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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, 
 

We verwelkomen OM Roland Pasteels uit De Pinte als nieuw lid. Roland is een gepassioneerde SWL die 

zijn zinnen op een ON vergunning heeft gezet.  Hij kan rekenen op onze volledige steun. 
 

De maand september was er een met veel activiteiten: de Speelstraat, ledenvergadering, de lezing over 

DMR, bijeenkomsten van diverse werkgroepen. En niet te vergeten: de kuisnamiddag, deze keer 

onderbemand (ON6SV en XYL, ON5EX, ON5UK). Kom op, we verwachten minstens vijf vrijwilligers voor 

de volgende poetsbeurt in november. Drie uurtjes volstaan om met vereende krachten alles grondig te 

reinigen. En een beetje beweging kan ook geen kwaad. 
 

Vanaf 29 oktober (overgang naar wintertijd) eindigen de woensdagbijeenkomsten. Dat heeft een goede 

reden: besparen op verwarmingskosten. Er zijn ongetwijfeld een aantal werkgroepen of contesters die 

verder willen verzamelen in het clublokaal. Die laten we niet in de kou staan. Het is goed dat er veel 

activiteit is, maar hou a.u.b. rekening met de volgende punten om energieverspilling te bannen: 
 

- Enkel de verwarming in de shack aanzetten. De thermostaat verstandig instellen en de verwarming tijdig 

afzetten (30 minuten voor vertrek). 

- Deuren en uiteraard ramen gesloten houden. 

- Bij het verlaten van het lokaal nogmaals controleren of verwarming en verlichting uitgeschakeld zijn. 

- Zijn alle koelkastern goed gesloten? 

In november start in TLS-ARCDP de opleiding voor de Basisvergunning zendamateurs. Mocht u 

geïnteresseerden kennen, verwijs hen a.u.b. voor praktische informatie door naar Michel ON5SP,  

Michel.Malfait@telenet.be. Inschrijvingen tot en met 31 oktober. Er is een kennismakingsavond voorzien op 

maandagavond 30 oktober vanaf 20 uur in het clublokaal. 
 

Tot slot is er goed nieuws van het velddagfront. Volgens de einduitslag van de CW velddag prijkt ON6MS 

op de eerste plaats. 
 

 
73 – Johan on5ex 

De Grondgolf #76, oktober 2017. Redactie: on5ex@on5ex.be 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 

 

OKTOBER 2017 
 

1 zondag 8-11h 
ON contest 

80m SSB 

4 woensdag 19h WG Digimodes 

6 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

8 zondag 

 

7h30-10h 

10-12h 

ON contest 

80m CW 

6m fonie/CW 

13 vrijdag 20h30 TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

15 zondag 9-12h 
ON contest 

2m fonie/CW 

20 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

27 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

30 maandag 20h 
Opleiding Basisvergunning 

Greet & Meet 

NOVEMBER (onder voorbehoud) 

3 vrijdag 20h 
“Ontvangen van weersondes” 

door Patrick Vanouplines 

6 maandag 19h30 – 21h30 
Opleiding Basisvergunning 

Radioamateurisme en vergunningsvoorwaarden 

8 woensdag 14h Kuisnamiddag 

10 vrijdag 20h30 TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

11 zaterdag voormiddag 11-november-herdenking De Pinte 

13 maandag 19h30 – 21h30 
Opleiding Basisvergunning 

Bassiskennis elektriciteit. Zenders en ontvangers. 

17 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

20 maandag 19h30 – 21h30 
Opleiding Basisvergunning 

Antennes en transmissielijnen. 

24 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

26 zondag 10-18h 
Dag van de Wetenschap 

10-18 u, IDLab, Technologiecampus Zwijnaarde 

27 maandag 19h30 – 21h30 
Opleiding Basisvergunning 

Propagatie van radiogolven. EMC. 
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DECEMBER (onder voorbehoud) 
 

1 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

4 maandag 19h30 – 21h30 
Opleiding Basisvergunning 
Operating practice en procedures. 

8 vrijdag 20h30 TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

11 maandag 19h30 – 21h30 
Opleiding Basisvergunning 

Veiligheid. 

15 vrijdag 20h 
“Satellieten” 

door Krist ON4API 

18 maandag 19h30 – 21h30 
Opleiding Basisvergunning 

Praktische proef (sessie 1). 

22 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

29 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

 

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

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

 
 

SPEELSTRAAT 

3 SEPTEMBER 2017 
 

 

(Foto’s: ON7ASN, ON5EX, ON2RS & QRP Manu) 
 

We hebben alweer een drukke Speeldag achter de rug. Het seinen van voornamen in morsecode valt nog 

steeds in de smaak. Er werden meer dan 100 voornamen uitgewisseld. Merkwaardig hoe sommige kids het 

onderscheid tussen punten en strepen meteen in de vingers hebben en andere het daar ontzettend moeilijk 

mee hebben. Maar de ervaren operatoren in het telegraafkantoor wisten daar wel weg mee. Het seinen 

met de vlaggen kwam als tweede publiekstrekker, maar daarvoor moet je natuurlijk teams kunnen vormen 

van 2 deelnemers, en dat lag niet altijd voor de hand. Hoeveel intieme QSO’s er zijn gevoerd via de 

veldtelefoons heb ik niet in de gaten kunnen houden, maar ik zag toch af en toe jong volk rond de 

toestellen.  
 

We mogen ons gelukkig prijzen dat het tekort aan clubleden werd ingevuld door Linda (XYL ON5UK) en 
de seinvaardige Anouk en Laura (QRPp’s van Dirk ON2RS). Scoutsburen FOS De Havik en Erik ON1UI 

zorgden voor een kraaknieuwe, ruime tent. Eric ON4ZG kwam met de fiets vanuit Drongen de 

veldtelefoons afleveren. En… onze krakkemikkige partytent hield stand.   

    

Met dank aan: Luc ON5UK, Patrick ON7ASN, Johan ON5EX, Erik ON1UI, Dirk ON2RS, Eric ON4ZG. 

Bovendien dank aan de bereidwillige invallers Linda (XYL ON5UK), Anouk en Laura (QRPp ON2RS). En 

aan FOS De Havik voor de prachtige tent en de Jeugddienst De Pinte voor de catering. 
 

73 - Johan on5ex 

 
P.S. Over onze toekomstige deelnames aan de Speelstraat moeten we het toch eens hebben tijdens een 

ledenvergadering, want op veel ondersteuning konden we dit jaar niet rekenen. Dreigt de Speelstraat te 

verdwijnen uit onze activiteitenkalender? 

https://groups.io/g/tls-arcdp/calendar
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Verzameling van het materieel in het clublokaal Luc ON5UK aan de slag in het Telegraafkantoor.  

  
Erik ON1UI op post in de witte Seintempel, de 

gloednieuwe tent van De Havik. 
Wie heeft er nu gelijk? 

  
Linda, XYL ON5UK, bewaakt het snoepgoed. Nog zo jong en al voor een dilemma staan. 

  
Seinen met vlaggen. 
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Anouk en Laura (QRPp’s ON2RS) nemen het 

over van de oudjes. 

 

Pile up in het Seinhuis. 

 

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

8 SEPTEMBER 2017 
 

 

Aanwezig (17): ON7UF, ON5SP, ON4JP, ON5EX, ON4TYP, ON2RS, ON7AMI, ON4AED, ON6WY, 

ON6EP, ON7ASN, ON6SV, ON8DZ, ON4ZG, ON6VK, ON3KDR, ON3ISA. 

Verontschuldigd: ON5OG, ON4CMN, ON4KH, ON5UK. 
 

De vergadering wordt om 20.30 u geopend door Michel ON5SP, CM TLS. 
 

1. Michel ON5SP deelt mee dat de volgende leden zich laten verontschuldigen voor hun afwezigheid op de 

ledenvergadering: Chris ON4KH, Frank ON5OG, Guido ON4CMN en Luc ON5UK. 
 

2. Roland ON7UF krijgt het woord voor een terugblik op de Speelstraat. Ondanks de magere opkomst 

van onze leden, mogen we van een succesvolle activiteit spreken. Het is eens te meer bewezen dat 

snoep als beloning alles mogelijk maakt, zelfs seinen in CW of met semafoorvlaggen. De veldtelefoons 

van Chris ON4KH en Eric ON4ZG deden het voortreffelijk. Het goede weer droeg bij tot een prima 

sfeer. Onze partytent kregen we opgesteld, maar ze vertoont ernstige sporen van sleet. De tweede 

tent, via Erik ON1UI en FOS De Havik verkregen, was gloednieuw, ruim en helder binnenin. Wegens 

onderbemanning sprongen de XYL’s van ON7UF en ON5UK bij voor het snoepbeheer. Anouk en 

Laura, de QRPp van Dirk ON2RS, ontpopten zich als vaardige CW-tutoren toen er zich pile ups 

vormden aan het seinhuis. Kortom, het was voor iedereen een aangename zondag, voor herhaling 

vatbaar, mits meer leden zich manifesteren. 
 

3. Johan ON5EX krijgt het woord voor een stand-van-zaken over het Remote RX project. Tijdens de 

zomermaanden werd er in ON6MS veelvuldig gemeten en gesleuteld aan de SDR ontvangers, vooraleer 

in het najaar opnieuw het veld in te trekken. Een belangrijk punt was het zoeken naar de correcte 

impedantietransformatie aan de antenne-ingangen. De voltallige groep zal binnenkort bijeenkomen om 

de resultaten en de verdere planning te bespreken. 
 

4. Roland ON7UF krijgt het woord voor de werkgroep Digimodes. Na de lancering in augustus, is er druk 

gewerkt aan een prototype van de PC-TRX interface. Die moet zo universeel mogelijk zijn, t.t.z. 

inzetbaar voor allerlei soorten transceivers. De volgende  bijeenkomst gaat door op 13 september om 

19 uur. Tijdens een tweede faze volgt de verkenning van de meest courante amateurradio digimodes. 
 

5. Jean Paul ON7AMI krijgt het woord voor de werkgroep ATV. Al het materieel is beschikbaar, maar het 

is uitkijken naar een bereidwillige klimmer die de antenne in de mast wil plaatsen. 
  
6. De SSB velddag moest worden afgeblazen wegens gezondheidsproblemen bij Mark ON4WW. 
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7. De CM TLS ontving van het UBA bestuur € 311 bij wijze van terugbetaling voor UBA-TLS leden (14 % 

per lid). Dit bedrag werd overgemaakt aan ARCDP. 
 

8. Op vrijdag 15 september komt Yentel ON3YH naar TLS om alles over Digital Mobile Radio uit de 

doeken te doen. Hoe zit het DMR netwerk ineen? Wat is een ‘codeplug’? Er zit ook een live demo in. 

Warm aanbevolen. 
 

9. In oktober gaan de ON-contesten door, telkens op zondagvoormiddag: 
 

80m SSB op 1 oktober van 06:00 tot 09:00 UTC 

80m CW op 8 oktober van 05:30 tot 08:00 UTC 

6m fonie/CW op 8 oktober van 08:00 tot 10:00 UTC 
2m fonie/CW op 15 oktober van 07:00 tot 10:00 UTC 
 

Luc ON5UK en Johan ON5EX boeken - onder voorbehoud - voor 80m. Voor de 6 en de 2m zullen 

ON3KDR, ON3ISA en ON5SP van de partij zijn in functie van hun beschikbaarheid. Er wordt bijkomend 

navraag gedaan bij nog meer jong aankomend talent. We nodigen al onze leden uit om puntjes uit te 

delen. Voor de ON contesten worden de operatoren vergast op boterkoeken, geschonken door de 

CM. 
 

10. De Hambeurs te La Louvière gaat door op 24 september van 9 tot 16 uur. 
 

11. Er worden medewerkers gevraagd voor een grondige kuis van onze lokalen,  op woensdag 13 

september vanaf 14 uur. 
 

12. De geplande initiatie in het vossenjagen wordt verschoven naar het voorjaar 2018. 
 

13. TLS zal een opleiding Basisvergunning geven op maandagavond vanaf 6 november 2017 (resp. 6/11, 

13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12 en 8/01), telkens van 19.30 uur tot (ongeveer) 21.30 uur. 

Lesgevers: ON5UK, ON5EX, ON7AMI, ON7UF. Michel ON5SP ontfermt zich over de administratie. 
 

14. De laatste tijd laat de internetverbinding in ON6MS veel te wensen over. Kris ON3KDR licht de 

oorzaken toe. Vermoedelijk zullen de problemen van de baan zijn in november of december. Michel 

ON5SP vraagt of het mogelijk is om alle poorten open te zetten en eventuele vaste IP adressen 

(webcam?) kenbaar te maken. 

  

15. Maurice ON6VK krijgt het woord voor de werkgroep MLA. Op dit ogenblik buigt de werkgroep zich 

vooral over de problematiek van een goede (= low noise) HF versterker. 
 

16. De CM herinnert aan de volgende CQWW contesten SSB (28-29/10) en CW (25-26/11). De 

mogelijkheid bestaat om deze contesten mee te beleven vanuit het Fort van Lier (OT5A). 
 

17. Dirk ON4AED beveelt enkele lezingen aan. Meer informatie wordt over de mailinglijst gestuurd. 
 

18. Rondvraag 
 

- ON5EX: Hambrunch 2018? De hambrunch zal doorgaan op zondag 4 februari 2018. Zelfde formule 

als in 2017. Het aantal deelnemers zal – wegens de beperkte ruimte in het clublokaal – 

noodgedwongen moeten beperkt worden tot 40. 

- ON4JP: klopt het dat er geen toegang meer is tot ON0GRC via EchoLink? Dit wordt inderdaad 

bevestigd door meerdere OM’s. ON0GRC komt niet meer voor in de repeaterlijst van EchoLink. 

- ON3KDR: herhaalt de uitnodiging om de CQWW te beleven vanuit het Fort van Lier. Voor 

transport kan gezorgd worden.  

- ON3ISA: wie herinnert zich onze sympathieke viervoeter Pixar nog? Hij is nu gepromoveerd tot 

meldhond epilepsie. Congrats, Pixar! 
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De vergadering wordt gesloten om 21.25 uur. 

 

73 - Johan on5ex 

 

 

WERKGROEP DIGICOM 
 

 

Op 13 september kwam de werkgroep Digicom voor de tweede maal 

bijeen.  
 

Onder veel belangstelling werd de werkende digimode interface 

praktisch toegelicht door Roland ON7UF. De inversie van de CAT 

signalen werd op een handige manier opgelost. De interface werd 

gedemonstreerd met een transceiver. Er werd ook uitleg gegeven 

over de configuratie van HRD en FLdigi. 
 

Volgende stap: een RS232 poort voorzien richting transceiver. 
 

73 – Michel ON5SP 

 

 
 
 

DIGITAL MOBILE RADIO 

15 september 2017 
 

 

Full house en veel nieuwe gezichten in TLS voor de voordracht 

over DMR door ON3YH. Zo hebben we het graag. 
 

Yentel nam ons mee op zijn tocht doorheen het Brandmeister 

(BM) DMR landschap. Hij had het o.a. over hoe DMR netwerken 

zoals DMR-MARC of DMR+ door hun geslotenheid steeds meer 

terrein verliezen t.o.v. Brandmeister DMR, dat meer ruimte biedt 

voor experimenteren, één van de fundamenten van onze hobby.  
 

DMR toestellen zijn vandaag zonder meer betaalbaar. Hytera en 

Tytera toestellen vormen de hoofdmoot, maar er duiken nieuwe fabrikanten op en de aangeboden 

toestellen hoeven uw portemonnee geen pijn te doen, met aanschafprijzen vanaf € 90. 
 

Het huidige BM netwerk munt uit in flexibiliteit. Je kan een QSO regionaal voeren. Je bent dan bijvoorbeeld 
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te beluisteren over alle BM repeaters in Vlaanderen. Goed voor mobiele stations die zich over relatief 

grote afstanden verplaatsen. Maar je kan het ook kleinschaliger houden en lokaal werken, bijvoorbeeld 

enkel binnen het bereik van de Gentse repeater ON0GRC. Goed voor een lokale babbel, en dat terwijl er 

simultaan een ander QSO op tijdslot 1 kan lopen. Bekijk het filmpje op 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=gkKp6AnQEm8  

en alles wordt duidelijk. 
 

Daarnaast kan je allerlei andere communicatiewegen opzetten. Stel: je bent op jacht in de streek van St. 

Hubert en de enige bereikbare BM repeater is ON0LRG (Clavier). Moe van de jacht, wil je je laten horen 

over de repeaters in Vlaanderen. Stel kanaalke ON0LRG op tijdslot 2 in op je toestel. Tik 2061 (de code 

voor de regio België Noord) en duw op de PTT. Wacht op de bevestigingstoon en lanceer je CQ.  Je bent 

nu te horen over alle BM repeaters in de regio België Noord. 
 

Maar er is meer. Je bent op vakantie in Ouagadougou. Geen enkele BM repeater in de buurt, maar er is 

wel een zwembad en een internetverbinding. Dan komt er een ‘hotspot’ aan te pas, bijvoorbeeld een 

DV4mini in de vorm van een USB stick, die je in de laptop plugt op je hotelkamer. Met een mojito in de 

ene hand en je portabel in de andere, neem je plaats aan de rand van het zwembad. Met je DMR portabel 

(in de stand laag vermogen) bereik je je hotspot in de hotelkamer en ga je het internet op tot de Master 

BM server in België, die je verder doorstuurt naar de geselecteerde talkgroep, bv. 2061 = België Noord.  

Fantastisch toch?  
 

Maar wat als die o zo belangrijke Belgische Brandmeister MASTER server er de brui aan geeft? Dan is er 

plan B: alles omleiden naar een andere BM master server, bijvoorbeeld die in Nederland. 
 

Tnx, Yentel, voor de inspirerende voordracht. Een ding staat vast: we zijn nog lang niet einde verhaal met 

Brandmeister! 
 

73 - Johan on5ex 
 

P.S. Koken kost geld en repeaters vragen onderhoud. Maak je er geregeld gebruik van, overweeg dan een 

donatie: http://ham-dmr.be/netwerk/netwerk-steunen/ 

 

RADIOACTIVITEIT OP WOENSDAG 
 

 

Op een droge septemberavond zetten Mark ON4WW en Marc ON4MA hun pogingen verder om de 27 m 

hoge antennemast van ON6MS af te stemmen op 160 m.  Na wat geëxperimenteer blijkt dat te lukken met 

een gamma-match bestaande uit een draad verbonden met de mast op een hoogte van 9,6 m en 1 m van de 

mast verwijderd. Een capaciteit van 250 pF tussen de gamma-match en het voedingspunt zorgt voor 50 Ω 

op 1830 kHz.    
 

73, Luc-ON5UK 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=gkKp6AnQEm8
http://ham-dmr.be/netwerk/netwerk-steunen/
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HET ONTVANGEN VAN WEERSONDES 

Door Patrick Vanouplines 

3 november 2017 
 

 

Tijdens deze presentatie scheren we hoge toppen. De auteur vertelt hoe hij door het beestje gebeten 

werd: op 26 februari 2016 verscheen in enkele Vlaamse kranten het bericht dat “Vier volleybalspelers van 

Knack Roeselare met een volledig zelfgeknutseld ruimtescheepje een volleybal 33 kilometer hoog de 

ruimte hebben ingestuurd”. Het krantenartikel spreekt ook over een 

voorbereidingstijd van vijf weken (maar dat is “gazettenklap”). Op YouTube 

zijn enkele filmpjes te zien, van de ‘making of’ tot een compilatie van 

filmfragmenten vanuit de ballon. Zo evolueer je snel van “kan ik dat ook?” tot 

“ik wil dat ook!”. Dromen kunnen werkelijkheid worden. Voorlopig is het zo 

ver nog niet, maar we komen er wel, op meer dan 30 kilometer boven het 

aardoppervlak. Waar de lucht zwart wordt en de sterren overdag zichtbaar 

worden. 

 

Via internet is enorm veel informatie te vinden over HABs (high altitude 

balloons). Al gauw bleek deze nieuwe hobby een combinatie van vele oude hobby’s te zijn. In de eerste 

plaats luisteren naar het zendertje aan boord van de HAB. Ook zelf zenden in een frequentiebandje waar 

dat toegelaten is. Werken met kaartmateriaal (uiteraard met Google Maps). Elektronica, want een Arduino 

is het kloppende hart aan boord van het ruimtescheepje. Een echt ruimtescheepje is het niet, want met een 

maximale hoogte komen we enkel in near space, bijna in de ruimte. Daar, in de stratosfeer, is de luchtdruk 

bijna herleid tot nul en de temperatuur kan dalen tot -70 graden Celsius. 

 

Tijdens de presentatie overlopen we de opbouw van de HAB, van de ballon over de parachute tot de 

gondel. In die gondel registreert een Arduino allerlei gegevens en zendt die met een Arduino shield (een 

HABduino) de geografische coördinaten en metingen van de hoogte door. Maar je hebt de ballon 

losgelaten en na een reis van meer dan 30 kilometer opwaarts en neerwaarts en misschien wel meer dan 

100 kilometer verder vinden we de ballon en zijn lading graag terug. Niet alleen om het materiaal te 

recupereren, maar ook om de beelden van een gestuurde camera te kunnen bewonderen. We oefenden 



 

 
Blz. 10 

 
met KMI-weersondes tot we een concurrerende ploeg met ervaren jagers versloegen. 

 

Tijdens de presentatie tonen we welke keuzes we maakten (HABduino) en waar we inspiratie haalden om 

tot een eigen ballonvlucht te komen. In de presentatie leggen we uit welke ontvanger (RTL-SDR stick) en 

welke software (DL-Fldigi in HAB-modus) we hiervoor gebruiken. Het volgen en misschien ook jagen op 

weersondes kan al een mooie hobby zijn. Maar we willen met een eigen ballon nog verder dan dat en 

vooral hoger. 

 

De presentatie wordt afgesloten met een live demonstratie. Breng jullie ontvangers en laptops mee en 

stem op 3 november af op een frequentie in de buurt van 434,5 MHz – probeer de positie van de 

presentator te volgen! 

 

Patrick Vanouplines 

 

 

SSTV/PSK/WSPR/RTTY/… 

met een Android tablet of smartphone 

ON5EX 

 
(opgedragen aan de werkgroep Digimodes) 

 

 
 

Geheel onverwacht kreeg ik begin deze zomer een pakje toegestuurd met daarin een stijlvolle Android 

tabletcomputer. Ik kick niet zo op smartphones, tablets en  dergelijke hebbedingetjes, dus verkopen maar en langs 

de kassa passeren? 
 

Eerst maar eens mee spelen. Bijvoorbeeld tijdens een CW QSO info over het tegenstation ophalen via 

qrz.com, de DX cluster raadplegen, of eens gaan spieken op het reverse beacon netwerk. Best handig in de 

plaats van de  ruimtevullende laptop op de shacktafel. Gaandeweg leerde ik het nieuwe speeltje beter 

kennen en waarderen. 

 

Ergens had ik al iets gelezen over apps waarmee je RTTY en PSK kon ontvangen en zenden.  Een bezoek 

aan ‘Play Store’, de winkel voor Android apps, bracht meer aan het licht: DroidPSK, DroidSSTV, 

DroidRTTY, allemaal apps voor een appel en een ei te downloaden en in een oogwenk te installeren op je 

Android tablet/smartphone. Als er al een vergoeding gevraagd wordt, dan zijn die luttele euro’s volgens mij  

zeer billijk in ruil voor wat je krijgt. Hopelijk komt die vergoeding terecht bij de bedenker? 
 

Hier en daar was er sprake van ‘WolphiLink’, een digimode interface voor een Android smartphone/tablet 

met een Yaesu FT-817. De interface werkt ook met een FT-857 of FT-897. Hij is naar mijn budget vrij 
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prijzig, vooral omdat hij vanuit de US moest komen. Dat moest beter kunnen. Op mijn verdere zoektocht 

kwam ik terecht op de webpagina van Christian DD7LP met een uitvoerige beschrijving van zijn versie. Een 

4 x 6 cm printje kon ik aan hamvriendelijke prijs bekomen bij Dirk DH4YM. Niet getwijfeld, printje besteld, 

onderdelen uit eigen voorraad of aangekocht en solderen maar. Een printje is zelfs niet noodzakelijk. Het 

aantal componenten is zo gering, dat je het ook op een eilandenkaartje kan uitvoeren, zoals o.a. Roland 

ON7UF deed.  

 

Het schema 

 
Hoe werkt het? 
 

Ontvangst: het audio van de TRX wordt afgenomen van de DATA connector (pin 5) van de TRX en komt 

via R7, potmeter P2, R5 en C4 terecht op de basis van T1 (BC548C) en na versterking op de 

microfooningang (MIC) van de tablet. 
 

Zenden: het audio wordt afgeleid van één van de geluidskanalen van de stereo audio-uitgang van de tablet 
(hier het rechtse kanaal op pin 1 van de 4-pin DIN), en  loopt dan via C4, R6, potmeter P1 en R8 naar de 

DATA connector van de TRX, meer bepaald de data-ingang (pin 1). 
 

Bij zenden komt het audiosignaal van de tablet via C1 ook op de basis van T1. Na versterking en C5 wordt 

het gelijkgericht via D2-D1-C6, waardoor een positieve gelijkspanning komt te staan op de basis van de 

darlington transistor T2 (BC517). Hierdoor gaat de collector naar massa en wordt de PTT van de TRX 

geactiveerd. 

   

Met de trimpotentiometers P1 en P2 kan je het audioniveau voor zenden, respectievelijk ontvangen, 

instellen. 
 

Hoe wordt de schakeling gevoed? Op de microfooningang is meestal een kleine DC-spanning aanwezig (ca. 

2 V), bedoeld voor de electretmicrofoon van een headset. Van deze spanning wordt hier handig gebruik 

gemaakt om T1 te voeden. 

 

 

 

 

 

 

 

De hier beschreven interface werkt enkel met tablets of smartphones die minstens 1,4 

VDC over de microfooningang hebben staan. 
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Aansluitingen 

 

De aansluiting op de transceiver gebeurt via een 6-pin mini DIN stekker op de DATA connector  

achteraan de FT-817. Op de tablet wordt de interface aangesloten op de AF/MIC combopoort met een 4-

pin 3,5 mm DIN stekker. 

  

Tabletconnector 
4-pin 3,5 mm DIN 

 

TRX DATA connector 
6-pin miniDIN 

 
 

 

 

N.B. de GND ring zit bij dergelijke 

connector niet op het uiteinde! 

 
 

 

 

Bouw 

 

 
 

Alle onderdelen zijn courant verkrijgbaar. Het is misschien even zoeken naar de juiste connectoren. 
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R3 120 

R9 470 

R5, R6, R8 1k 

R4 3k3 

R2 10k 

R1*, R7* 33k 

Alle weerstanden: metaalfilm, 1%, 0,6 W 

P1, P2 Trimpot 10 k, 6 mm, horizontaal 

C7, C8 10n, keramisch, 10 % 

C1, C4 4,7μ radiaalelco, 50 V  

C2, C3, C5*, C6* 100μ radiaalelco, 25 V 

D1, D2 BAT46 schottky diode 

T1 BC548C 

T2 BC517 

3,5 mm 4-pin stekker  

6-pin miniDIN stekker  

Plastic behuizing  

 

* Naar verluidt kunnen sommige waarden variëren volgens het type tablet of smartphone, bijvoorbeeld: 
 

- R1: 10k i.p.v. 33k 

- C5 en C6: 4,7 μF i.p.v. 100 μF 

- R7 33k: verlagen naar 7,67k door 10k over R7 te solderen 

Zelf heb ik al deze wijzigingen meteen doorgevoerd, zonder daar lang bij stil te staan. 
 

Enkele met de interface geteste apps  

 

 

DroidPSK 

Wolphi Solutions 

BPSK31/63, rx en tx 

 

 

 

DroidRTTY 

Wolphi Solutions 

45,45 baud 170 Hz shift 

50 baud 450/85 Hz shift 

rx en tx 

 

 

DroidSSTV 

Wolphi Solutions 

Scottie 1/2, Scottie DX, Martin 1/2 

rx en tx 

 

 

Feld Hell 

mrgnpza 

rx en tx 
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WSPR BEACON 

IU4APC 

tx 

 

 

 

QRSS BEACON 

IU4APC 

QRSS, FSKCW,  DFCW 

tx 

 

Tot slot 

 

Op 20m begon de PTT te klapperen vanaf meer dan 5 W zendvermogen, afhankelijk van de plaats van de 

interface en de verbindingskabels. Een duidelijk geval van RFI. Het probleem werd snel verholpen door de 

kabel tussen de transceiver en de interface op een kloeke ferrietkern te draaien. Die ferrietkern werd 

vooraf met de MFJ-259 antenne analyzer getest op zijn ‘choke’ eigenschappen (tnx Luc ON5UK). 

 

 
 

Er valt nog zoveel te verkennen, dat ik besloten heb om mijn tablet voorlopig niet van de hand te doen… 
 

Bronnen 

 

http://www.wolphi.com/interface/ 

http://www.darc-husum.de/android-interface.html 

http://www.dh4ym.de/Seiten/Projekte.html#DD7LP%20Interface 

 

     

 

http://www.wolphi.com/interface/
http://www.darc-husum.de/android-interface.html
http://www.dh4ym.de/Seiten/Projekte.html#DD7LP%20Interface
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Tinternet 
 

Antennemasten (on5ex) 

Volgens de dikte van de portemonnee… https://www.youtube.com/watch?v=aKhM02_6Cks 

https://www.youtube.com/watch?v=6nzWRb47iTw 
 

 

 
 

Onlangs door ON5EX gewerkt op 40m: EA1FL/M met zijn UK-MIL PRC320 (foto: qrz.com). 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aKhM02_6Cks
https://www.youtube.com/watch?v=aKhM02_6Cks
https://www.youtube.com/watch?v=6nzWRb47iTw
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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: 
 
 

 

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

