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De zomervakantie staat voor de deur. Voor een 
batterij geldt de vuistregel: laden met een stroom van 
10 % van de batterijcapaciteit.  Herleid dus uw 
inspanningen tot 10 % en besteed  90 % van uw tijd 
aan ontspanning. Ontspanning = hobby = 
radioamateurisme. Logisch toch? 
 
“Het is de morele plicht van de radioamateur om 
vanuit zijn vakantieverblijf een station in te richten en 
in werking te stellen, teneinde het thuisfront te laten 
delen in zijn vakantiegenoegens.” Of heb je het 
reglement nog niet goed gelezen?  Laat ons ASAP 
weten waar    (frequentiegewijs)  en wanneer (in UTC)  
je met je luie vakantiekont QRV bent. Achteraan dit 

nummer vind je een interessant afspraakschema, gelanceerd door Pedro ON7WP. 
 
Voor de thuisblijvers: radioclub ON6MS houdt de hele vakantie opendeur op vrijdagavond. Voor  
een hartelijke babbel, om plannen te smeden, om QSO te draaien met het clubstation, om 
hamtijdschriften in te kijken, om de SSB-velddag voor te bereiden, enz. In vroegere tijden werd er 
al eens spontaan een BBQ aangestoken of een spaghettifestijn georganiseerd (kandidaat-doeërs?).  
 
Je kan ook eens overwegen om wat info naar de redactie te sturen. De input voor “De Grondgolf” 
blijft bedroevend schaars. Een foto van de shack, een ‘mysterieus object’, een interessante 
(“deftige”) internetlink, het is maar een kwestie van enkele minuten om het door te sturen naar de 
redactie. We zijn toch geen blinde mollen, nietwaar? Heeft niemand iets te vertellen en te delen? Ik 
weiger om dat te geloven. 
 
Happy summer times! 
 

73, Johan on5ex 
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Blik terug  
0B0BBeknopt verslag van recente clubactiviteiten 
 

4-5 juni 2011 
FIELDDAY 

 

 
 
Tijdens de 50MHz-velddag zijn er dit jaar maar 69 verbindingen gemaakt. Dit komt vooral doordat 
er enkel op zaterdag tussen 19 uur en 22 u 30 echt goede sporadic-e condities waren. Er kwam 
daarbij nog een klein paniekmoment om 21.30 uur toen een sterke onweerswind opstak met  
dreigende onweerswolken, wat ons deed besluiten om het operatorschema op te schorten tot 
zondagochtend 7u30. Op zondag waren er geen goede condities en vooral een gebrek  aan 
nabijere tegenstations.     
  
Het was dit jaar wel het beste “50 MHz jaar” wat betreft goed werkende apparatuur, met dank 
aan Patrick ON7ASN voor de mast en de reservegenerator, Chris ON4KH voor de uitstekend 
werkende rotor en Julien ON6SV voor de goede werking van de generator. Er moest dit jaar 
eigenlijk geen olie meer bijgevuld worden. Ook de 5-element homebrew yagi van TLS deed het 
uitstekend. Dank voor de veel helpende handen (net zoals de vorige jaren) voor het opstellen en 
afbreken.  
 
Positief is ook dat onervaren contesters opnieuw hebben kunnen experimenteren op 50MHz, 
waarbij men ervaren heeft dat stations vanuit alle windstreken op één frequentie roepen en seinen 
tijdens sporadic-e. Jammer dat de meer ervaren operatoren net niet aan de beurt waren tijdens de  
sporadic-e condities en daardoor veel minder verbindingen hebben kunnen maken dan  
gewoonlijk. 50MHz blijft toch een magische band met condities als op HF die plots opkomen en 
plots weer weggaan, waarbij je je geduld niet mag verliezen. 
  

73, Kris ON8AB 
 



 
 

OP5X/M kon 109 QSO loggen met 5 W op HF. Er werd hoofdzakelijk op zaterdag gewerkt, tot 
er ‘ avonds onweer dreigde. Het experiment met een fuchsantenne (40 m draad + LC-kring) werd 
opgeborgen wegens bedroevend slechte resultaten. Dat wordt een kluif voor verder  
experimenteren. De klus werd dan maar verder geklaard met de mobiele whipantenne. Tnx aan 
Patrick ON7ASN voor de accu om de FT817 te voeden. Op zenden verbruikt de FT817 een 
slordige 2 A, eigenlijk veel te veel voor een QRP-toestel. Op zondagnamiddag dook de 
accuspanning bij zenden iets onder de 12 V, waardoor de FT817 terugschakelde naar 2 W, terwijl 
er nog overschot van batterijcapaciteit was. Maar met 2 wattekes wordt het wel een stuk 
moeilijker…  
 
Ondanks de mindere resultaten, is er geen reden tot klagen. We hebben het de zware 
zendkanonnen knap lastig gemaakt met ons minisignaaltje en een moeilijke CW-call, zodat ze ook 
hun oortjes eens moesten uitkuisen. De WX was prachtig op zaterdag en het was de hele velddag 
aangenaam vertoeven onder radioamateurs. Sommige bezoekers van het velddagstation stonden 
versteld over de seinsnelheid (gemiddeld rond de 30 wpm). Je moet dit echter relativeren, want 
het gaat hier louter om het opnemen van een roepnaam en een nummer, doorgaans in dezelfde 
volgorde. Aan deze snelheid  ‘volle’ berichten uitwisselen (volgens de echte ‘geest’ van de velddag) 
is veel moeilijker.  CW is geen magie, maar louter een kwestie van training (die overtuiging is de 
eerste stap om CW aan te leren). 
 
Terloops gezegd, maar zeer gewaardeerd, het velddagterrein lag er onberispelijk bij: kortgemaaid, 
effen en zonder verraderlijke ‘vijgen’ (als je al eens een velddag op een schapenweide hebt beleefd, 
kan je het verschil smaken, bij wijze van spreken). Laten we vooral onze dank betuigen aan onze  
terreinmecenas!  

73, Johan ON5EX/OP5X 
 
 
 
 
 
 
 



5 juni 2011 
Receptie 

 

 
 

Op zondag 5 juni was er een receptie gepland op het velddag-QTH en dat was niet in 
dovemansoren gevallen. Van links naar rechts: Erik ON4ZG, Frank ON5OG, Johan ON5EX, 
Roger ON5DQ, Marc ON6HI, Georges ON4TJ, Steve ON4SLB en XYL, Luc ON5UK, Jean Paul 
ON7AMI, Patrick ON7ASN. Achter de camera: Chris ON4KH.  
 
Tijdens de receptie werden nieuwe contacten gelegd en oude contacten hernieuwd, in een 
ongedwongen sfeer. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Met oprechte dank aan Julien ON6SV 
voor de goede cateringzorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLD TIMER MEETING 
10 juni 2011 

 

 
 

 
 

De datum van de lente-OTM op 10 juni was geen goede datum, zoals achteraf is gebleken. Begin 
juni is de vakantiemaand bij uitstek van onze OT. We houden dit in het oog voor volgend jaar. 
  



Verschillende OT stuurden op voorhand via e-mail verontschuldigingen voor hun afwezigheid: 
- met vakantie : ON4NU, ON6VK, ON4LQ, ON1HC, ON4IZ, ON4KT 
- belet : ON6JV, ON5NT, ON4TL 

We wensen hier in het bijzonder Guido ON4CMN een spoedig en volledig herstel toe. 
  
Waren aanwezig ; ON4KA, ON4OR, ON4MB, ON4TJ, ON4TYP, ON4KH, ON5DD, ON5SI, 
ON5DQ, ON5OG, ON4DDA, ON6DV, ON6SV.  
  
Bill ON5SI gaf een zeer geanimeerde voordracht weg over de verschillende  
aardingsmogelijkheden. De duur, gepland op een uur, werd door interventies en aanvullingen 
van de aanwezigen uitgebreid tot bijna drie uur! Een zeer leerrijke en aangename namiddag met 
een prachtige power point presentatie. Bill ON5SI: hartelijk dank voor de prachtige namiddag in 
een zeer gezellige sfeer. De presentatie kan gedownload worden van de PC in TLS. 
Geïnteresseerden: breng een stick mee. 
  
Dank aan ON6SV voor de catering. 
  
De volgende OTM is gepland voor vrijdag 9 september 2011 om 14 uur. Noteer alvast deze 
datum. Uitnodiging en programma volgen later. Iedereen welkom 
  

73 - Chris on4kh 
 

 

10 juni 2011 
Vergadering TLS-ARCDP 

 
Aanwezig: ON4KH, ON4DDA, ON5UK, ON6SV, ON4TYP, ON8DZ, ON6EP, ON4TJ, 
ON6HI, ON7ASN, ON4ZG, ON5OG. 
Verontschuldigd: ON5EX, ON4CMN. 
 
De vergadering wordt om 20:30 u geopend door ON4KH. 
 
1B1BNabeschouwingen Velddag 

- Volgens het velddagreglement dient de locatie van het velddagstation duidelijk 
bewegwijzerd te worden. Dit was per vergetelheid niet gebeurd. 

- Wegens een naderend onweer werd omstreeks 21h besloten om het station te 
ontmantelen. De velddagcoördinator werd hiervan op de hoogte gesteld, maar jammer 
genoeg niet de nachtploeg, waarvoor onze excuses. 

- Het zou nuttig zijn om in het vervolg een checklist te gebruiken voor het onderhoud van 
de generator. 

- Een betere voorbereiding tot het contestgebeuren en frequenter deelnemen aan contesten 
is aangewezen (dit is trouwens ook goed voor de kas!). Het moet minder ervaren 
operators beter voorbereiden. 

- Een lijst van deelnemende operators (met telefoonnummers) moet in het station 
beschikbaar zijn. 

 
2B2BDe Grondgolf 
Sinds een drietal maanden is er een nieuw tijdschrift beschikbaar voor de leden van TLS/ARCDP, 
dit in vervanging van TLS News waarvan de publicatie en verzending te duur werden. De 
Grondgolf wordt naar alle leden die een e-mailadres bezitten, verstuurd. Andere leden die niet 



over een e-mailadres beschikken kunnen het raadplegen in het clublokaal of kunnen vragen het 
tijdschrift door te mailen naar een familielid of collega. Het zou ook interessant zijn het tijdschrift 
te versturen naar de CM van de omliggende clubs en naar de voorzitter van de UBA. Er zal in de 
club een archiefmap aangelegd worden met de reeds beschikbare nummers. 
 
3B3BTLS/ARCDP-website 
Nu De Grondgolf beschikbaar is als communicatiemiddel onder de leden, is het wenselijk om de 
website van TLS/ARCDP aan te passen voor externe communicatie naar de geïnteresseerden in 
onze hobby. Hiervoor is een nieuwe structuur nodig. Via een e-mailreflector en vergaderingen zal 
een kerngroep een nieuwe structuur opzetten. 

4B4BStation ON6MS 
Enkele aanpassingen zullen doorgevoerd worden aan het station ON6MS en dit in het vooruitzicht 
van een regelmatige deelname aan contesten. 

 
5B5BCursussen 
ON6IN, Wilfried, wordt aangesteld als verantwoordelijke voor de lessen voor de instaplicentie en 
de HAREC-licentie. Belangrijk is om tijdig reclame te maken voor deze cursussen om voldoende 
kandidaten te hebben voor het inrichten ervan. ON6EP heeft in het verleden reeds een 
advertentie hiervoor opgemaakt. 
 
 
6B6BHamdinner 
Het volgende hamdinner gaat door in het clublokaal op vrijdag 13 januari 2012. Ditmaal wordt 
teruggegrepen naar een vlees- en visbuffet met de nodige dranken en versnaperingen. 

 
7B7BVaria 

- ON6EP dringt nogmaals aan voor een sleutel voor de sanitaire installaties. Dit werd ons al 
vele malen toegezegd, echter zonder resultaat. ON5UK belooft tussen te komen bij de 
bevoegde schepen.  

- ON4AW is bereid een voordracht te geven maar enkel als er een bord beschikbaar is. 
ON5UK kijkt na of dit eventueel bij de gemeente kan gehuurd worden. 

- ON5UK stelt voor om de technische scholen aan te schrijven bij het begin van het jaar. 
Bedoeling is de jeugd warm te maken voor onze hobby. Een demodag zou dan per school 
kunnen georganiseerd worden in juni, na het beëindigen van de examens en voor de 
aanvang van de vakantie. 

- Deelname aan JOTA (Jamboree on the air). Er werd besloten om te participeren in dit 
jaarlijkse event als er voldoende interesse is hiervoor. RiSX kan hierbij een belangrijke rol 
vervullen. Voorgestelde call ON6JOTA. In dit verband is er trouwens nog steeds een 
vacature voor Jeugdmanager open. 

- ON4DDA stelt een labotafel ter beschikking van de club. 
 
De vergadering wordt gesloten om 22 u. 
 
Frank ON5OG 
 
 
 
 
 



 

Blik vooruit 
 Op wat komen gaat 

 
Vergadering TLS-ARCDP 

Vrijdag 8 juli 2011 
 
De maandelijkse vergadering van TLS/ARCDP gaat door op vrijdag 8 juli om 20u30 . Dagorde: 
bespreking van alle clubactiviteiten opgenomen in deze Grondgolf. 
  
U bent van harte welkom op deze ontmoetingsavond. 

73 – Chris ON4KH 
Laten we het eens hebben over ‘Contesten’ 

Zoals gemeld in de vorige editie van De Grondgolf zal ON6MS in de nabije toekomst deelnemen 
aan enkele contesten. Allen die de techniek van het contesten onder de knie willen krijgen, zijn 
uitgenodigd om samen een team te vormen. We doen het op de eerste plaats voor de fun en om 
iets op te steken. Er zal gestart worden met een avondje inleiding waarin onder meer de volgende 
onderwerpen aan bod komen: 
 
Voor de pre-contestperiode: 
 

 Het contestreglement 
 De keuze van de categorie en de inschrijving 
 Multipliers 
 De kennis van prefixen, DXCC landenlijst, grid-locators en andere parameters die 

belangrijk zijn voor de score 
 De optimale verhouding aantal QSO/aantal multipliers 
 De optimal verhouding Run/Search and Pounce 
 Ken uw station (bediening van transceivers, antenneschakelaars, tuners, rotorbedieningen, 

internetconnectie, voice- en cw- keyers, PC …) 
 De configuratie en de bediening van de logprogramma’s N1MM en WinONcontest 
 Kennis van de propagatie (gray-line, Es, Muf, voorspellingen, …) 
 Dry run: test van het station 
 Een tactiek opstellen: beurtentabel, gebruik van hulpmiddelen (dx-clusters, luisterstation, 

…)  
 Wie mag het station bedienen? 

 
Tijdens de contest: 
 

 Operating practice (hoe maak je een contest QSO?Skeds vastleggen, …) 
 Fit blijven tijdens de contest 

 
 

 

De post‐contestperiode: 
 

 De log insturen 

 De log van het station  bijhouden 



 QSL‐kaarten printen en versturen 

 Evaluatie 
 
In een volgende Grondgolf publiceren we de  lijst van de contesten die  in aanmerking komen. We starten 
alvast met  de  uitbouw  van  het  station  van ON6MS. We maken  er meteen  een  project  van waarbij  de 
zelfbouwers nauw betrokken worden. Beide  transceivers  (de FT1000MP en de TS940) zullen dienen. Het 
materiaal dat we daarvoor nodig hebben: 
 

 2 sets koptelefoon/micro (aankoop) 
 (intelligente) antenneschakelaars (aankoop of zelfbouw) 
 2 CW-paddles (aankoop) 
 1 voicekeyer (zelfbouw?) 
 1 CW-keyer (zelfbouw?) 
 Interfaces PC-transceiver (zelfbouw?) 
 Een betrouwbare snelle internetverbinding 
 Een 160m-antenne (zelfbouw) 
 Patrick ON7ASN en ikzelf zullen eerstdaags aanvangen met de ombouw van de shack. 

  
Voor de uitbreidingen die in aanmerking komen voor zelfbouw zijn we op zoek naar enkele leden 
die daarvan de leiding willen nemen. 
 
We zullen ons uiteraard niet beperken tot de HF-banden. Ook voor 50, 144 en 432MHz moet 
een plan opgesteld om het station van ON6MS uit te bouwen. Zelf heb ik weinig ervaring op die 
banden. Wie wil daarbij helpen? 

73, Luc ON5UK 
 

SSB-velddag 
3 en 4 september 2011 

 

Afspraak op 3 en 4 september voor de IARU Region 1 SSB velddag in het Mattestraatje. 
Iedereen die wil deelnemen is van harte welkom. 

Hieronder vind je een checklist van taken. Ik vul die graag aan met uw naam of call. Laat mij 
spoedig iets weten (on5uk@uba.be of on5uk@base.be). 
 

Wat Wie Status Opmerking 
Voor de velddag 

Verzamelen 
operatoren en 
medewerkers 
transport, opbouw en  
afbraak. 

on5uk Juli/augustus 2011 
Loopt 

4 ploegen van 1 of 2 
operatoren (6 uren 
per ploeg)  
15-22u 
22-04u 
04-10u 
10-15u 

Opleiding N1MM on5uk NOK 26/8 
Opleiding FT1000MP on5uk NOK 26/8 
Opleiding “fieldday” on5uk NOK 26/8 
Akkoord gebruik veld on7ami NOK  
Inschrijving velddag on5uk NOK Categorie inschrijving 



bepalen op 12/8 
Pc met N1MM en 
CAT met tx/rx 

on5uk NOK  

Nazicht generator ? NOK  
Aankoop olie en 
benzine 

? NOK  

Vrijdag 2/9 
Caravan en materieel 
ter plaatse brengen 
+opbouw 

on5uk, ? 
 

 Vanaf 18 uur 
verzamelen aan 
clublokaal 

Zaterdag 3/9 
opbouw on5uk, ? NOK Vanaf 9 uur 
Bijvullen generator  ? NOK Nazicht van benzine- 

en oliepeil om de 6 
uren (15u, 22u, 04u 
en 10u) 

Operatoren 15-22 
uur 

? NOK  

Operatoren 22-04 
uur 

? NOK  

Nevenactiviteiten ? NOK ? 
Zondag 4/9 

Operatoren 04-10 
uur 

? NOK  

Operatoren 10-15 
uur 

? NOK  

Afbraak en 
terugbrengen 
materiaal 

on5uk ? 
 

NOK  

Nevenactiviteiten ? NOK ? 
 

 
QSL? 

 
Er steken een hoop kaarten in de QSL-bak (made by Adriaan ON4KA, by the way) om  afhaling te 
smeken (toestand op: 10 juni 2011; getallen > 10 werden geschat). 

 
73, Julien ON6SV 



 
 

WILLY ON4RT - SILENT KEY 

Er zijn radioamateurs die extra hebben bijgedragen tot onze 
hobby. Willy ON4RT was één onder hen. Hij was een ATV-
pionier die 50 jaar geleden zijn eerste ATV-proeven op 70 
cm uitvoerde met uitsluitend zelfbouwapparatuur, van 
camera (orthicon/ iconoscoop/ vidicon) tot 
testbeeldgenerator, flying-spot scanner en 70cm TV-zender. 
Omdat hij geen gehoor kreeg bij het toenmalig UBA-
bestuur (ex-ON4VY, René Vanmuysen) om bij de 
toenmalige RTT aan te dringen voor ATV-
zendvergunningen,  werd onder zijn voorzitterschap de 
Amateur Television Association vzw (ATA) opgericht en 
ging hij zelf - met succes - onderhandelen voor ATV-
vergunningen bij de RTT. Na  moeizaam onderhandelen 
werd de ATV-vergunning een feit. Dergelijke voorvechters 
verdienen respect. Helaas komt het eerbetoon meestal te 
laat. Willy ON4RT overleed op 23 mei 2011 op 79-jarige 
leeftijd als gevolg van een slepende ziekte. 

 
Erik ON4LP 

Johan ON5EX 



Tinternet  
8B8BEen interessante internetsite ontdekt ? Laat het uw clubgenoten weten ! on5ex@on5ex.be 
  
E & T Magazine (on5ex) 
Video-opnames van het Engineering & 
Technology  Magazine. Hoogst 
interessant. 
 

http://eandt.theiet.org/videos/index.cfm 

The source for Radioamateurs (on5ex) 
Manuals, reviews en nog veel meer van 
dattum… 
 

http://www.mods-ham.com/ 

Gaat de zon in winterslaap? (on4tj) 
Drie Amerikaanse studies wijzen in 
dezelfde richting: de huidige 
zonnecyclus (#24) zal niet pieken als 
een klassieke cyclus. Men heeft het 
zelfs over een ‘winterslaap’ voor 
enkele decennia.    

http://news.yahoo.com/s/afp/20110614/ts_afp/usspacesun 

 

Eh?  

 

  
 
Een nieuwe mysterieuze component. Drie aansluitpennen achteraan, lengte van het doosje ca. 7 
cm. Wie waagt een gok? 
 
Ook iets geheimzinnigs in de shack liggen? Stuur uw foto naar on5ex@on5ex.be. 
 

 
 
 



Vakantiefrequentieplan 2011 
Voorgesteld door Pedro ON7WP 

 
Elke zomer opnieuw vertrekken radioamateurs op vakantie met de nodige spullen.  Niet altijd lukt het om succesvol verbindingen op te zetten met het 
thuisfront, vooral door acuut gebrek aan coördinatie. Dit jaar gaan we trachten hieraan wat te doen, door, rekening houdende met de huidige zonnecyclus, 
een schema op te zetten dat succes maximaliseert. 
 
Het principe is eenvoudig.  De meeste thuisblijvers hebben een HF-toestel dat tweebandsmonitoring toelaat (genre FT1000-FT2000-IC775 enz.) of 
gewoonweg twee transceivers, waarvan één aan de HF-beam hangt, de andere aan de draadantenne voor de lage banden. We hebben, naar analogie met de 
maritieme kuststations vroeger, een tijdsschema opgesteld met de frequenties waarop je de sets kan afstemmen terwijl je gewoon in de shack bent.  Dit laat 
toe dat vakantiegangers eender wanneer kunnen een oproep lanceren. 
 
Behalve deze uitluisterfrequenties zijn er drie momenten waarop effectief ‘on schedule’ geroepen wordt, en waarop we maximaal trachten QRV te zijn, met 
name 10 uur, 13 uur en 22 uur lokale Beneluxtijd. De frequenties werden geslecteerd op basis van beschikbaarheid, en passend in het 5 kHz USB/LSB- raster 
dat door veel hedendaagse sets gevolgd wordt, al dan niet bewust.  In het verleden zagen we immers dat op afwijkende rasters als 14306 we zowel van onder 
als van boven gestoord worden.  Voor 40m gebruiken we het nieuwe hoge bandgedeelte waar het veel minder druk is en nieuw is ook: 17 meter weg van het 
contest geweld dat wel elk weekend toeslaat. 
 
Veel succes en tot binnenkort op HF.  Uitluisteren is de boodschap dit jaar... 
 

TRX/TIME 00:00:00 09:00:00 10:00:00 12:00:00 13:00:00 17:00:00 18:00:00 20:00:00 22:00:00 24:00:00 
Radio/VFO 1 3745 kHz 14345 kHz 14345 kHz 18145 kHz 18145 kHz 14345 kHz 14345 kHz 14345 kHz 7145 kHz 3745 kHz 
Radio/VFO 2 1845 kHz 7145 kHz 7145 kHz 14345 kHz 14345 kHz 7145 kHz 7145 kHz 7145 kHz 3745 kHz 1845 kHz 
Outside EU         21345 kHz       14345 kHz   
Outside EU         28345 kHz           

Stand by Radio/VFO 1 Radio/VFO 2 
24u-9u 3745 kHz 1845 kHz 
9u-12u 14345 kHz 7145 kHz 
12u-17u 18145 kHz 14345 kHz 
17u-22u 14345 kHz 7145 kHz 
22u-24u 7145 kHz 3745 kHz 

 
 


