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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, 
 

De velddag zindert nog na, zie de tekst- en beeldverslagen verder in dit nummer.  

Het is zo goed als zeker dat zowel het HF- als het VHF-team een tweede plaats 

hebben veroverd. Congrats, want die ereplaatsen vallen niet zomaar uit de lucht. 

Ze zijn het resultaat van veel inspanning en teamspirit.   
 

Wie kent hem nog, de Heathkit HD-1410 “Iambic Keyer” uit de jaren ’70? Hij 

prijkt voortaan in de shack van ON6MS, dank zij een anonieme schenker, die 

bovendien de elco’s heeft vervangen. Tnx ONxNN! 
 

ON4EZ heeft ons mooie hardware cadeau gedaan voor de ATV werkgroep, 

waaronder een  digitale satellietontvanger annex schotelantenne. Tnx Marc!   
 

Een goed rapport voor: 

- Julien ON6SV en XYL Annie, Luc ON5UK, Dirk ON2RS en XYL Geertrui, en 

ON5EX, die de handen  aan schuurborstel en dweil sloegen op 14 juni; 

- Dirk ON2RS, voor de gazon- en egaliseerwerken op het clubterrein en het 

schoonspuiten van de caravans; 

- Michel ON3MMA, voor de schenking van een stevige serverkast;  

- Stefaan ON6YN, voor de ‘met liefde’ geschonken velddagserver; 

- Roland ON7UF, voor de schenking van een Packard Bell laptop met Windows10 Pro én Linux Mint; 

- Frank ON1ACV, voor de koelkoffer uit de diepe krochten van zijn garage. Nu wil hij die toch niet meer 

terug zeker… 

De vele foto’s van de HAM BBQ die circuleerden via de mailinglijst spreken boekdelen. Vergeet echter niet 

de onbaatzuchtige vrijwilligers van de afdeling dranken: Michel ON3MMA, Julien ON6SV en XYL Annie, Luc 

ON5UK en XYL Linda, Dirk ON2RS en XYL Geertrui, Isabel ON3ISA, Roland ON7UF en XYL Karina, 

Patrick ON7ASN en Johan ON5EX. Kris ON3KDR moest zich verontschuldigen wegens een  

ambulancestage. Onze buren van de Gezinsbond De Pinte stelden tafels en stoelen ter beschikking, 

waarvoor eveneens onze oprechte dank. 
 

Nog meer goed nieuws. Eric ON3EDK en Michel ON3MMA trokken op woensdag 28 juni met klamme 

handjes naar het BIPT in Brussel en kwamen terug naar huis met een HAREC-vergunning op zak. Alle 

beperkingen van de basisvergunning vallen voortaan voor hen weg. Congrats! 
 

We verwelkomen Rik ON3RMI in ons midden. Vrijdag 7 juli mochten we met hem kennismaken in 

ON6MS. Als je het mij vraagt zal hij snel zijn draai vinden in onze club. Jonathan kwam ook eens snuisteren 

hoe het er bij ons aan toegaat. Verrassend: CW boeit hem. Zijn andere hobby heet ‘drones’ en hij beloofde 

ons een demo op het clubterrein. Hou onze mailinglijst in de gaten voor meer info.   
 

Geniet volop verder van de zomer. Als er antennes te monteren of te herstellen zijn, dan is het moment 

daarvoor nu aangebroken. Ook in 6MS.  

73 – Johan on5ex 

De Grondgolf #74, augustus 2017. Redactie: on5ex@on5ex.be 
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ACTIVITEITENKALENDER 

AUGUSTUS 2017 
 

4 vrijdag 19h30-23h Clubavond 

11 vrijdag 

19h30-23h 

 

20h30 

Clubavond 

 

TLS-ARCDP 

LEDENVERGADERING 

12-13 
zaterdag-

zondag 
- 

 

Wings and Wheels - Ursel Airfield 

ON4EZ/P on the air met GRC9, 80/40m 

CW/AM 

 

18 vrijdag 19h30-23h Clubavond 

25 vrijdag 19h30-23h Clubavond 

 

SEPTEMBER (onder voorbehoud) 
 

1 vrijdag 19h30-23h Clubavond 

3 zondag 10-18h 

 

SPEELSTRAAT DE PINTE (OCP) 

 

8 vrijdag 

19h30-23h 

 

20h30 

 

Clubavond 

 

TLS-ARCDP 

LEDENVERGADERING 

 

17 vrijdag 20h 
“DMR” 

door Yentel ON3YH 

25 vrijdag 19h30-23h Clubavond 

NOVEMBER (onder voorbehoud) 
 

3 vrijdag 20h 
“Weersondes” 

door Patrick Vanouplines 

26 zondag  Dag van de Wetenschap 

 

DECEMBER (onder voorbehoud) 
 

15 vrijdag 20h 
“Satellieten” 

door Krist ON4API 
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MARITIEME COMMUNICATIE 
 

 

Vrijdagavond 26 mei. Een goedgevuld lokaal voor de 

voordracht ‘Maritieme Communicatie’ door ON3WVS.  
 

Wouter is beroepshalve vertrouwd met het onderwerp, had 

alles perfect voorbereid en behandelde achtereenvolgens de 

maritieme communicatie op VHF, op MF en HF, via satelliet, 

en tot slot de belangrijke noodcommunicatiesystemen, want 

de zee kan onverbiddelijk toeslaan. 
 

Verschillende antennes deden de ronde, alsook een exemplaar van het onmisbare naslagwerk Admiralty 

List of Radio Signals. We kregen tussendoor illustraties te zien over de corrosiewerking en over hoe VHF 

antennes soms ondoordacht worden opgesteld. In het publiek zaten blijkbaar enkele kenners, die 

regelmatig  van zich lieten horen met bijkomende informatie, bevestigd of weerlegd door de spreker. 
 

Zoals gewoonlijk, verdwenen enkele OM’s na de offerande. Er bleef toch een behoorlijke kern van 

geboeide toehoorders aanwezig, een teken dat de voordracht gesmaakt werd. 
 

We danken Wouter ON3WVS om zijn kennis en ervaringen met ons te willen delen! 
 

73, Johan on5ex 

 

TLS ARDF LEMBEKE 

27 mei 2017 
 

 

 

Call Voornaam Naam TX 0 Starttijd Eindtijd Looptijd 

Buiten 

tijd Tijdslimiet 

1 ON4ANE Norbert Demeyere 5 1 13:25:00 14:24:55 0:59:55 0 150 

1 ON4FOX Marc Van Britsom 5 1 13:10:00 14:15:52 1:05:52 0 150 

1 ON4RP René Putzeys 5 1 13:30:00 15:04:20 1:34:20 0 150 

1 ON4ABZ Jean Ballings 5 1 13:27:00 15:13:20 1:46:20 0 150 

1 PA3EIF Eddy De Kerf 5 1 13:16:00 15:06:45 1:50:45 0 150 

1 ON6HI Marc Vanhalst 5 1 13:49:00 15:49:50 2:00:50 0 150 

1 ON7ARQ Patrick De Rocker 5 1 13:36:00 15:46:20 2:10:20 0 150 

1 ON7QR Donald Destadsbader 1 1 13:54:00 14:41:20 0:47:20 0 150 

1 onl xyl ON7QR Roos 

 

1 1 13:54:00 14:41:20 0:47:20 0 150 
 

 

 

ON6MS/P HF CW VELDDAG 

3-4 juni 2017 
 

 

 

Een nieuwe caravan, nieuwe mast, nieuwe antennes en nieuwe strategie om meer QSO's te loggen. 

De operatoren zijn niet nieuw, steeds dezelfde oudgedienden. Vintage style! 
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Bij het opzetten waren we slechts met vier man... steeds minder mensen dagen op. Ook het bezoek tijdens 

de velddag zelf was karig te noemen. Ik herinner me Marc ON6HI, Stefaan ON6YN, Patrick ON7ARQ, 

Patrick ON7ASN, Michel ON3MMA, XYL Sandra van ON4MA, mijn XYL en QRP en een maat van mij die 

beloofd had om langs te komen. Dit is een dieptepunt qua bezoekersaantal. Volgende maal beter! 
 

Dankzij een vereenvoudigd antenne- en mastsysteem en een goed voorbereid computersysteem was het 

opzetten van het volledige station in een mum van tijd geklaard. Het afbreken duurde slechts 3 kwartier, dat 

moet een record zijn. 
 

We gebruikten een nieuwe 'Aldi' Topcraft generator van 2,5 kVA. Het ding werkte perfect en maakte niet 

veel lawaai. Met een tankinhoud van 15 liter moesten we nauwelijks bijtanken... er werd slechts 20 liter 

verbruikt tijdens de 26 uur dat de generator draaide. 
 

Relatief goede weerscondities, vrij veel wind, weinig regen. Ik kon zelfs enkele uren in open lucht op het 

veld slapen. 
 

Er werden 850 QSO's gemaakt met stations in 86 landen, verdeeld over de 40-80-160m banden. Onze 

claimed score van 236.016 is de tweede beste score ooit van ON6MS/P en de 3e beste score ooit... 

ON6CK/P (UBA-sectie KTK) haalde nooit zoveel punten, maar liet ditmaal een score van 937 QSO’s en 

242.528 punten optekenen. Beide logs moeten nog door de logcheckmolen van de velddagcommissie.  
 

Dit jaar bestond de crew uit Marc ON4MA, John ON4UN, Mark ON4WW, Johan ON5EX, Karel ON5TN, 

Luc ON5UK en Roland ON7UF. Met speciale dank aan ON5EX, ON5UK en ON6YN voor het 
computermateriaal en ON4MA, ON5UK, ON5EX, ON7ASN, ON6SV, ON7UF en ON2RS voor de hulp bij 

het in orde brengen van ons nieuwe velddagbeestje, de caravan-nog-zonder-naam! 
 

En mni tnx Bert ON1BEJ en Jean Paul ON7AMI voor de hulp bij het troubleshooten van de 

computerperikelen... en hopelijk ben ik niemand vergeten... tot de volgende velddag! 
 

73 - Mark - on4ww. 
 

(foto's van on4ww-on5ex-on6hi) 

 

  
‘Dry run’ in de shack van ON4WW. Sjabloon voor de antenne-opstelling. 
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Als dartele veulens in het vrije veld. De polyphaser voor als het onweer nadert. 

  
John en Luc verkennen het terrein, 1 uur voor de 

start. 

Johan smijt zich als ON5EX/M QRP in de velddag. 

  
De ‘aldirator’ draait lustig rond.  De nachtridders: Karel ON5TN, Marc ON4MA. 
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Roland ON7UF doet zijn duit in het CW-zakje. De laatste uurtjes wegen het zwaarst. De visvijver is 

zo goed als leeg. 

  

Tijd voor ontspanning. Hoe eenvoudig velddagantennes kunnen zijn. 

  
2m ground plane antenne, ON4WW home brew. 2m-station voor de link met het VHF-team in 

Horebeke. 59+. 
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TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

9 JUNI 2017 
 

 

Aanwezig: (22) ON4ABY, ON7ARQ, ON2RS, ON4AED, ON7UF, ON6EP, ON6SV, ON3KDR, 

ON3ISA, ON5EX, ON5UK, ON4KH, ON3MO, ON4CMN, ON4WW, ON3MMA, ON3DWD & XYL, 

ON5OG, ON4ZG, ON6WJ, ON4EZ. 

Verontschuldigd: ON4TYP. 

 

De vergadering start om 20h30 en wordt ingeleid door ON5UK die het deel ARCDP verzorgt. 
 

- De financiële toestand van ARCDP vzw. blijft gunstig. 

- Na een tijdelijke stopzetting van onze deelname aan het gemeentelijk rampenplan werd na de aankoop 

van een nieuwe stroomaggregaat onze deelname hervat en gemeld aan het gemeentebestuur. 

- ARCDP ontving een Heathkit iambic keyer HD-1410 en wat literatuur van een anonieme schenker. 

Marc, ON4EZ schonk een DATV ontvangstinstallatie aan ARCDP. Hartelijk dank aan beide schenkers! 

- Op 14 juni is er een nieuwe kuisactie in het clublokaal. 

- Naar jaarlijkse gewoonte gaat de gemeentelijke “Speelstraat” door op zondag 3 september. ARCDP-

TLS neemt hieraan deel (seinen met vlaggen en seinsleutel). 

- Op 12 en 13 augustus is er in Ursel de jaarlijkse “Wings and Wheels” met demo’s en een 

tentoonstelling. Er kan gebruik gemaakt worden van een stroomaggregaat van ARCDP. 

- Sleutelbeheer van ARCDP-TLS. Acht leden zijn in het bezit van een sleutel van het hek dat toegang 

geeft tot het domein en een sleutel van het clublokaal.  Allen hebben het sleutel-register ondertekend. 

  

ON3MMA verzorgt verder het deel TLS. 
 

- Voorstel van nieuw Koninklijk Besluit BIPT. ON3MMA geeft een summiere samenvatting van een 

aantal punten in het voorstel (categorieën en CEPT, uitbatingsvergunning, eventuele toelating voor 

gebruik van remote stations, uitbating van repeaters, clubstations op alternatieve locaties, gebruik van 

roepnaam/A, B-EARS communicatie….). 

- De voordracht “Maritieme Communicatie” door ON3WVS kon rekenen op een ruime belangstelling. 

ON3MMA bedankte de spreker en bood in naam van de club een gepast geschenk aan. 

- De VHF-velddag had een uitstekende locatie in St.-Maria-Horebeke en behaalde zeer goede resultaten. 

Coördinator was ON3KDR. Het aantal bezoekers was echter minder dan vorig jaar. 

- De HF-velddag vond plaats op de vertrouwde locatie in het Mattestraatje in Zevergem. Coördinator 

was ON4WW.  Ondanks de barslechte condities werden 850 qso’s gemaakt en 83 multipliers 

gewerkt. De generator en de “nieuwe” caravan voldeden ruimschoots aan de verwachtingen. De 

nieuwe antennes verzekerden een snelle opbouw. Er waren weinig bezoekers. 

- Ham BBQ. In totaal zijn er 57 inschrijvingen. Er worden vrijwilligers gezocht voor de bar en het 

afrekenen. 
 

Rondvraag 
 

- ON3KDR en ON3ISA zorgen voor nazicht en aanvulling van de EHBO-box. Verder hebben beiden 

een aantal praktische vragen bij de organisatie van de BBQ. 

- ON3KDR vraagt toelating voor de aanschaf van twee hoofdtelefoons, een voetpedaal en aansluitkabels 

na indiening van een raming hiervoor. 
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- ON7UF wijst op de verplichte kennisgeving bij LNE van de gebruikte zendantennes. 

- ON3MO vraagt naar de mogelijkheid voor bezoekers aan de FD om de qso’s te beluisteren via 

luidsprekers. Tevens peilt hij naar de mogelijkheden om een opleiding voor contesten te organiseren 

met inbegrip van een bondige introductie voor de n1mm logging software. 

- ON7ARQ vraagt om tijdens VHF-contesten ook andere frequenties te beluisteren naast de gebruikte 

werkfrequentie. Hierdoor kunnen er meer verbindingen gemaakt worden. 

- ON6EP vraagt nogmaals meer duidelijkheid met betrekking tot de UBA-verzekeringen. Binnenkort 

organiseert de UBA hierover een studiedag. 

- ON4WW overweegt een deelname aan de SSB FD in september. Hiervoor vraagt hij toestemming 

voor het gebruik van de caravan en de stroomaggregaat. 

- ON6SV vraagt een voorbereidende vergadering voor het praktisch organiseren van de BBQ op vrijdag 

16 juni. 

- ON3ISA vraagt of een HAREC-cursus kan ingericht worden in TLS. De organisatie van zo een cursus 

vraagt heel wat inzet gedurende een aantal maanden. Dit kan enkel als er voldoende cursisten zich 

aanmelden en er beroep kan gedaan worden op een aantal lesgevers. Momenteel is de organisatie van 

een HAREC-cursus echter niet mogelijk. 

- Tijdens de maand juli is er geen editie van de Grondgolf en is er ook geen leden- en 

bestuursvergadering. De activiteiten worden hervat begin augustus. De clubavonden blijven echter 

doorgaan. 

De vergadering wordt gesloten om 21h30. 

Frank, ON5OG. 

 

 

80M CYCLO ARDF 

24 juni 2017 - Lotenhulle 
 

 

Plaats  call   start   aankomst  tijd   vossen  punten 

1  ON4FOX  13:40:00  15:15:00  01:35:00  6   30 

2  ON4ANE  13:45:05  15:47:00  02:01:55  6   25 

3  ON7ARQ  14:00:00  16:40:00  02:40:00  6   22 

4  ON5HC  13:55:00  16:40:00  02:45:00  6   20 

5  ON4RP  13:50:00  15:40:40  01:50:40  5   18 

org.  ON6HI 

 

 

 

HET GEHEIM VAN CW LEREN IS  

GEEN GEHEIM 
 

 

Luc ON5UK en ikzelf (ON5EX) kregen CW als het ware ingelepeld vanaf onze prille jeugdjaren (tnx Erik ON4LP). 

We hebben het nooit meer afgeleerd en CW maakt nu al 50 jaar een wezenlijk onderdeel uit van onze 

hobbybeleving. Niet dat we geen andere communicatiemodes doen, maar telkens belanden we opnieuw bij CW als 

favoriete communicatiemode. 
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Evenveel jaren hoor ik klaagzangen over het leren van de morsecode. ‘Ik krijg het maar niet onder de knie’, ‘ik ben 

te oud’, ‘ik heb geen gevoel voor ritme’, enzovoort, enzoverder. Waarheid of mythes? Zijn er geheimen mee 

gemoeid om CW onder de knie te krijgen? 
 

N.B. Ik heb lang getwijfeld om dit artikel ‘publiek’ te maken, uit vrees dat het zou overkomen als ‘uit de hoogte’, 

belerend, enz. De commentaar van Luc ON5UK, Mark ON4WW en Jos ON6WJ overtuigden me om het wel te 

doen. Mijn enige en oprechte bedoeling is om u te helpen in het ontdekken en leren van CW, gebaseerd op  eigen 

ervaringen en ja, ook om u ontgoochelingen te besparen. 

   

1. FUN 
 

CW doe je – net als onze hele hobby - voor je plezier. Dat wordt wel eens uit het oog verloren. Als 

het plezier ontbreekt, hou het dan voor bekeken en richt uw aandacht naar iets anders. Mogelijkheden 

genoeg binnen en buiten onze hobby.  Wil je, zelfs zonder goestink, koste wat kost, CW onder de knie 

krijgen, bouw dan een beloningssysteem voor jezelf in. “Als ik deze oefening overleef, dan heb ik een 

XXX verdiend”. XXX in te vullen naar believen. Dat werkt bij dieren, maar ook bij ons, stervelingen. 
Laat dit echter duidelijk zijn: echte CW-ers (die mét de goestink), hebben geen beloning nodig. Voor 

hen is pure kunde de beloning. 
 

2. LEERMETHODE 

 

In het steentijdperk leerden we CW met behulp van vinylplaatjes 

of audiocassettes. Het hele alfabet werd doorlopen aan 5 

woorden per minuut, om vervolgens de snelheid op te drijven. 

Zeer saai, en meestal geraakte je niet verder dan 10 wpm. 

 

Schrap en vergeet deze leermethode. 
 

Leer morsetekens opnemen die meteen aan 20 woorden per 

minuut (of sneller) worden geseind, met extra pauzes tussen de 

tekens. Met een deftig woord: de ‘Koch-Farnsworth’ 

leermethode. Een uitstekende cursus gebaseerd op deze methode vind je bij G4FON, maar ook bij 

onze eigen UBA kan je terecht.  

 

3. FOCUS en DISCIPLINE 
 

Iets leren kost altijd moeite. Het is niet anders bij CW: elke dag, zon-, feest- en vakantiedagen 

inbegrepen, steevast minstens 30 minuten oefenen in het opnemen, maak daar indien mogelijk 2 x 30 

minuten van, met een rustpauze, of bvb. ’s ochtends en ‘s avonds. Niet met TV of radio op de 

achtergrond of zeurende pagadders in de buurt, maar in ‘eenzame opsluiting’, met de hoofdtelefoon op. 

Concentratie is the name of the game. Laat je door niks en niemand afleiden. 
 

4. VOORUITGANG 
 

Na drie à vier maanden dagelijks oefenen onder de hierboven beschreven omstandigheden, moet je 

vooruitgang merken. Je zou in staat moeten zijn om 15 wpm willekeurige tekst vlot op te nemen. “Ma, 

ik kan het!”. Het zwaarste is achter de rug. 
 

5. SEINEN 
 

CW seinen is veel gemakkelijker om leren dan CW opnemen. Je kan starten met een handsleutel, of 

meteen een seinsleutel met paddles gebruiken, die via je transceiver automatisch strepen en punten 

http://www.g4fon.net/CW%20Trainer.htm
http://www.uba.be/nl/actueel/uba-cw-cursus
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maakt. Met een ‘handpomp’ kan je misschien 20 wpm halen, maar lang zal je dat niet kunnen volhouden 

zonder polsmoeheid, waardoor je seinritme gebrekkig wordt. Sommige CW-veteranen kicken op 

handgesleutelde CW omdat het een persoonlijke seinafdruk geeft. Ja, sommige operatoren kan je 

mettertijd herkennen aan hun seinschrift. Maar we zijn nog lang niet toe aan dat stadium. Voor de 

beginnende CW-er bevelen wij paddles aan, bijvoorbeeld een klassieke Bencher BY-1 (dit is geen 

reklame). 

 

  

Handseinsleutel Bencher BY-1 paddles 

    

6. EN NU? 
 

Wel, nu begint het pas. Je verlaat de HiFi CW sound en komt terecht in de echte wereld van CW 

signalen op HF, middenin allerlei storingen: QRM, QRN, QSB. Een smal CW-filter (500/200 Hz) in je 

ontvanger kan helpen om de vijand te verslaan, maar uiteindelijk komt het op de ‘little grey cells’ aan. 

Probeer een CW-signaal te isoleren door in gedachten het seinritme en de toonhoogte vast te houden, 

middenin alle storingen. Probeer ook de voor u ideale ‘pitch’ te vinden: de beste toonhoogte van het 

ontvangen CW signaal. Volgens het boekje is dat 700 Hz, maar het ene oor is het andere niet.  
 

Er is nog een ander obstakel te nemen, zelfs als je behoorlijk kan opnemen. Stel je voor dat je een QSO 

afluistert en noteert: “tu qsll hpe cuagn sn gl gb”. Wat voor taaltje is dit? Er worden in het CW-verkeer 

doelbewust allerlei afkortingen gebruikt om de informatie sneller over te brengen. 

 

tu: thank you 

qsll: ik zal uw QSL-kaart bevestigen 

hpe cuagn sn: hope to see you again soon 

gl: good luck 

gb: goodbye 

 

Een goed overzicht van de afkortingen vind je op: 

http://cw.hfradio.org/cw_resources/abbreviations.html. 
 

7. DIVERSITEIT 
 

Er is een wereld van verschil tussen de CW-stations op HF. 
 

- Stations op DXpeditie seinen altijd aan hoge snelheid (25 wpm en nog veel sneller), ik heb het 

nooit anders geweten. De reden ligt voor de hand: zoveel mogelijk QSO’s maken. Je hoeft ze enkel 

weten te vinden (bv. met de hulp van een DX cluster zoals dxsummit.fi) en razendsnel te reageren. 

http://www.vibroplex.com/contents/en-us/d67.html
http://cw.hfradio.org/cw_resources/abbreviations.html
http://www.dxsummit.fi/
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Meer dan een 599-rapport verwachten ze echt niet terug, ook al zijn ze nauwelijks hoorbaar. Speel 

dat 599-spel gewoon mee (tèwattatè = ‘het is wat het is’). Veel belangrijker is het om op de juiste 

frequentie en op het juiste tijdstip aan te roepen. Doorgaans is dat in CW 2 kHz boven de 

zendfrequentie van het DX-station, maar volg het DX-station voor de correcte informatie. Meer 

weten over DX-en in CW: 

http://www.on4ww.be/OperatingPracticeDutch.html 

 

- DX stations zonder DXpeditie seinen niet per se ultrasnel, maar houden het toch meestal kort.  

Rapport en naam volstaan. Je moet het een beetje aanvoelen = beluisteren. Een ‘echt’ 

signaalrapport  in plaats van de virtuele 599 is hier volgens mij wel op zijn plaats. 
 

- Conteststations: ook goed voor een reactietest, want ze seinen ultrasnel, hooguit even 

vertragend voor het rapport en volgnummer. Je wil minstens weten over welke contest het gaat en 

wat  verondersteld wordt om door te sturen (volgnummer/CQ-zone/ITU-zone/leeftijd, enz.).  
 

- Special event stations: stressy, want ook zij willen zoveel mogelijk QSO’s draaien. Soms is hun 

roepnaam lachwekkend lang, bv. ON500MERCATOR. Geef daar maar eens CQ in CW mee! 
 

- Echte CW stations sturen meer nuttige info door dan een kunstmatig 599 rapport. Bovendien 

passen zij hun seinsnelheid aan aan uw seinsnelheid. RST, naam, QTH worden uitgewisseld, en info 

over rig, antenne, wx als extraatje. Relax! 
 

- Ragchew (‘babbelgrage’) stations willen alles van je weten. Bereid je voor op een QSO van 

minstens 30 minuten. Dit zijn de ware kunstliefhebbers.  

Er zijn voldoende stations op de banden te vinden die het houden bij trage snelheden. Rond de 14.050 kHz 

vindt je de fanaten van de ‘handpomp’ (straight key) en die doen het meestal trager. Maar ook op 80 meter 

zijn er rond de 3.570 kHz veel Nederlandse en Belgische stations te horen die lange QSO’s maken aan 15 

tot 20 wpm. 
 
8. SLOGANS 

 

“CW is het enige mogelijke communicatiemiddel onder moeilijke (QRM/QRN/QSB) omstandigheden.”  
 

Naar mijn bescheiden mening is deze bewering achterhaald. Een aantal digitale modes, bv. JT9 halen 

echt wel betere resultaten om signalen van diep onder de ruis te halen en te decoderen, en het ziet 

ernaar uit dat voortdurend verder aan die weg wordt getimmerd.  
 

“CW is het meest efficiënte (het bereiken van zoveel mogelijk met zo weinig mogelijk) communicatiemiddel.”  
 

Deze bewering kan ik wel bijtreden. Een telegrafiezender is eenvoudig van opzet, nodigt uit tot 

zelfbouw, en de methode om een  draaggolf in en uit te schakelen kan bijzonder primitief zijn! 

 

 
(Courtesy Guido ON6RL) 

http://www.on4ww.be/OperatingPracticeDutch.html
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Nog ter illustratie, het verhaal van ON4WW (tnx Mark): 

Het moet ergens rond 1990 geweest zijn dat Peter ON6TT en ik aan de ARRL 10m contest 
meededen… multi-op = mixed mode. Peter werkte een station in North Dakota… en ND hadden 

we nog nodig als multi in CW. Ho ha hi, de OM kon wel CW, maar had geen seinsleutel bij de 

hand. "Please please please, construct something so we can get the mult!". "Ok, continue calling CQ, 

I'll see what I can do". Wat later kwam de OM terug op frequentie… hij had iets in mekaar 

geflanst met 2 draadjes… en zo hebben we dat CW QSO met ND gemaakt. 

 
9. ENKELE BEDENKINGEN 

Sommigen beweren dat een brutale gooi in het zwembad de beste leerschool is: meteen QSO’s gaan 

maken op HF, ‘we zien wel hoe het afloopt’. Sorry, maar volgens mij je reinste larie. Gebrekkige kennis zal 

enkel medelijden/weerzin van je tegenstation - als je er al een vindt - opwekken. Het valt mij trouwens op 

hoe erbarmelijk slecht de seinkwaliteit van sommige stations is, en hoe de seinkwaliteit in het algemeen is 

afgenomen. Niet aan meedoen.    

Er is de laatste tijd een revival van CW-opleidingen. Ongetwijfeld een goedbedoelde zaak, maar ik blijf erbij 

dat CW leren iets is dat je best binnenskamers houdt. Groepsopleidingen kunnen wel ondersteunend en 

motiverend werken, net zoals het luisteren naar CW QSO’s op de banden.  

Met een 5 of 12 wpm BIPT CW-attest kom je in de praktijk niet ver. ‘You’re in business’ vanaf minstens 18  

wpm. 

Is CW iets voor de happy few? Ik ken OM’s die in een korte periode (bv. 6 maanden) van scratch naar 

echte CW-PRO’s geëvolueerd zijn. Leeftijd, geen gevoel voor ritme, en andere argumenten verwijs ik 

resoluut naar de wereld van de mythes. Er is maar één ding dat telt om een goede CW-operator te 

worden: GOESTINK. Eenmaal je de techniek beet hebt, ligt de wereld van CW-communicatie voor je 

open. Waar je met veel moeite een SSB QSO maakt, loopt dat in CW van een leien dakje.   

 

73, 

Johan ON5EX           
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Tinternet 
 

DATV (on5ex) 

Het Portsdown DATV project https://wiki.batc.tv/The_Portsdown_Transmitter 

Petrichor (on5ex) 

Weeral iets bijgeleerd… https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrichor 

7J1RL (on4ww) 

DXpeditie Okino Torishima, 1976 https://www.youtube.com/watch?v=SoNABeU-hVk 

AH1A (on4ww) 

DXpeditie Howland, 1993 https://www.youtube.com/watch?v=hZuIxN-85js 

Airspy HF+ (on4lp) 

De nieuwe Airspy HF/VHF ontvanger http://www.rtl-sdr.com/?s=Airspy+HF%2B 

MyUS (on5uk) 

Moeilijkheden om iets aan te kopen in 

de VS? MyUS koopt aan in uw plaats 

en verstuurt aan de laagste kost. 

 

http://www.myus.com 

 

 

Wist je dat… 

 

- Een zekere M. door de examinator van het HAREC-examen streng tot de orde werd geroepen 

toen hij vóór de examentijd de (officiële) stylo ter hand nam? Zij had nochtans duidelijk gezegd  

“Niets aanraken!”. 

- Dezelfde M. door dezelfde examinator warempel een rookstop werd geweigerd? Hoe is het 

mogelijk! 

- Onze beide HAREC-laureaten de vragen voor de Basisvergunning kregen voorgeschoteld? Dat zij - 

gelukkig - achterdochtig werden door de 24 i.p.v. 33 vragen, hun antwoorden niet bevestigden, en 

uiteindelijk hun echte HAREC-examen op papier i.p.v. per computer moesten uitvoeren?  

- Het BIPT hier volgens ons toch wel enkele steekjes heeft laten vallen? 

- Er binnenkort een nieuwe kledinglijn “TLS” op de markt komt? 

- ON6MS en ON7AMI alle 12 SSTV-beeldjes verzonden op 145800 vanuit het ISS ter gelegenheid van 

20 jaar ARISS met succes hebben binnengehaald?        

 

https://wiki.batc.tv/The_Portsdown_Transmitter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrichor
https://www.youtube.com/watch?v=SoNABeU-hVk
https://www.youtube.com/watch?v=hZuIxN-85js
http://www.rtl-sdr.com/?s=Airspy+HF%2B
http://www.myus.com/
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De zomer van 2017 
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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 Michel Malfait ON3MMA, Michel.Malfait@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 Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.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: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:luc.on5uk@skynet.be
http://www.uba.be/nl/contact/lid-worden

