goede nickname voor de 
nieuwe oude caravan?” 
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De TLS MAGNETIC LOOP ANTENNE voor 80m 
Foto’s ON7ASN, ON5EX 
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Er zijn verschillende koppelingen mogelijk. Wij hebben de binnenader aan de afscherming van de coax 

gesoldeerd. Voor de diameter van deze koppellus nemen we één vijfde van de diameter van de MLA. 
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Uit het logboek: 
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date time chaser rstsent rstrcvd 

27/02/2017 19:30:00 ON6WJ 569 579 

27/02/2017 19:35:00 ON4WW 599 599 

27/02/2017 19:36:00 ON4ADI 549 589 

27/02/2017 19:46:00 OK1DXK 559 569 

27/02/2017 19:55:00 SP9XCJ 549 549 

27/02/2017 19:59:00 DJ0MEW 579 599 

27/02/2017 20:05:00 ON4KMC 579 559 

27/02/2017 20:10:00 PA3BYW 589 589 

27/02/2017 20:17:00 DD7NT 599 599 

6/03/2017 19:20:00 DK6JK 579 599 

6/03/2017 19:29:00 G4ZXN 579 599 

6/03/2017 19:35:00 ON4ADI 559 599 

6/03/2017 19:45:00 PA3BYW 319 599 

6/03/2017 20:02:00 OH5FNI 559 559 

6/03/2017 20:14:00 PA0WDW 529 569 

13/03/2017 19:20:00 G4ZXN 589 599 

13/03/2017 19:44:00 DC5GD 579 599 

13/03/2017 20:00:00 SP1JPM 579 599 

13/03/2017 20:11:00 ON4ADI 579 599 

20/03/2017 19:15:00 ON4PYL 599 599 

20/03/2017 19:25:00 M0HTE 579 599 

20/03/2017 19:35:00 PA0WDW 589 599 

20/03/2017 19:45:00 YO3FFF 539 559 

20/03/2017 19:52:00 ON5CR 599 599 

20/03/2017 20:01:00 ON6RL 599 599 

20/03/2017 20:08:00 PA3BYW 429 579 
 

 

Bronnen 

 

Small ‘Magnetic’ Transmitting Loop for 80-20 Mtrs, N4SPP 

Magnetic Loop Antenna, ON6YC 

Small Transmitting Loop Antenna Calculator, 66pacific.com 

Small Transmitting Loop Antennas, Steve Yates AA5TB 

 

 

https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_magloop.htm
http://www.on6yc.eu/magnetic-loop-antenna...html
http://www.66pacific.com/calculators/small-transmitting-loop-antenna-calculator.aspx
http://www.aa5tb.com/loop.html
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Beste OM’s, YL’s en XYL’s, 

 

Wat hoort bij een stralende zomerzon, 25 °C en een blauwe hemel? 

 

GOED GEZELSCHAP EN: 

DE TLS HAM BBQ A VOLONTE 
 

Dit is het plan: 
- Afspraak op zondag 25 juni 2017, vanaf 12 uur tot 16 uur 

- Plaats: buiten en binnen ons clublokaal in De Pinte 

- Op de BBQ: worst, beenhesp, drumstick, buikspek 

- Koud buffet aardappelen en groenten 

- Vier sauzen: cocktail, mayonaise, provencaal, tartaar 

- Voor de piscivoren: tongrolletje in papillot met groentjes en kreeftensaus 

- Dessert: ijskarretje 

- Gratis koffie/thee, andere dranken te bestellen uit het clubaanbod 

- Prijs: € 16,00 pp (dranken andere dan koffie/thee niet inbegrepen) 

Dit festijn kan pas doorgaan vanaf 35 deelnemers. Daarom verzoeken we u vriendelijk om VOOR 1  JUNI 

uw deelname te bevestigen via ON3MMA Michel.Malfait@telenet.be. Samen maken we er een gezellige 

bijeenkomst van. 
 

73, 

Michel ON3MMA 
 

 
 

 
 
 
 

 

mailto:Michel.Malfait@telenet.be
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Tinternet 
Mededogen (on3mma) 

Het verhaal van Charlie Brown & Franz Stigler BCTV 1997 recording 

Wikipedia 

Jef ON8NT (on8nt) 

Met een ‘klein’ station en eenvoudige antennes valt 

ook hobbyplezier te beleven. 

https://www.on8nt.be/ 

Paul Falstad (1) (on4lp) 

Een interessante verzameling 'Math and Physics 

Applets'. 

http://www.falstad.com 

Paul Falstad (2) (on4lp) 

Een 'Analog Circuit Simulator Applet' http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html 

CQ-DATV (on5ex) 

e-magazines over DATV http://cq-datv.mobi/ebooks.php 

OQ8SNW (on5ex) 

Promofilmpje VTS Sint-Niklaas https://www.facebook.com/495802150511792/videos/

1297875343637798/ 
 

 

  

http://www.bing.com/videos/search?q=charlie+brown+franz+stiegler&&view=detail&mid=D9DB18FBCA6B008C6564D9DB18FBCA6B008C6564&rvsmid=9A3D773E5A411220E3B69A3D773E5A411220E3B6&fsscr=0&FORM=VDQVAP
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Brown_and_Franz_Stigler_incident
https://www.on8nt.be/
http://www.falstad.com/
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.facebook.com/495802150511792/videos/1297875343637798/
https://www.facebook.com/495802150511792/videos/1297875343637798/
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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(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: 
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