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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, 
 

Het is gebeurd. Michel ON3MMA werd op 10 maart verkozen tot voorzitter van TLS. Hij wordt vanaf nu 

gepast aangesproken als ‘CM’. Wij zien veel in hem en wensen hem een lange CM carrière toe. Tegelijk 

namen we afscheid van Chris ON4KH als CM. Als dankbetuiging boden onze leden aan Chris het boek 

‘Inside Enigma’ van Prof. Tom Perera W1TP aan. 
 

Begin maart pakte Mark ON4WW uit met een kortstondige packet radio revival. Het werd een spannende 

belevenis, zie verder.  
 

Nog in maart manifesteerde ON6MS zich in de UBA Lentecontest, op 2m en 6m. Isabel ON3ISA, Michel 

ON3MMA en Kris ON3KDR kweelden ‘CQ Contest’ dat het een lieve lust was. Er werd telkens een beter  

resultaat neergezet dan vorig jaar. Iedereen tevreden, en een stevige training voor de VHF velddag in juni. 

Congrats!   
 

Vrijdagavond 17 maart trokken we met een groepje van 18 leergierigen naar ‘Pushing the Boundaries’. 

Scroll down for more. 
 

Wie begaan is met onze UBA vereniging, en wie is dat niet, zal zeker de uiteenzetting van Claude ON7TK, 

UBA voorzitter willen bijwonen op 21 april om 20 uur. Er werden negen specifieke vragen ontvangen en 

doorgestuurd naar Claude. 
 

De countdown naar de HF en VHF velddag op 3 en 4 juni is begonnen. Er is nog veel te doen. De nieuwe 

oude caravan inrichten als velddagshack, de ideale plaats vinden voor VHF, antennes en toestellen testen, 

enz. We kijken uit naar de consignes van onze velddagmanagers, Mark ON4WW voor HF en Kris 

ON3KDR voor VHF. 

 

Golden retriever ‘Lambiek’ was van de partij tijdens de 2m  

ON-contest. Een assistentiehond van Canisha, getraind om 

mensen met een fysieke beperking bij te staan. Een 

lichtschakelaar bedienen, deuren en kasten openen en 

weer sluiten, medicijnen of de telefoon aanbrengen, 

sleutels en andere gevallen voorwerpen oprapen… 

allemaal dingen die voor een persoon met een fysieke 

beperking soms onoverkomelijke hindernissen betekenen, 

maar niet voor een goed getrainde hulphond.  

 

Als dergelijke hulphonden aan het werk zijn, krijgen ze een 

jasje om met het verzoek om ze niet te aaien. 

 
73, Johan on5ex 

 

 

De Grondgolf #71, april 2017. Redactie: on5ex@on5ex.be 

 

http://www.canisha.be/
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APRIL 2017 

 

7 vrijdag 
19.30 – 23 

u 
CLUBAVOND 

12 woensdag 14 u KUISEN LOKALEN 

14 vrijdag 20.30 u  

 

TLS-ARCDP 

LEDENVERGADERING 

 

21 vrijdag 20 u 

 

‘IK en de UBA, de UBA en IK’ 

Claude ON7TK, UBA voorzitter 

 

28 vrijdag 
19.30 – 23 

u 
CLUBAVOND 

 

MEI 2017 
(onder voorbehoud) 

 
 

12 vrijdag 20.30 u 

 
 

TLS-ARCDP 

LEDENVERGADERING 

 

 

26 vrijdag 20 u 

 

“MARITIEME COMMUNICATIE” 

Wouter ON3WVS 

 

 

 

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

10 maart 2017 

 
 

Aanwezig: (26) ON4KH, ON4ABY, ON4UN, ON8DZ, ON4CMN, ON5OG, ON4AED, ON5EX, 

ON5UK, ON7UF, ON6WJ, ON4ZG, ON6WY, ON3MMA, ON4WW, ON2RS, ON6SV, ON6EP, 

ON3KDR, ON3ISA, ON7ARQ, ON4TYP, ON3EDK, ON6VK, ON7AMI, ON6HI. 
 

Verontschuldigd: ON4IZ, ON7ASN. 
 

Het programma van deze vergadering omvat slechts een punt nl. de UBA verkiezingen voor CM en drie 

UBA bestuurders. 

 

ON4KH opent de vergadering om 21h na de Algemene Statutaire Vergadering van ARCDP vzw. 
 

Bij het openen van de vergadering zijn er 24 stemgerechtigde leden aanwezig en is er een volmacht van 

ON7ASN. 
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Michel ON3MMA wordt unaniem verkozen tot CM in vervanging van Chris ON4KH die besloten heeft, na 

jarenlang het CM-schap te hebben waargenomen, om ‘op rust’ te gaan. De vergadering dankt ON4KH 

voor zijn jarenlange inzet en overhandigt hem een passend geschenk. De nieuwe CM wordt gefeliciteerd 

met zijn nieuwe functie en de vergadering wenst hem veel succes hiermee. 
 

De stemming voor drie UBA bestuursleden heeft onmiddellijk na de verkiezing van de CM plaats. De 

stembiljetten worden onder gesloten omslag verzonden naar ON4AVJ en de resultaten van de stemming 

worden bekendgemaakt tijdens het Nationaal Congres van de UBA op 20 mei in het Euro Space Center in 

Transinne in de provincie Luxemburg.  
 

De vergadering wordt gesloten om 21h30. 
 

Frank, ON5OG.  
 

 

PUSHING THE BOUNDARIES 

17 maart 2017 
(foto’s: ON4AED) 

 

 
 

Niet minder dan 18 toehoorders kwamen af op het bezoek aan deze boeiende tentoonstelling over de 

evolutie van de landmeetkunde doorheen de tijd. Ze werden ontvangen door de sympathieke prof. Alain 

De Wulf die in een uurtje een overzicht gaf van de evolutie van de landmeetkunde, zowel in de 

toepassingen als het instrumentarium.  
 

De eerste landmeters zagen het licht in het oude Egypte rond 3000 v.Chr.  Na elke overstroming van de 

Nijl was het werken geblazen om alle percelen opnieuw te begrenzen. Ze hingen rechtstreeks af van de 

farao’s en hadden veel aanzien. Hun instrumentarium beperkte zich tot een bol meetkoord en een 

schietlood.  Tijdens de Griekse en Romeinse periode ontwikkelde men nieuwe instrumenten voor hoogte-, 

hoek-, en afstandsmetingen.  Maar het was pas in de zeventiende eeuw dat de landmeetkunde een revolutie 

kende als gevolg van de toepassing van de optica in nieuwe meetinstrumenten. In de jaren daarop werden 

de kijkers steeds krachtiger, nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker.  
 

En toen kwam de elektronica. In 1957 was er de tellurometer die radiogolven i.p.v. lichtgolven gebruikte 

voor de afstandsbepaling. Onze hobby was niet veraf. Ook de laser speelde een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van de landmeetkunde. Vandaag wordt volop gebruik gemaakt van de GPS. De landmeter die 

voorheen het veld opging met een hele ploeg en vele kilo’s apparatuur bestaat niet meer. Vandaag is 
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landmeetkunde een combinatie van vele disciplines zoals geografie, informatica, bouwkunde, elektronica, 

enz. Men spreekt dan ook over GEOMATICA. 
 

Na afloop van de prachtige uiteenzetting was het tijd om een kijkje te nemen in de toonzaal. Opnieuw gaf 

prof. De Wulf vol enthousiasme toelichting bij de vele instrumenten die er te bewonderen vielen.  
 

We hebben die avond heel veel geleerd, en daar gaat het om. Meer van dat zou ik zeggen. Onze bijzondere 

dank gaat naar Prof. De Wulf, die duidelijk leeft voor zijn vakgebied, en naar Dirk ON4AED die dit 

groepsbezoek voor ons organiseerde. 

 

73, Luc ON5UK  

 

AFSCHEID VAN EEN MAILING LIST 
 

 

 

Begin maart viel het doek over de knightsqrss@cnts.be mailinglijst, na meer dan 10 jaren trouwe service. 

Deze lijst ondersteunde de e-mail communicatie tussen de liefhebbers van QRSS. 
 

Luc ON6UL en Johan ON5EX ontvingen een live dankbetuiging vanwege G6NHU op 40m:  

 

 
 

Zij voelden zich hierdoor een beetje ‘sabena’. 

De nieuwe mailinglijst kan je hier terugvinden: https://groups.io/g/qrssknights.  

QRSS - where milliwatts feel like kilowatts. 

 
 

73 – Johan on5ex 
 

 

Packet Radio Revival 
 

 

 

27 februari 2017 
 

Guy Deprez heeft zowat het monopolie op 'going back in time', maar toch niet helemaal. Hier volgt een serieuze 

uitdaging voor jullie tijdreizigers… (de jonge garde zal even moeten passen, of zijn ze dermate vindingrijk… ik ben 

benieuwd naar beide categorieën). 
 

Niet zo lang terug hoorde ik de woorden 'Packet Radio' vallen (tnx Johan). Tot voor enkele jaren was ik nog de enige 

lone tonto die volhield om een DX Cluster via 2m Packet Radio te connecteren. Uiteindelijk moest ik buigen, 1200 

baud kon de overvloed aan spots niet meer slikken. 
 

Vanavond heb ik met vallen en opstaan mijn TNC-2 (Terminal Node Controller, één van de vele die wijlen Roger 

ON4EJ in mekaar knutselde) terug operationeel gekregen. 

 

UITDAGING 

Wie connecteert me? 

Frequentie: 144.925 (2m FM) 

https://groups.io/g/qrssknights
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Snelheid: 1200 BAUD (niet te verwarren met de 9600 BAUD tussen TNC en PC) 

Te connecteren call: ON4WW 

Startend op 28 februari tot en met 9 maart, telkens QRV vanaf 18u 's avonds 

tot rond middernacht. 

Good luck old boys and girls, ik kijk uit naar de eerste connectie! 

73 - Mark - on4ww. 

 

9 maart 2017 
 

Wat een spannende voorbije 10 dagen… telkens ik de shack binnenkwam: even checken of een nieuwe vis 

gebeten had. 
 

Blijkbaar geen evidentie om de clubleden warm te krijgen voor het pre-internet communicatiemiddel 

waarmee we toentertijd o.a. mails naar mekaar verstuurden (remember de BBS-en?). Lang voor INNet, 

UUNet, Telenet + Eudora, Outlook Express, Outlook en derivaten ten tonele kwamen en ons leven danig 

overhoop gooiden. Vertelde Peter ON6TT tijdens zijn uiteenzetting in december ook niet dat packet radio 

voor de laatste linken in het veld gebruikt werd tijdens onze humanitaire operaties? 
 

Onderaan vind je een foto terug van het ON4WW packet station zoals het sinds den beginne was, en nu 

opnieuw geactiveerd werd. Een Yaesu FT-208R portabel die een kloeke (ahum) 2,5W uitstuurt in een 2/70 

colinear verticale op 3m laagte, een TNC-2 met dank aan wijlen Roger ON4EJ, en een TNC2H-DK9SJ die ik 

van John ON4UN in bruikleen heb (de TNC2H heb ik ooit getest op 70cm, maar verder niet gebruikt… 

dient als backup - tnx John!). Merk de 'professionele' afhandeling rond de portabel op… ooit eens tot bij FS 

gereden voor een connector… die connector bleek een gouden geval te zijn, zeker qua prijs. Daardoor zijn 

de rood/groen/blauwe verbindingsdraadjes steeds gebleven zoals ze ook nu op de foto staan 😊. 
 

Goeie herinneringen moeten af en toe eens bovengehaald worden. Ik ben verheugd dat onderstaande 

dapperen hun beste beentje voorgezet hebben. Bloed, zweet en tranen bij sommigen…ik kijk al uit naar de 

verhalen! Of het aas (=drank) de visjes doen bijten heeft, is niet belangrijk. Belofte maakt schuld, beverages 

zullen genuttigd worden. Van harte! 

 

Speedy Gonzales 
 

 
 

The Silver Bullet (connectie op 1 maart) 

 

 
 

The Packet Radio Guru, TNC-2 certified 
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Magical Mike Ahoi! 
 

 
 

Een eerste poging van ON7ASN op 7/3/17 rond 17u45… echter geen gegevens uitgewisseld, 

nog geen volwaardig QSO) 

 

 
 

Last but not least… bloed, zweet en tranen… tnx voor de volharding es congrats Patrick! 

 

 
 

De ongeëvenaarde (tevens ietwat schabouwelijke, maar wel een kwarteeuw operationele) 

ON4WW packet radio opstelling 
 

 
 

73, Mark ON4WW 
 
Nvdr: het is nog niet te laat om eens uw TNC vanonder het stof te halen voor een packet radio test/QSO. Mark ON4WW, Patrick ON7ASN en Johan ON5EX 
zijn nog regelmatig QRV op 144.912,500 kHz (AFSK 1200 baud). 
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Woensdagavond, klusavond 

 
 

Vanaf woensdag 29 maart wordt aan de leden de mogelijkheid geboden om op woensdagavond nuttige 

activiteiten te organiseren binnen en vooral buiten het verenigingslokaal. Zoals de vorige jaren, gelden de 
volgende afspraken:  
 

- Openingstijd: 19 tot 21 uur 

- Het clublokaal is niet zomaar toegankelijk. De vraag om het clublokaal open te stellen moet worden 

gericht aan Luc ON5UK, met melding van de geplande activiteit. 

- Op woensdagavond zijn er geen barvrijwilligers. Men kan zich eigenhandig voorzien van dranken, mits 

duidelijke notering op een bestelbon die op het magneetbord wordt aangebracht.  

- Niet vergeten om het aanwezigheidsregister in te vullen a.u.b. 

 

73 – Luc ON5UK 

 

MAILINGLIJST TLS-ARCDP 

 
 

Er zijn de laatste tijd nogal wat problemen met onze mailinglijst tls-arcdp@on5ex.be. Die blijkt door 

uitschot misbruikt te worden om spam te genereren. Omdat ik daar zo snel mogelijk vanaf wil, zal de 
huidige mailinglijst verdwijnen op 1 mei 2017. Er zal een nieuwe mailinglijst voor de TLS-ARCDP worden 

gemaakt, namelijk tls-arcdp@groups.io, waar alle leden zoals vanouds terecht kunnen voor verspreiding van 

berichten naar alle clubleden. We doen ons uiterste best om de overgang zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen.   

73 – Johan on5ex 

 

Tinternet 
Downloads ZX Ronde (on5ex) 

Gevarieerde lectuur voor curieuzeneuzen  http://www.pa1jt.nl/index.php/downloads-zx-ronde 

Collectie Fons Vanden Berghen (on6hi) 

Nieuwe website! http://www.telegraphy.eu/ 

IP3 (on7uf) 

Tutorial over intercept point 3 https://www.maximintegrated.com/en/app-

notes/index.mvp/id/5429 

MLA (on5uk) 

ON6YC’s MLA webpagina  http://www.on6yc.eu/magnetic-loop-antenna...html 
 

 

 

http://www.pa1jt.nl/index.php/downloads-zx-ronde
http://www.telegraphy.eu/
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5429
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5429
http://www.on6yc.eu/magnetic-loop-antenna...html
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Waar in België vind je de langste hond? 
 

 
 

In Limburg: “Dit is mijn hooooooooooooooooooooooooond”.  
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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: 
 
 

 

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

