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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, 
 

Eerst en vooral een rechtzetting. In de vorige Grondgolf werden enkele data in de activiteitenkalender 

dooreen gehaspeld. Mea culpa. Voor alle duidelijkheid : de voordracht over Digital Mobile Radio door 

Yentel ON3YH gaat door op vrijdagavond 15 september om 20 uur. In oktober 2013 bracht Wim 

ON4AKH al een uiteenzetting over dit onderwerp in onze radioclub. DMR is intussen snel en grondijg 

geëvolueerd. Maak kennis met de laatste stand van zaken en breng uw zakje met vragen mee. 
 

Het moet gezegd: onze deelname aan de Speelstraat hing dit jaar aan een zijden draadje. Uiteindelijk vonden 

we toch het absolute minimum aan vrijwilligers.  Afspraak op zondag 3 september om 9h30 in het 

clublokaal of 10 uur op het terrein (OCP). 
 

De werkgroep Digimodes is laaiend enthousiast van start gegaan met een eerste bijeenkomst op 16 

augustus (13 aanwezigen). Een prototype van de droom PC-to-TRX interface is in uitvoering, met Roland 

ON7UF, Michel ON5SP en Patrick ON7ASN aan de regieknoppen. Wie brengt regelmatig verslag over de 

bijeenkomsten uit  in De Grondgolf?  
 

Ook de ATV-liefhebbers willen zo gauw mogelijk aan de slag, in eerste instantie door het plaatsen van een 

paraboolantenne in de mast, gericht naar ATV-repeater ON0TVO. Daarvoor hebben we een ‘klimaap’ 

nodig, naar mijn mening een zeer oneerbiedige benaming voor iemand die met kennis van zaken op hoogte 

kan werken en alle respect daarvoor verdient, terwijl de meesten onder ons met een ei op grondniveau 

blijven. Er is hoe dan ook overleg nodig over de juiste plaatsing van de antenne in de mast. 
 

Ik mag niet nalaten te vermelden dat we door toedoen van ON1UI - niet langer meer ‘ex’ ON1UI - enkele 

krachtige desktop PC’s rijk zijn. En dat Roland ON7UF zijn weggeschonken laptop intussen volledig up-to-
date heeft gebracht met Windows én Linux. Wie hoorden we daar alsmaar verzuchten “We zouden eens 

iets moeten doen in Linux”? Grijp uw kans. Als we nog enkele bijdetijdse LCD beeldschermen (liefst met 

HDMI ingang) en muizen op de kop kunnen tikken, kunnen we voor een tijdje verder en is de clubshack aan 

uitbreidingen herinrichting toe. Het is nog niet duidelijk welk materiaal voor welk doel zal worden 

ingeschakeld. Ook dat staat open voor debat. 
 

Alerte gebruikers van onze internetverbinding hebben opgemerkt dat de datasnelheid de laatste tijd te 

wensen overlaat. Wireless Belgium heeft daar weet van en stelt al het mogelijke in het werk om de snelheid 

tegen het einde van het jaar terug op kruissnelheid te brengen. 
 

U merkt het, aan activiteiten geen gebrek. Houden zo! 

 
  

 

73 – Johan on5ex 

 

 

 

 

De Grondgolf #75, september 2017. Redactie: on5ex@on5ex.be 
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ACTIVITEITENKALENDER 

SEPTEMBER 2017 
 

1 vrijdag 19h30-23h Clubavond 

3 zondag 10-18h 

 

SPEELSTRAAT DE PINTE (OCP) 

 

8 vrijdag 

19h30-23h 

 

20h30 

 

Clubavond 

 

TLS-ARCDP 

LEDENVERGADERING 

 

13 woensdag 19h Bijeenkomst WG Digimodes 

15 vrijdag 20h 
“DMR” 

door Yentel ON3YH 

22 vrijdag 19h30-23h Clubavond 

29 vrijdag 19h30-23h Clubavond 

 

OKTOBER (onder voorbehoud) 

 

13 vrijdag 

19h30-23h 

 

20h30 

 

Clubavond 

 

TLS-ARCDP 

LEDENVERGADERING 

NOVEMBER (onder voorbehoud) 
 

3 vrijdag 20h 
“Weersondes” 

door Patrick Vanouplines 

26 zondag  

Dag van de Wetenschap 

10-18 u, IDLab, Technologiecampus 

Zwijnaarde 
 

DECEMBER (onder voorbehoud) 
 

15 vrijdag 20h 
“Satellieten” 

Door Krist ON4API 

 

De laatste stand van de activiteitenkalender kan je ook raadplegen via de leden-mailinglijst. Ga naar 

https://groups.io/g/tls-arcdp/calendar en log aan met uw e-mailadres en wachtwoord.  

 
 

 

https://groups.io/g/tls-arcdp/calendar
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2m ARDF Lommel - Kattenbos 

5 augustus 2017 
 

 

Klasse "competitie" (2m - 5 zenders - 2:00:00) 

Plaats Call Naam Duur Aantal Punten 

1 ON4FOX Marc Van Britsom 01:07:21 5 30 

2 ON7ARQ Patrick De Rocker 01:14:32 5 25 

3 ON4ANE Norbert Demeyere 01:16:19 5 22 

4 ON6HI Marc Vanhalst 01:29:31 5 20 

5 ON4RP René Putzeys 01:50:59 5 18 

6 PA0SOM Jo Somers 01:04:04 2 16 

7 ON6VK 
Maurice Van De 

Keere 
01:36:50 2 14 

Organisatie 
     

 
ON4VJ Johny Verhoeven 

  
20 

 

 

 

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

11 AUGUSTUS 2017 
 
 

Aanwezig: (20) ON6SV, ON7UF, ON5SP, ON5OG, ON5EX, ON4KH, ON5UK, ON4CMN, ON4TYP,  
ON6VK, ON8DZ, ON6WY, ON2RS, ON6EP, ON7AMI, ON4ZG, ON3ISA, ON3KDR, ON4ABY, 

ON7ASN. 
 

Verontschuldigd: ON4KA. 
 

De vergadering wordt geopend om 20h30 door Luc, ON5UK, die het deel van ARCDP behandelt. 
 

Financiële toestand ARCDP vzw. 

De financiële toestand van de VZW blijft gunstig. Wij verwachten nog de gemeentelijke werkingssubsidies 

en de UBA-TLS ristorno in het najaar samen met een mogelijke toename van de inkomsten van de bar. 
 

Deelname aan de Speelstraat 

De Speelstraat gaat door op 3 september en volgende leden hebben hun medewerking toegezegd: ON2RS, 

ON5UK, ON7UF, ON5EX, ON4ASN, ON1UI.  Scoutsgroep FOS De Havik zal voor onze activiteiten een 

ruime tent opstellen. Samenkomst om 10h op locatie. 
 

Vraag voor ledengegevens 

Een lid van TLS-ARCDP vroeg naar de mogelijkheid om jaarlijks een lijst van de roepnamen van onze leden 

samen met hun voornaam en  e-mailadres beschikbaar te stellen. Om privacyredenen besloot de RvB van 

ARCDP om niet op dit verzoek in te gaan. Het staat de leden echter vrij om hun persoonlijke gegevens, op 

eigen verantwoordelijkheid, te delen met de betrokkene. 
 

Vraag voor uitlening van materiaal 

De DM van Oost-Vlaanderen ON6HI vroeg om gebruik te mogen maken van de beamer en een laptop van 

ARCDP ten behoeve van de Dag van de Wetenschap op 26 november op de Technologiecampus van de 

UGent in Zwijnaarde. De RvB van ARCDP gaat hiermee akkoord mits het invullen van een uitleenformulier 

en een kleine borg. 
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Kuisdag clublokaal 

De volgende kuisdag gaat door op 13 september om 14h. Iedereen is hierop welkom! 
 

Michel, ON5SP (ex- ON3MMA) stelt het deel van TLS voor. 
 

SSB-Velddag  

Het terrein in het Mattestraatje in Zevergem is gereserveerd voor 2 en 3 september. Operatoren zijn 

ON4WW en ON4MA. 
 

Basiscursus 

TLS overweegt het inrichten van een cursus voor het bekomen van de basisvergunning in januari 2018. De 

lessen (6) zijn voorzien op maandagavond, het examen is gepland na de lessenreeks op zaterdag. Cursusprijs 

bedraagt €8 eventueel met een kleine vergoeding voor TLS. 
 

Meetsessie RRXP 

De signalen ontvangen met de Red Pitaya en de Yeasu FT1000MP zijn quasi evenwaardig. Het RRXP-

programma vordert naar wens. 
 

DMR-voordracht  

Op 15 september is er een voordracht over DMR door Yentel ON3YH.  
 

Dag van de Wetenschap 

De jaarlijkse Dag van de Wetenschap gaat dit jaar door op 26 november op de Technologiecampus van de 

UGent - IdeaLab  in Zwijnaarde. De vzw. UBA demonstreert er communicatie met behulp van de WSPR-

mode. Enkele vrijwilligers zullen instaan voor het opstellen en afbreken van een draadantenne. 
 

HAREC-cursus 

Sectie GNT start op 6 september met een HAREC-cursus. Info: ON4SLB@uba.be  . 
 

Werkgroepen 

De WG Digimodes vergadert op woensdagavond vanaf 16 augustus om 19h in samenwerking met ON5EX, 

ON7ASN, ON5SP, ON7UF. De WG ATV zal binnenkort ook opgestart worden. Het materiaal is reeds 

aanwezig (dank zij een schenking door ON4EZ), de antennes dienen nog geplaatst te worden.   
 

ON1UI  
Erik, ON1UI, is na vele jaren afwezigheid en inactiviteit terug lid. We heten Erik welkom in ons midden. Hij 

is een ideale link voor samenwerking met de scoutsgroep FOS De Havik, onze buren in de Sportwegel. 
 

Rondvraag 

- ON5UK meldt de 150ste  verjaardag van de gemeente De Pinte in 2018. Een aantal activiteiten 

worden hiervoor gepland door de gemeente. Dit is een ideale gelegenheid om ARCDP voor te 

stellen. Bij de 100ste verjaardag in 1968 was er een opendeurdag van ON6MS. Voorstellen zijn 

welkom. 

- Studiedag UBA-verzekeringen in oktober. ON6EP en ON5SP nemen hieraan deel. 

- ON3ISA doet navraag naar de opmerkingen van de deelnemers aan de TLS-BBQ. 

- ON3KDR peilt naar de mogelijkheid voor het inrichten van een HAREC-cursus in TLS. 
 

De vergadering wordt gesloten om 21h10. 
 

Frank, ON5OG 
 
 
 
 

 

mailto:ON4SLB@uba.be


 

 
Blz. 5 

 
 

WINGS & WHEELS 

12-13 augustus 2017 
 

 

‘Wings & Wheels’ staat voor een jaarlijks buitenweekend in de maand augustus op de vliegtuigbasis te Ursel 

(deelgemeente van Knesselare). Rond de landingsbanen vind je militariabeurzen, militaire en civiele oldtimer 

voertuigen, luchtdopen, Schotse pipers, vintage parties, maar ook… radioamateurs. De sectie UBA-EKO is er vaste 

klant, net zoals Marc ON4EZ/P & compagnie, dit jaar ingeschreven als heropvoeringsgroep “6TTR”. Kompanen: 

Ronny ON5CR, Jos ON6WJ en Johan ON5EX. Marc koos voor het thema 6TTR omdat deze eenheid een 

belangrijke stempel heeft gedrukt op de Belgische transmissietroepen. “Omnia Conjungo”:  “Ik coördineer alles”. 
 

Zondag stond ik rond 9.45 uur - zonder fileleed - op de airstrip van Ursel Airfield. Ik wist dat het een eind 

stappen was naar de stek van ON4EZ/P, maar deze keer werd het een echte kuitenbijter op mijn nuchtere 

maag. ON4EZ/P was helemaal op het einde van de landingsbaan gelegerd, vlakbij de ‘Demo Zone’. Een 

stevige opwarmer. Intussen kon ik de opgestelde ‘Wheels’ en de ochtendrituelen binnen de kampementen 

gadeslaan. Blijkbaar is dit voor velen een uitje met familie of  vrienden. Ik hoorde Engels praten, Frans, 

Duits, maar even goed Aaaantwerps en Westvlomsch. Een bont allegaartje. En de katers waren ook 

duidelijk zichtbaar. De ‘Casablanca Party’ tot in de vroege uurtjes eiste haar tol.  
 

Aangekomen op het verste punt van de landingsbaan,  vond ik Marc 

ON4EZ terug, met kleine oogjes. Hij had het nachtelijke lawaai moeilijk 

verteerd, had maar enkele uren kunnen slapen, eerst op zijn veldbed, 

later in zijn auto op de parking. Tja, we zijn geen twintigers meer. Ik 

hoorde de TLS ‘alditrice’ in de verte snorren. Tijd om erin  te vliegen 

met de AN-GRC9 en de 80/40m inverted vee trap dipool. Daarvoor 

was ik gekomen. Tijdens mijn legerdienst bij 12Cie TTR heb ik de 

Angry-9 leren temmen, zodat we elkander geen blaasjes moeten 

wijsmaken: ik zorg voor een goede voeding, gij blijft braaf. Tussen ons 

gezegd en gezwegen, ‘ON5EX’ heeft tijdens zijn eenzame, nachtelijke uren op maneuver vanuit Peutie, 

Gent of Brugge, CW-QSO’s gedraaid op 80 en 40m. Ondermeer met een UA-station, en dat in de eindfase 

van de Koude Oorlog… Gelukkig zijn de feiten verjaard! 
 

Wat je van de AN-GRC9 moet weten, is dat hij bestaat uit een 

zender en een ontvanger, doorgaans  samengevoegd in één harnas, 

met een dikke kabelbus tussen TX en RX. Het frequentiebereik is 2-

12 MHz, het uitgangsvermogen 7-15 W, in CW of AM. Op de site van 

PA3ESY vind je mooie plaatjes van de AN-GRC9 en attributen.  
 

Een probleem met de AN-GRC9 is, dat de ontvanger breed is als een 

schuurdeur. Je hoort minstens 5 CW-stations tegelijk op de 

afgestemde frequentie in de 40m-band. Je moet nog maar kijken naar 

de afstemknop, of de frequentie schuift 1 kHz op. Eigenlijk doe je er best aan om CQ te sleutelen en te 

luisteren wat erop afkomt. Dat lukte vrij aardig, eerst met enkele F-stations, dan een Italiaans station 

(DX!), Engelse OM’s, Duitsland, enz. ‘Traffic fluïde’, en zo te horen was de AN/GRC9 geen onbekende 

voor veel tegenstations. Het was schrikken toen ON4CWM terugkwam met een oorverdovend signaal. De 

snoodaard achter de sleutel was Rudy ON4ADR.  Enkele minuten later kwam hij de QSL-kaart en het 

ON4CWM award ter plaatse afleveren. Een aangenaam wederzien met deze QRP-er in hart en nieren. 

https://www.pa3esy.nl/military/nl/grc9/html/grc9_set.html
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Nog andere radioamateurs bezochten onze stand en becommentarieerden het station. Zat er wel een 

balun in het antennevoedingspunt? Zou de GRC-9 niet beter geaard worden? Je kent dat wel. Dezelfde 

terugkerende gesprekken onder radioamateurs. En geloof het of niet, er zijn zelfs UBA flyers opgepikt 

door ‘onwetenden’. Van TLS mochten we Dirk ON2RS en familie begroeten.       
 

De uren vlogen voorbij. Intussen genoten we van de paraderende 

voertuigen met inzittenden in aangepaste  outfit. Een US Army kolonel 

in zijn jeep, lurkend aan een dikke sigaar. Jolige meiden in WW2-stijl, 

Duitse motorrijders, enz. In de demozone vlakbij werden luidruchtige 

vuurgevechten opgevoerd en boven onze hoofden vlogen tweedekkers 

rond.  En wij maar blijven zenden tussen al dat gedoe. 
 

 

Rond 17 uur kwamen Ronny ON5CR en Jos ON6WJ een handje toesteken bij de ontmanteling van ons 

kampement. Een mooi gebaar, want het is een eind rijden vanuit Dendermonde. Respect! 
 

Ik dank Marc ON4EZ om mij de gelegenheid te bieden om de Angry-9 te temmen, Jos ON6WJ en Ronny 

ON5CR voor de aangename samenwerking, en TLS-ARCDP voor het uitlenen van de generator. 
 

73 - Johan on5ex 

 

RRXP 

Verslag # 8 – Testen, testen en nog eens testen 
 

 

Wie dacht dat RRXP op apegapen lag heeft het grondig mis. Lees maar… 
 

8 juli 2017: Mark ON4WW en xyl Katrien zorgen voor een mooie afsluiter van het eerste RRXP-seizoen 

met een grootse BBQ bij goed weer. Er werd daar over alles gepraat behalve over RRXP. Enkele muzikale 

talenten lieten zich verleiden tot het brengen van de beste  Rock & Roll. 
 

5 augustus: meetsessie met als doel het effect van een 160m BPF en een LNA op de MDS (minimaal 
waarneembaar signaal) te controleren. In een tweede sessie dezelfde dag werd door Johan ON5EX een 

baken opgesteld dat tegelijk te beluisteren viel op de FT1000MP en de R(ed)P(itaya). Besluit: de 

gevoeligheid van de RP benadert die van de FT1000MP maar blijkt toch wat minder. Dat stemt overeen 

met eerder uitgevoerde metingen van de MDS. 
 

Van 6 tot 16 augustus: het CW-baken werd tot driemaal toe opgesteld. Snel hebben we door dat de 

meetopstelling onvoldoende reproduceerbaar is. Allerhande invloeden van buitenaf beïnvloeden de 

resultaten. Zo blijken de UTP-kabels die aanwezig zijn in het lokaal als ontvangstantenne te fungeren. Bert 

ON1BEJ brengt de oplossing: een rechtstreekse communicatie tussen de server en de PC-ontvanger 

zonder tussenkomst van het internet. Tevens werden er een aantal vergelijkende metingen uitgevoerd met 
PowerSDR en de RRXP-software. Maar om een lang verhaal kort te maken: de gevoeligheid van de RP blijft 

iets minder dan die van de FT1000MP alhoewel het verschil miniem is. 
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Bert zag dat het goed was… 

 

Roland ON7UF zat ook niet stil. Hij bekwam van Coilcraft een aanzienlijk aantal impedantie-

transformatoren die ingebouwd kunnen worden in de RP. Die heeft immers een ingangsimpedantie van 1 

MΩ. Met een impedantietransfo 1:16 komen we alvast in de buurt. Metingen in het verleden toonden aan 

dat zelfs met een 1:9 transfo de gevoeligheid spectaculair steeg.    

 

 
De 1:16 impedantietransformator 

 

Nog in augustus: Johan ON5EX heeft een ingenieus idee. Hij stelt een baken op in zijn QTH. In het 

clublokaal zijn de FT1000MP en de RP op de frequentie van het baken afgestemd. Beid toetellen zijn via een 

splitter verbonden met onze 80/40 meter dipolen. Bovendien schakelt Johan SpectrumLab in. Deze 
software biedt uitgebreide informatie over de audiosignalen die beide toestellen produceren. Via 

“Teamviewer” kan ik bij mij thuis bekijken wat SpectrumLab toont als ik bijvoorbeeld een signaal 

produceer in de nabijheid van de het bakensignaal. Besluit: de RP blijkt selectiever dan de FT1000MP. Wie 

had dat verwacht! 
 

U merkt het. We maken vorderingen, we leren ook hoe te meten, er is nog veel te doen maar de spirit is 

er.  
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Waar zijn die handjes? 

 

73, 

Luc – ON5UK 

 

Tinternet 
 

CW voor Android phone/tablet (on5ex, on4lp) 

Morse Machine, interactieve CW trainer, 

IU4APC (€ 1,20). 

 

K6NBG CNN ‘breaking news’ stream in 

morsecode. m3u player vereist, bv. VLC for 

Android. Niet voor beginners. 

 

G0HYN Morse 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iu4apc.

morsemachine&hl=nl 

http://cw.dimebank.com:8080 

 

http://qsl.net/g0hyn/G0HYN-Morse/G0HYN-Morse.html 

Simple shortwave receiver construction on4lp 

Interessant boekje uit 1990. http://www.americanradiohistory.com/Archive-

Bookshelf/Author-Groups/Babani/Babani-Simple-Short-

Wave-Receiver-Construction.pdf 

Woorden wekken… on5sl 

voorbeelden strekken. Allerlei zelfbouw-

projecten, in detail beschreven. 

http://www.granta.g4axx.com/equipment.php3 

BBC Future on5og 

“A home for the insatiably curious” = een 

thuis voor de onverzadigbare nieuwsgierigen. 

http://www.bbc.com/future 

Airspy HF+ on4lp 

Review van de nieuwe Airspy HF+ ontvanger. http://www.rtl-sdr.com/our-review-of-the-airspy-hf-

compared-against-colibrinano-airspy-mini-rsp2-rtl-sdr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iu4apc.morsemachine&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iu4apc.morsemachine&hl=nl
http://cw.dimebank.com:8080/
http://qsl.net/g0hyn/G0HYN-Morse/G0HYN-Morse.html
http://www.americanradiohistory.com/Archive-Bookshelf/Author-Groups/Babani/Babani-Simple-Short-Wave-Receiver-Construction.pdf
http://www.americanradiohistory.com/Archive-Bookshelf/Author-Groups/Babani/Babani-Simple-Short-Wave-Receiver-Construction.pdf
http://www.americanradiohistory.com/Archive-Bookshelf/Author-Groups/Babani/Babani-Simple-Short-Wave-Receiver-Construction.pdf
http://www.granta.g4axx.com/equipment.php3
http://www.bbc.com/future
http://www.rtl-sdr.com/our-review-of-the-airspy-hf-compared-against-colibrinano-airspy-mini-rsp2-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/our-review-of-the-airspy-hf-compared-against-colibrinano-airspy-mini-rsp2-rtl-sdr/
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Wist je dat… 

 
- De voorraad ‘mixed’ nootjes in de bar maar niet wil slinken? 

 

 
 

- Julien ON6SV kennismaakte met een kikker in het clublokaal, die wist weg te springen? Controleer uw soepjes! 

- Er nu ook DECA filterkoffie is voor wie zijn zenuwen in bedwang wil houden? 

- Dezelfde Julien buiten het lokaal een stopcontact heeft gemonteerd? 

- Roland ON7UF niet enkel impedantietrafos knutselt voor de RRXP werkgroep, maar er bovenop een originele 

behuizing bijlevert? 

 

  
 

 

 

Ingestuurd 

 

Er waren eens vier mensen: Iedereen, Iemand, Niemand en Dienen Enen.  

Op een dag organiseerde TLS een tof evenement. Daarbij moest er een belangrijke opdracht worden vervuld.  

Iedereen dacht dat Iemand zich wel zou opgeven voor die taak.  

Hoewel Iedereen de opdracht kon vervullen, gaf Niemand zich op.  

Daarom deed Dienen Enen het dan maar, kwam ’s avonds dood moe thuis en dacht “dat is de laatste keer dat ze 

me hebben liggen”.  

Iedereen had een supertoffe dag gehad dankzij Dienen Enen, maar Niemand wist dat Dienen Enen niet graag 

alleen werkt en dat hij, met een beetje hulp van Iedereen, ook een supertoffe dag zou gehad hebben, niet doodmoe 

zou geweest zijn en de volgende keer zich weer heel graag zou opgeven om te helpen. 
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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 ON5SP, 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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