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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, 
 

Het heeft wat administratieve voeten in de aarde gehad, maar Michel ON3MMA is nu officieel CM van TLS. 
 

Nog een week te gaan en het is Velddag (3-4 juni) in de wei, jochei. Opnieuw treden twee TLS teams aan. 

Het HF team (80/40/160m) vind je op de vertrouwde stek in Zevergem (Mattestraatje, 50.972222 N 

3.679444 E). Het VHF-team (6/2m) zoekt het hogerop in Horebeke (Heerweg 10, 50.828 N 3.682 E). 

Natuurlijk gaan we winnen op beide terreinen. Tjakka! Veel succes, nog veel meer plezier en… hou het 

veilig (het is het moment niet om de UBA-verzekering te testen). 
 

Nooit gedacht dat de inschrijvingen voor de HAM BARBECUE zo vlot zouden binnenlopen. De teller staat 

nu op 47 smulpapen. Meteen na de Velddag starten de praktische schikkingen. Michel ON3MMA is onze 

hopman. 
 

Na de HAM BBQ gaan we kort in vakantiemodus. In juli is er geen ledenvergadering en geen Grondgolf. Op 

vrijdagavond is het clublokaal open zoals gewoonlijk, met maximale bezetting van het terras. Kom gerust 

langs voor een praatje bij een drankje. Voor diehards blijft de woensdagregeling van toepassing, en voor 

OM’s die verre/dichtbije vakantieoorden opzoeken en van daaruit kunnen uitkomen: geef een seintje en we 

bemannen ON6MS om een QSO te maken.   
 

Per 1 juni kosten de drankjes in het clublokaal enkele centen meer. Het werd de hoogste tijd om de 

stijgende  inkoopkosten bij te benen. Wie al eens een drankje (koud of warm) nuttigt op een andere plaats, 

weet dat we nog steeds ‘civiele’ prijzen hanteren. En denk eraan: meer consumeren = meer middelen om te 

radio-experimenteren. 

 

73, Johan on5ex 
 

P.S. We vernemen dat Kris ON3KDR en Isabel ON3ISA geslaagd zijn voor de basiscursus 

Dringende Geneeskundige Hulpverlening (aka hulpverlener-ambulancier). Congrats!  

 

  
 

ON6MS / M - Velddag 2-3 juni 1973 

De Grondgolf #73, juni 2017. Redactie: on5ex@on5ex.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvYxFULjrWo
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ACTIVITEITENKALENDER 

JUNI 2017 
 

2-3-4 Vr-za-zo  VELDDAG 

9 vrijdag 20.30 u 
TLS-ARCDP 

LEDENVERGADERING 

14 woensdag 14.00 u KUISNAMIDDAG 

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 

 

JULI 2017 
 

 
 

Tijdens de maand juli is er ledenvergadering, noch Grondgolf. De club is 

geopend op vrijdagavond. Aan iedereen een rustgevende vakantie toegewenst.   
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Roger ON6WU SK 

 
 

We vernamen dat Roger Vermet ON6WU onverwacht overleden 

is op de leeftijd van 69 jaar.  
 

Roger was geen lid van onze sectie, maar wie vorig jaar op 22 

april aanwezig was op de voordracht over stralingspatronen van 

antennes, zal zich Roger herinneren als een vriendelijk en 

hulpvaardig OM die graag zijn uitgebreide kennis ten dienst 

stelde van de radioamateurs.  
 

Roger was de rechterhand van ons lid John, ON4UN. Regelmatig 

was hij te spotten in John’s tuin, werkend aan een of andere 

antenne. Tevens was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de  

software die je kan vinden op de CD bij het Low-Band DXing 

handboek.  
 

Roger stond niet graag ‘in the picture’ en bleef het liefst op de 

achtergrond. Maar met een antenne-probleem kon je steeds bij hem 

terecht. Met hem verliest de radioamateurgemeenschap een 

uitzonderlijk bekwaam en hulpvaardig lid. Voor Roger was 

‘hamspirit’ geen ijdel woord.  

  
Het bestuur van ARCDP/TLS 

 
Op 22 april vorig jaar gaf Roger ON6WU zijn voordracht 'Stralingsdiagrammen' in onze radioclub. Roger was sinds 

de jaren 80 de rechterhand van John ON4UN bij de vele testen die ze deden ter voorbereiding van de Low-Band 

DXing boeken. Hij hielp ook bij het uitbouwen van Johns antennepark en realiseerde vele andere technische 

verwezenlijkingen. Nog niet zo lang geleden hielp hij ook Rik ON4IZ met herstellingen aan diens antennepark. 
 

John liet me weten dat Roger op 9 mei in zijn slaap overleden is, 69 jaar jong. Ik zal me steeds de goedlachsheid 

van Roger herinneren, zijn fijne humor en hoe hij spontaan zijn ongebreidelde technische kennis met iedereen 

deelde. 
 

RIP Roger. 
 

Mark - on4ww 
 

 

GULLE GIFTEN 
 

 

Dank zij Eddy ON7VA, is TLS-ARCDP opnieuw enkele meettoestellen rijker: 

 

Een dual trace 20 MHz oscilloscoop, getest en goed bevonden 

door ON5UK, aangevuld met meetsnoeren door ON5EX. 
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Een ‘FUP 1D Mobilofoon Testapparaat’  
 

- 65-108 MHz, 140-180 MHz, 420-470 MHz 

- RF signaalgenerator 

- Vermogenmeter 

- Deviatiemeter 

Kan iemand ons helpen aan een handleiding van dit toestel? 

 
 

ON6 METEOR SCATTER 

5-6-7 mei 
 

 

 

Nog voor de eerste PC het licht zag, had ik meteoorscatter 

gedaan in snelle CW op 2m. Met een omgebouwde cassette-

recorder werden de ontvangen reflecties opgenomen en 

vervolgens vertraagd weergegeven met behulp van een potentio-

meter die de motorsnelheid van de recorder vertraagde. En dat 

lukte nog ook, als je iets of wat CW kon en goede reflexen had. 

Patrick ON7ASN (toen nog ON1ASN) weet ervan mee te 

spreken! Onze leermeester was Mark ON5FF (nu EA8FF). 
 

Fast Forward >> 30+ jaren. Ik wou opnieuw proeven van  

meteoorscatter, ditmaal op 6m vanuit ON6MS, toevallig een 

toepasselijke roepnaam. Aanleiding was de ƞ-Aquariden 

meteorenzwerm, die hopelijk zou bijdragen tot een extra dosis meteoren. Om de spreekwoordelijke kerk 

in het midden te houden, bleef de activiteit beperkt tot 3 uren, telkens van 9 tot 12 uur, van 5 tot 7 mei. 

Streefdoel: 1800 km overbruggen via metoorreflecties. De theoretisch maximum overbrugbare afstand ligt 

rond de 2400 km (omdat de meeste meteoren optreden op een hoogte van 90 tot 120 km). 
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Hierboven links het resultaat in kaart gebracht (beperkt tot verbindingen boven 300 km). Beste QRB: 1.593 

km. Het streefdoel werd niet bereikt, maar was wellicht ook iets te hoog gegrepen,  het beperkte zend-

vermogen (100 W) in aanmerking genomen. Bovendien verliep alles ‘random’. Er werden m.a.w. geen skeds 

vastgelegd. Op de kaart rechts zie je dat ON6MS ook door heel wat PSKReporter stations werd gespot op 

5 mei. 
 

Wat gezegd over de digitale mode MSK144 voor meteoorscatter die deel uitmaakt van het WSJT-X pakket? 

Zoals Mark ON4WW als enige bezoeker in de shack heeft kunnen vaststellen: ‘armchair’ copy. Behalve de 

traffic in de gaten houden en af en toe eens de antenne in de beste richting plaatsen (en dat is niet steeds de 

richting van het tegenstation), hoef je niet veel te doen. Sommigen zien dat als een inbreuk op ‘echte’ 

radioamateurcommunicatie. Ik dus niet. Laat de computer het werk voor je doen, daar dient hij voor, denk 

ik maar. 
 

Tot slot een frustratietje. 50.280 kHz de MSK144 de facto aanroepfrequentie. Maar een aanroepfrequentie 

is niet hetzelfde als een werkfrequentie. Toch wordt 50.280 onnodig langdurig bezet voor het afwikkelen 

van QSO’s. Er bestaat hiervoor een elegante oplossing die tegenwoordig in elke transceiver zit en SPLIT  

heet. In je CQ op 50280 kan je aangeven wat je werkfrequentie is (bv. “CQ 289 ON6MS JO10”). 
 

ON6MS kan zich wel degelijk manifesteren als MS-station op 6m, zelfs met relatief klein zendvermogen (100 

W). Merk op dat normaliter 50 W het hoogst toegelaten zendvermogen is op 6m, en dat is wel bijzonder 

weinig om MS met kans op slagen te bedrijven. Ligt hier een taak weggelegd voor onze UBA BIPT-

ambassadeurs? 
 

Je hebt niet per se de extra push van een meteorenzwerm nodig. Met de dagelijkse portie random 

meteoren kan je ook mooie verbindingen maken, op voorwaarde dat je een vroege vogel bent, QRV rond 6 

uur lokale tijd. 
 

De Perseïden zijn de volgende ‘grote’ meteorenzwerm, rond 12 augustus. Zetten we ON6 METEOR 

SCATTER opnieuw op de kaart? 
 

73, Johan on5ex 

 

 

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

12 MEI 2017 
 

 
Aanwezig: (15) ON5UK, ON5EX, ON3MMA, ON4KH, ON8DZ, ON7AMI, ON6VK, ON4TYP, 

ON4CMN, ON4ABY, ON4ZG, ON6SV, ON5OG, ON3KDR, ON3ISA. 

Verontschuldigd: ON4AED, ON4WW. 
 

De vergadering wordt geopend om 20h30 door ON5UK, die bondig verslag uitbrengt van de punten 

besproken in de raad van bestuur van  ARCDP vzw. 
 

1. De financiële toestand van de vzw. blijft gunstig, maar de gestegen inkoopprijzen van de dranken 

noodzaakt een stijging van de prijzen aan de bar. 

2. Sitrep Werkgroepen 

- WG RRXP: de activiteiten van deze WG op de antennelocatie zijn tijdelijk opgeschort wegens 

landbouwactiviteiten. Er wordt echter verder gewerkt aan de software en de bandpassfilter(s). In 

het najaar worden de activiteiten op de antennelocatie hervat. 

- WG MLA: de constructie van kleinere loops gaat verder en er wordt gewerkt aan de aanpassing 

van de antennes aan de gebruikte voedingslijn. 

- WG (D)-ATV: het benodigde materiaal is aanwezig en het plaatsen van de antennes is voorzien 

https://pskreporter.info/pskmap.html
http://www.g4jnt.com/MSK144_Sources.pdf
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
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voor september a.s. 

- WG Digimodes: de activiteiten van deze WG worden opgestart in september a.s. 

3. Schenking: Eddy, ON7VA, schenkt een Philips PM320E dual trace oscilloscoop en een universeel 

meettoestel type FUP1D aan TLS-ARCDP. Hartelijk dank hiervoor. 

4. De volgende kuisdag van de clublokalen is voorzien op woensdag 14 juni om 14h. 

5. De nieuwe leden-mailinglijst treedt definitief in voege vanaf 15 mei. Zes leden zijn nog niet 

overgestapt naar de nieuwe lijst, ondanks herhaalde uitnodiging. 

6. HF-velddag: deze grijpt plaats in het weekeinde van 2-3 en 4 juni. De verhuis van het materiaal naar 

de locatie in het Mattestraatje in Zevergem start op 2 juni om 17h30. Coördinator is Mark, 

ON4WW. 
 

Michel, ON3MMA, bespreekt vervolgens de activiteiten van TLS. 
 

7. Er wordt gepeild naar de interesse voor polo’s en petten met het logo van de club of met de 

roepnaam van de individuele amateurs. Indien voldoende interesse moet navraag gedaan worden 

naar de prijs hiervoor. 

8. Aanschaf van nieuwe, aangepaste QSL-kaarten. Momenteel is er nog een ruime reserve van bruikbare 

kaarten en er wordt besloten om die eerst op te gebruiken voor men overgaat tot de aanschaf van 

nieuwe. 

9. Op 26 mei om 20h geeft ON3WVS een voordracht in ons clublokaal omtrent ‘maritieme 

communicatie’. 

10. Momenteel zijn er reeds 37 inschrijvingen genoteerd voor de zomerbrunch die doorgaat op zondag 

25 juni vanaf 11h30 tot 15h. 

11. Voordracht ‘De UBA en ik – ik en de UBA’ door ON7TK. Hiervoor was een ruime belangstelling en 

Claude gaf een gedetailleerd overzicht van de organisatie en de werking van de UBA.  Een aantal 

vragen i.v.m. de verzekeringen, afgesloten door de UBA, kregen echter onvoldoende antwoord en 

sommige vraagstellers bleken ook afwezig. 

12. Voor de VHF-velddag is ON3KDR coördinator. Er wordt geopteerd voor deelname op 50MHz. 

Samen met ON3MMA is een gunstige locatie gevonden in St.-Maria-Horebeke (95m boven 

zeeniveau). Een vrachtwagen, bruikbaar als shack, een uitschuifbare mast en een transceiver zijn 

beschikbaar. Er is echter nog een tekort aan operatoren. 

13. Organisatie van een lessenreeks (6 avonden) voor het behalen van een ON3-vergunning. Kandidaat-

lesgevers zijn: ON5EX, ON5UK, ON3MMA, ON7AMI en ON7UF. Data dienen echter nog te 

worden vastgelegd en de cursus kan enkel doorgaan indien er voldoende kandidaten zijn. 
 

De vergadering wordt gesloten om 21h30. 
 

Frank, ON5OG 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Blz. 7 

 
 

ZILVEREN UBA SPELD 
 

 
(foto ON3MMA) 

Marc ON6HI – TLS-lid en DM Oost-Vlaanderen - ontving tijdens de 

algemene vergadering van de UBA te Transinne de Zilveren Speld als blijk 

van erkentelijkheid voor 15 jaren inzet als UBA kaderlid.  

 

Proficiat Marc! 

 

RAADPLEGING BIPT 

 
 

Op 17 mei jl. heeft het BIPT op vraag van de Minister van telecommunicatie een raadpleging gepubliceerd 

over het ontwerp van het KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 

VAN 18 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOCOMMUNICATIE EN DE 

GEBRUIKSRECHTEN VOOR VASTE NETTEN EN NETTEN MET GEDEELDE MIDDELEN. 
Deze raadpleging is hier beschikbaar. 

 

Aansluitend hierop bezorgde Marc ON6HI ons enkele verduidelijkingen, waarvoor dank. 
 

“Ik heb de raadplegingstekst eens doorlopen, en de volgende “nieuwe" zaken genoteerd voor categorie 5 – 

radioamateurs:  
 

- Er komt een ‘OC’, een  Operating Certificat. Er komen 3 categorieën: A (ON4) B(ON2) C(ON3),  

alle drie in overeenstemming CEPT. 

- Een ‘OC’ bekomt men na een geschikt examen. BIPT kan dat zelf doen, of erkende verenigingen 

toelaten die examens te organiseren. BIPT bepaalt de exameninhoud. Vrijstellingen kunnen niet 

meer. Examen thuis mogelijk onder voorwaarden. Minimumleeftijd 12 jaar. Bestaande 

vergunninghouders krijgen hun “OC" per 1 januari 2018. 

- Er is ook een examen voor CW. 

- Een houder van een OC kan een vergunning vragen (aan BIPT) om een station uit te baten. 

- Certificaathouders klasse A kunnen een vergunning bekomen voor een op afstand bediend station, 

op voorwaarde dat hij zich op Belgisch grondgebied bevindt. Ik heb niets gevonden over de locatie 

van het remote station. 

- ‘Bemande repeaters’ kan door iedereen aangevraagd worden, details nog na te zien, zal vooral voor 

digimodes belangrijk zijn.  “Onbemande Repeaters" kunnen enkel door erkende verenigingen, zoals 

vroeger.  

- Definitie van ‘erkende vereniging’ nu bepaald bij KB 

- Clubstations mogen max. één week op een ander adres opgesteld worden zonder speciale 

vergunning te vragen. 

- /A verdwijnt. /P komt in de plaats. /M  /MM en /AM gedefinieerd in de wet. 

- In opdracht van B-EARS mag men gecodeerde berichten verzenden. In noodsituaties mag men het 

station van een andere amateur bedienen. 

 

http://www.bipt.be/nl/operatoren/radio/frequentiebeheer/raadpleging-betreffende-het-ontwerp-van-koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-18-december-2009-betreffende-de-private-radiocommunicatie-en-de-gebruiksrechten-voor-vaste-netten-en-netten-met-gedeelde-middelen


 

 
Blz. 8 

 
Besluit: onze mensen hebben jaren moeten lobbyen om dit KB eindelijk in beweging te krijgen. Het 

resultaat klinkt veelbelovend. Tot 17 juni kan op deze tekst gereageerd worden, door iedereen, maar als 

dat door een vereniging gebeurt zal dat meer gewicht in de schaal leggen. Daarna wordt de tekst ingediend 

voor ondertekening. Als de regering niet nog een keer valt, zullen we het eind dit jaar mogen verwachten.” 

 

73 Michel ON3MMA 

 

KLUS ZO GOED ALS GEKLAARD 
 

 

Op woensdag 29 maart begonnen enkele moedige vrijwilligers aan de herstelling en herinrichting van de 

tweedehands caravan. Een enkele woensdag is er niet gewerkt, alle andere wel en soms extra op vrijdag.  
 

De werkbon op 21 mei: 
 

✓ uitbraak binnenkant, verwijderen bestaande vloerbedekking 

✓ open (verrotte) buitenzijwand dichten en versterken met alu L-profiel 

✓ onderkant deur herstellen 

✓ aanpassen stroef deurslot 

✓ buitenverlichting (om in verkeer te kunnen gaan) hersteld 

✓ twee kapotte ramen vervangen door plexiglas 

✓ versterken plexiglas met alu U-profielen (dichting met rubberband moet nog gebeuren) 

✓ condenswater verwijderen uit bestaande ramen (= verluchtingsgaatjes boren) 

✓ reiniging gordijnen 

✓ repareren schuifhendels zodat alle ramen open kunnen 

✓ nieuwe OSB3 vloerplaat aangebracht 

✓ nieuw slot kofferbak en opnieuw bevestigen kofferbak op dissel (nieuwe bovenplankje 

moeten nog gemaakt worden) 

✓ schuur- en schilderwerken 

✓ monteren operator tafelbladen 

✓ nieuwe elektrische bekabeling en plaatsen lichten binnenzijde caravan 

Hoofdactoren: Mark ON4WW, Luc ON5UK, Marc ON4MA, Patrick ON7ASN. 

 

 
 

73, Johan on5ex 
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EUQRP SUMMER OUTDOOR PARTY 
 
 

 

15/05/2017 - 16/09/2017 

SUMMER OUTDOOR  

QRP PARTY 

 

Om de QRP-activiteit in CW te stimuleren, wordt van 15 mei 2017 tot 15 september 2017 een ‘Summer Outdoor 

QRP Party’ ingericht. Daarbij wordt speciaal aandacht geschonken aan buitenactiviteiten.    
 

De Summer Outdoor QRP Party is te beschouwen als een vriendelijke bijeenkomst van CW QRP 

liefhebbers die eenvoudige, bij voorkeur zelf gebouwde toestellen gebruiken, en die  antennes speciaal voor 

de gelegenheid opstellen. Als regel geldt dat er zo weinig mogelijk regels zijn. 
 

1) Datum, tijden en frequenties 
 

Maandag 18:30 tot 19:30 UTC, QRG 7022 – 7035 kHz. 

Zondag, 08:30 tot 09:30 UTC, QRG 14055 – 14065 kHz en 10115 – 10125 kHz. 
 

2) Stations 
 

(1) Tamme Vossen 

Binnenshuis opgestelde stations met maximum 5 W zendvermogen. 
   

(2) Actieve Vossen 

Buitenshuis opgestelde stations met maximum 5 W zendvermogen en een tijdelijke, speciaal voor de 

gelegenheid opgestelde antenne, d.w.z. niet de gebruikelijke antenne van het huisstation. Actieve 

Vossen maken geen gebruik van het spanningsnet, maar van batterijen, zonne- of windenergie, enz. 
 

(3) Jagers 

Buitenshuis of binnenshuis opgestelde stations die zoveel mogelijk Vossen werken. Er zijn geen 

beperkingen op het vlak van antennes, energievoorziening en zendvermogen, maar het zenden met 
laag vermogen wordt ten zeerste aanbevolen. 
 

3) Vossen 
 

- Vossen roepen aan met ‘CQ EUQRP’. 

- Vossen moeten zich registreren via de EU QRP Foxhunt website (‘Want to be a Fox’ veld). Zij 

ontvangen een wachtwoord, waarmee zij online kunnen loggen. 

- Actieve Vossen moeten zich registreren met het correcte suffix bij hun roepteken: /P, /M, /MM, 

/AM.   

- Vossen voeren hun logs online in binnen de 48 uren na het verstrijken van elke Summer 

Outdoor Party.  
 

4) Punten 

 

- Elk geldig QSO tussen een ‘Tamme Vos’ en een Jager telt voor 1 punt. 

- Elk geldig QSO tussen een ‘Actieve Vos’ en een Jager telt voor 3 punten.    

- Om geldig te zijn, moet de Vos minstens de volgende gegevens in de online log vermelden: 

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

✓ Het roepteken van de Jager (zonder /QRP or /QRPP suffix) 

✓ Verzonden RST 

✓ Ontvangen RST 
 

Aan alle deelnemers veel succes en vooral oneindig veel plezier toegewenst! 
 

73, Jos ON6WJ 
 

 

 
 

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 grill: 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) 

 

73, 

Michel ON3MMA 
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Tinternet 
 

Morsum Magnificat (on4lp) 

Bulletin uit de CW glorietijd http://www.n7cfo.com/tgph/Dwnlds/mm/mm.htm 

LA8OKA IM calculator (on3mma) 

Berekent modulatieproducten van 2 of 

3 frequenties. 

http://www.arcticpeak.com/radiopages/intermodulationproducts.

htm 

TF3LG MLA Tuner (on4ma) 

Origineel! https://sites.google.com/site/lofturj/to-automatically-tune-a-

magnetic-loop-antenna 
 

 

Beeldsprokkels 
 

 

 

Eric ON3EDK, Michel 

ON3MMA en Sven ON3SVY 

probeerden amateurzieltjes 

te overtuigen tijdens het 

‘Open Weekend’ van het 

Technisch Atheneum  

Merelbeke (23 april 2017).  

(foto’s ON3MMA) 

 
 

(foto: ON3MMA) Blik op de algemene vergadering van de UBA in het Euro Space Center 

te Transinne (20 mei 2017).  
 

http://www.n7cfo.com/tgph/Dwnlds/mm/mm.htm
http://www.arcticpeak.com/radiopages/intermodulationproducts.htm
http://www.arcticpeak.com/radiopages/intermodulationproducts.htm
https://sites.google.com/site/lofturj/to-automatically-tune-a-magnetic-loop-antenna
https://sites.google.com/site/lofturj/to-automatically-tune-a-magnetic-loop-antenna


 

 
Blz. 12 

 

 

Barkast?  

Kluis?  

Ruimteschip?  

ATV-zender? 

Server? 

 

Eén ding staat vast: zo staat het ferm in 

de weg! 
 

 

 
Intussen in het MLA atelier… 

 

 
Doet ie het of doet ie het niet? 

 
  

 
Sleutelen aan de behuizing van de PA. 
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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: 
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