25 jaar RST
De jaren 80 (19831989)
Radioamateurs van in en rond Sint-Truiden die zich bij een UBA-sectie wensten aan te
sluiten, moesten zich verplaatsen naar Genk (MLB) of Tongeren (ZLB). Zo ontstond de
nood om ook in Sint-Truiden een UBA-sectie op te richten en tevens van start te gaan
met een ONL cursus (lees ook kaderstuk “ONL cursussen”).
De eerste vergadering werd gehouden in Café Monopole op de Grote Markt van SintTruiden. Op de hoogste verdieping werd een bergruimte (zolderkamer) opgeruimd.
ONL Gaspard, manusje van alles, had kepers, planken, nagels, zaag en hamer
meegebracht. Hij timmerde ter plaatste enkele schragen in elkaar en zo kon de eerste
bijeenkomst plaats hebben.
De UBA ging eind 1983 akkoord met de oprichting van een nieuwe sectie, met name
RST: Radio amateurs Sint-Truiden.
Aanwezigen bij de stichting van RST waren: CM Jules ON8GO Feugelen, QSLmanager Nicole ON1KVN Verbeeck, Gommaire ON1AGC/ON4AGC Cuylaerts †,
Camille ON7SU Placlet †, en ONLs Albert ON1BGI Godfroid, Luc ON4ALV Vlecken,
Yvo ON1BYI Volders, Roger ON1BZH/ON4AHQ Leunen, Pierre ON4AKC Knaepen,
Jacky ON1AGT Lismont †, Gaspard ON1BOO Waegeneers en Lucien ON1BBW
Cloosen †.
De eerste cursus werd gegeven door Jules
ON8GO in Café Monopole te Sint-Truiden. Jonge
cursisten waren: Albert, Jacky, Gaspard, Pierre,
Yvo, Roger, Jos ON4AJS Staelens en Johny
ON4AJF Van Loffelt.
Woensdag was sluitingsdag in Café Monopole, en
na wat overleg met de waard werd dit een lesdag
meer per week. Op de drieband biljarttafel werd
een laken gelegd en deze diende dan als extra
tafel voor ons.
Een eerste RST logo zag het levenslicht na wat
knippen, plakken en kleuren…

1984
We verhuizen naar een leegstaand lokaal “Sint-Jozef” in Ziekeren. De verhuis werd
geregeld door Roger ON4AHQ, die op goede voet stond bij de toenmalige directeur Br.
André Van Hoye.
Na de verhuis zouden we zelf over de opbrengst van het drankverbruik kunnen
beschikken. Ook het maandblaadje “CQ RST” bracht wat centjes op. Zo kon de club
enkele aankopen realiseren en een volwaardig clubstation oprichten.
Er werd een bouwproject voor een 2m zender gepland, gebaseerd op een Engels
ontwerp van Plessy. Het etsen van de printen, toen nog met zoutzuur, werd door
Hubert Malisse gedaan in het clublokaal. De printen waren op minder dan een minuut
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klaargestoomd. Willen of niet, iedereen moest naar buiten of werd vergast! De zender
werd door Danny ON1BUX Verkuringen gebouwd en heeft heel wat jaren als
clubzender dienst gedaan. Dit was trouwens het enige exemplaar dat goed
functioneerde. De antennes werden op het dak gezet en de kabels liepen langs de
voorgevel naar beneden en dan door het venster naar binnen (de geschiedenis lijkt
zich te herhalen: is dat ook niet zo op Saffraanberg?).
Jules ON8GO werd districtmanager (DM) van Limburg en tijdens de volgende
verkiezing werd Nicole ON1KVN verkozen tot clubmanager (CM) van RST. Walter
ON1BZO, later ON4AWM Machiels vervoegde de sectie RST en werd door Jules,
samen met Luc, meteen tot ONL manager van Limburg gebombardeerd. Roger (dan
ON1BZH) werd bevorderd tot QSL-manager.

1985
De eerste RST hambeurs werd ingericht, het begin van een lange en succesvolle
traditie (lees kaderstuk Hambeurzen).
De eerste alarminstallatie in Ziekeren werd geïnstalleerd. Een sirene in de kapel en
een zendertje op 2m moest bij onraad het lawaai in gang zetten. De enige vorm van
codering was een toon. Gevolg, regelmatig startte de sirene zonder dat iemand op de
knop drukte. Na wat aanpassingen was Ziekeren dan toch verlost van dat vervelende
vals alarm.

1986
Bij een volgende verkiezing werd Luc ON4ALV, verkozen tot
clubmanager van RST.
Ook onze eerste contest (4 uren) had plaats in ons lokaal in
Ziekeren. Tijdens de misviering op zondagvoormiddag kon
iedereen ons horen via de luidsprekers: “CQ CQ CQ DX this
is ON4AIT calling…”.
Van Patrick ON1KHP Hamptaux kregen we een voordracht
over de OSCAR 10 satelliet en hij had een replica
meegebracht. Geïnteresseerden genoeg om dat ding eens
van dichtbij te bewonderen.

Foto 1: Luc ON4ALV Vlecken

1987
De gedwongen verhuis naar de vroegere boekbinderij in Ziekeren. Dit lokaal was
echter minder geschikt voor onze vereniging, omdat het in het Centrum van Ziekeren
lag. Rond de klok van 23u30 ging de grote toegangspoort dicht. Nachtwakers die ons
een loer durfden draaien deden dit soms wat vroeger met als gevolg... lang wachten
eer dat ding weer open ging.
Door de gestage groei van RST leden werden ook de activiteiten uitgebreider: we
begonnen deel te nemen aan velddagen (lees kaderstuk “Velddagen (+ BBQ)”).
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De jaren negentig
Ondertussen werden heel wat dames, XYL's, het werken achter de schermen beu en
besloten zelf de micro eens vast te pakken. Dat dit op gelach werd onthaald is
begrijpelijk want de radioamateurwereld stond en staat nog steeds bekend als een
mannenwereld. De reacties waren niet uit de lucht en dat konden de RST ladies niet
meer aanhoren. De handschoen werd in de ring geworpen. Veel kandidaat lesgevers
stonden niet te trappelen om de dames te onderwijzen in de heel uitgebreide leerstof
en lijvige cursusboeken. Van nul beginnen was de boodschap en dat leek voor de
teacher in spé toch wel een zware handicap. Walter was zo moedig de strijd aan te
gaan.
Vier dames schreven zich in: Lydia ON1CB/ON5CLM Creemers, Rozette ON1AFN
Flossie, Christel ON1AXD Van Ceulenbroeck en Tania ON7AQ Petré. Uiteindelijk
kwamen er nog drie mannelijke cursisten bij die het aandurfden de lessen te volgen:
Laurent ON5JLK Kempeneers, Didier Vanbrabant en wijlen Walter ON1AWO
Schoenaerts (Walterke).
Het werd een serieuze bedoening en elke zaterdagvoormiddag werd opgeofferd om de
leerstof te verwerken. Van in de vroege morgen tot de middag werd de boekbinderij
hun studiedomein. Dat ze toen al op goede voet met Roger stonden (niemand na hen
werd zo vertroeteld), bewijst het feit dat ze zich zo rond de klok van elven mochten
verwachten aan heerlijke en dampende verse soep.
Alsof dat alles nog niet voldoende was, werd de keuken van Rozette in Halen elke
woensdagavond nog eens ingepalmd door Lydia, Tania en Walter junior om daar alle
vroeger gestelde BIPT examenvragen op te lossen.

Foto 2: De RST ladies vlnr Tania, Rozette, Christel en Lydia

Ze hebben de mannen uiteindelijk allemaal het nakijken gegeven. De vier dames
slaagden (wie verwachtte iets anders?) in hun opzet en behaalden allemaal de
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vergunning die ze voor ogen hadden.
Prompt werd RST de UBA sectie met de meeste YL's onder haar leden. Als gevolg
daarvan mochten we het eens gaan uitleggen op de, onlangs ter ziele gegane,
uitzending van ON4UB. The story:
In die tijd hadden we nog geen GPS en Brussel was, als je er niet werkte, geen stad
waar je dagelijks kwam. Met drie auto's gingen we vanuit Limburg op weg naar de
grote stad. Luc (ON4ALV) op kop, want die wist de weg. Dat er veel tunnels zijn
hebben we geweten, dat je ogen tekort had om alle bordjes en wegwijzers te zien ook
en ja, wie heeft dan dat oranje licht of was het rood nog opgemerkt. Enfin, op tijd en
lichtjes gestrest aangekomen in de gebouwen van het Nationale RK waar ON4UB zijn
uitzendingen verzorgde. Ter plaatse nog even de inhoud van het programma overlopen
en klaar voor de uitzending. Geen haar dat eraan dacht dat er ook nog een Franstalige
kant aan het programma was. Niets voorbereid en hup de ether in. Tja, dan krijg je het
wel even warm als je daarna de hele uitleg nog eens in het Frans of liever
“koeterwaals” mocht overdoen. Het bonnetje van de “polies” enkele weken later voor
het negeren van het oranje, of was het al rood – Erwin's (ON4AJG) eerste en tot
dusver enige bekeuring – maakte de uitstap naar Brussel helemaal af, sic.
In 1990 verhuisde de club naar
de sporthal (St-Aloïs) in
Ziekeren: een grote ruimte,
een grote parking. Prachtig
voor
onze
bijeenkomsten,
hambeurzen en hamfeesten.
De eerste node werd er
opgericht. In dat jaar kregen
we ook de club-call “ON4AIT”.
Verder werd er gebouwd aan
een draagbare mast en de 4
dubbel quad antennes werden
afgewerkt (lees ook kaderstuk
“Velddagen (+ BBQ)”). Onze
Foto 4: de harde kern van begin jaren 90 in het clublokaal “sporthal
St-Aloïs”
eerste commerciële zender 2m
all-mode en naderhand een decameter ontvanger werd aangekocht. Voorversterkers
voor de 2m en de sequencer voor de PA werden ontworpen en gebouwd (zij die erbij
waren… herinner hoe de mastodont van een antieke electrogroep ± 20kVA geleverd
door Romain Verweddingen door de knieën ging bij het
indrukken van de seinsleutel). Het Packet Radio gebeuren
begon stilaan te kriebelen, met de eerste experimenten om een
onbemand station op te starten (zie TCP/IP en APRS).

1992
QSL manager Roger ON4AHQ zag dat Tania ON7AQ alle
bagage had om een echte QSL manager te worden en
overhandigde deze toch wel ingewikkelde activiteit. Tot op
heden heeft hij er nog geen seconde spijt van gehad. De QSL
dienst bij RST werkt dan ook tot in de perfectie. Sommigen –
zoals John ON4UN Devoldere, Voorzitter UBA – durven zeggen
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Foto 3: QSL manager
Tania ON7AQ Petré

“als de beste van België” (lees ook “QSL dienst”).

1993
Ter gelegenheid van het 1300 jarig bestaan van Sint-Truiden en de daarbij horende
Trudofeesten stak RST ook handje en tandje bij. Ze ondersteunden de verschillende
vieringen en optochten in de stad en ontwierpen een speciale QSL kaart. In september
van dat jaar brachten ze het clubstation op een zaterdag gedurende 24 uur in de lucht
om de boodschap van Sint Truiden 1300 over de hele wereld te verspreiden.

1998
In 1998 moesten we Ziekeren verlaten omdat de sporthal gerenoveerd werd. RST
verhuisde naar het Oud Atheneum in de Zoutstraat te Sint-Truiden.
Het Oud Atheneum leek best geschikt, maar was gezien onze dure apparatuur wat
onveilig. De club beschikte er over drie lokalen: een opslaglokaal, een leslokaal en een
luxe lokaal met wasbak, divan en clubzetels.
Voor de drie gehuurde lokalen moesten we zoals elke huurder in het gebouw huur- en
energiekosten betalen. Die kosten werden ruimschoots gedekt door de opbrengst van
de drankautomaat in de hal.
Tijdens dat jaar werd Albert ON1BGI verkozen tot clubmanager
van RST.
Er werden antennes op het dak gezet met een speciale
constructie, ontwerp van Wim ON4CHJ Schoenaerts. De boel
werd verankerd in de schoorsteen en de brandmuren en de
kabels liepen door de schoorsteen tot in het clublokaal.
Laurent ON5JLK, ook de public relations man van RST, brengt
soms meer tijd door op het stadhuis als in RST. Daarom heeft
hij ervoor gezorgd dat RST een onderdeel is van de
Cultuurraad van Sint-Truiden. Voor elke activiteit van de club
brengt Laurent een bewijs binnen bij de diensten van de
Cultuurraad, op het einde van het jaar brengt dit voor RST een

Foto 5: Albert ON1BGI
Godfroid
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mooie stuiver op. Tot op heden woont hij elke vergadering van de Cultuurraad bij,
soms wel een vervelende karwei. Nu de laatste tijd vergezelt Roger ON4AHQ hem en
luisteren ze samen naar voorzitter Paula en andere sprekers.
We kregen een nieuwe lesgever voor de ONL cursus. Een
gepensioneerd militaire lesgever in de technische school van
Saffraanberg, buur van Laurent ON5JLK, die niemand de
kans liet om ONL te blijven, behalve zichzelf! Marcel Manke
heeft jaren de ONL cursus verzorgd tot de dag dat we naar
Saffraanberg verhuisden.
Ondertussen ging RST met haar tijd mee en werd een heuse
website
gemaakt,
heel
erg
profi
door
Axel
ON1DCT/ON4DCT Abeels in elkaar geknutseld en
uitgebreid. We krijgen heel wat webbezoekers over de vloer.
Het hoogtepunt werd de ochtend van het ARISS contact met
meer dan 600 bezoekers…We stonden die dag absoluut op
kop op alle domeinen. De taak van webmaster is
ondertussen overgenomen door Stijn ON4ILL Bonneux.

Foto 6: Laurent
Kempeneers

ON5JLK

In het Oud Atheneum kreeg de club ook onverwacht bezoek
van Sinterklaas. Sinterklaas vergezeld van Zwarte Piet moest
dringend eens naar de RST club afzakken want daar waren
radioamateurs die blijkbaar tijdens het jaar soms al wat
mispeuterden. Iedereen moest om beurten bij Sinterklaas
komen en dan werd het grote boek geopend. Walter ON4AWM,
Lydia ON5CLM, Joseph ON1DBQ/ON4JOS Philippaerts, Jaak
ON1BQI Peeters, Valère ON4AKV Vandijck, Rozette ON1BFN,
Axel ON4DCT, Joachim ON1DDS, Marcel, Laurent ON5JLK,
Luc ON4ALV, Roger ON4AHQ en Theo ON4ATW Vandereydt
moesten aanhoren wat Sinterklaas te vertellen had. Sommige
wangskes kleurden dan wel rood en er werd heel wat
afgelachen. Tot slot deelde Zwarte Piet nog snoepjes uit en
kon iedereen blij en opgelucht naar huis.
Foto 7:
Abeels

Axel

ON4DCT

In het Oud Atheneum werd het TCP/IP over AX.25 gebeuren
verder uitgewerkt. Er werden cursussen ingericht om een Linux
server op te zetten. Het team Gert ON4BLU, Joachim ON1DDS
Elen en Walter ON4AWM schrijven toekomst met de MCB-152
en TCP/IP. Bezoeken, voordrachten aan beurzen en publicaties
zetten RST op de wereldkaart. Later werd met de leden van
BAFARA Saffraanberg een overeenkomst gesloten en we
kregen een lokaal op de zolder van de bar. Ook de oude
antennemast mochten we gebruiken. De shelter werd door de
contest mannen overgenomen. Er werd heel wat apparatuur
gebouwd en we versierden een link met Leuven en nadien met
Luik. Zo ontstond ON0BAF.
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Foto 8:
Bonneux

Stijn

ON4ILL

De jaren 2000 (20002008)
In de aanloop van ARISS en het risico dat we door de straatwerken in de Zoutstraat en
de mogelijk nakende verkoop van het Atheneum in de problemen zouden komen,
besloten we tussen Kerst en Nieuwjaar de verhuis naar Saffraanberg te wagen. De
club was op de hoogte van de verhuis, maar de kolonel van dienst wist
niet onmiddellijk wat op hem toekwam.
Na wat tegenkantingen en strubbelingen kwam alles toch goed en konden we
aanvangen met de werken. Er werden zeven antennemasten voorzien op het dak.
De node die al een aantal jaren aan de bar draaide overleefde een blikseminslag niet
en er werd met behulp van het verzekeringsgeld een nieuwe node gebouwd.

We maakten gebruik van de gelegenheid om alles naar Blok 13 te verhuizen en de
linken te optimaliseren.
Het clublokaal werd uitgerust met alle mogelijke apparatuur.
Van Tom ON3AAF kreeg Roger onverwacht weer een telefoontje. Er was een kleine
bestelwagen op komst met wat meubilair voor de club. Uiteindelijk was het een grote
vrachtwagen met ±60 tafels en bijhorende stoelen. Ons clublokaal werd volledig
opnieuw bemeubeld. Wat er te veel was verkocht Roger aan een goede prijs. Heel veel
centjes bij voor de club.
Van Guy ON4CHQ kreeg Roger ON4AHQ een andere oproep met de vraag of de club
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interesse had in enkele schotelantennes. Natuurlijk… Wie kan zo een aanbod
weigeren. Uiteindelijk waren het er 120. Stijn ON4ILL, Wim ON4WIM en Roger
ON4AHQ zijn een ganse dag bezig geweest om alles weer te demonteren en geordend
en netjes in de dozen te krijgen. De garage van Roger ON4AHQ stond maanden
proppens vol met materiaal. De deuren van de wagen konden nauwelijks nog open. Hij
mocht weer beginnen aan een uitverkoop of wat sjacheren. In het verleden had hij al
bewezen dat hij daar specialist in was. Het resultaat mocht er zijn. Weeral werd de
kassa gespijsd met frankskes (of werd er al gerekend in euro) voor de club.

2003
Na ARISS valt het doek en eisen de inspanningen van de
voorbije maanden hun tol, zowel op menselijk als op fysiek
vlak. Spanningen zijn niet meer te vermijden en enkele leden
van het eerste uur verlaten RST en richten een nieuwe sectie
in Sint-Truiden op. Een beetje een domper op de voorbije
gezellige jaren. Maar RST herrijst en met de uitgave van een
nieuw type vergunning en het organiseren van de bijhorende
cursussen voor de basisvergunning, weten we weer heel wat
nieuwe leden aan te trekken en te behouden. Deze hele
nieuwe groep komt ook zeer frequent naar de vergaderingen
en neemt actief deel aan allerhande manifestaties.
Wie weet lukt het om uit deze kersverse leden een aantal Foto 9: Roger ON4AHQ
mensen warm te maken om hun schouders te zetten onder Leunen
het nakende ARISS project. Frank plant immers weer een ruimtereis naar zijn
buitenverblijf in het ISS.
Bij een verkiezing werd Roger ON4AHQ verkozen tot manager van RST. Hij was het al
jaren achter de schermen, maar mag nu officieel de eer waarnemen. Als er één man
was die altijd het beste met RST voorhad was het Roger, zonder twijfel.
Doordat RST zo was gegroeid en heel wat activa en passiva had verworven werd er
overgegaan tot de oprichting van een VZW. Door deze instelling werden de inboedel
en gelden van de club beter beschermd en konden sommige activiteiten uitbreiding
vinden binnen een wettelijke omkadering met aangepaste verzekeringen voor de
deelnemers tijdens de vele activiteiten.

Foto 10: de eerste basiscursus
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2005
De basisvergunning wordt in het leven geroepen en RST blijft niet achter. Er wordt
meteen gestart met een eerste opleiding tijdens het voorjaar voor een volledig gevuld
klaslokaal (Foto 10). De opleiding wordt een jaarlijks gegeven en het aantal leden
groeit terug.

2007
Roger vond eindelijk
clubmanager
wou
verkiezing werd Bart
clubmanager
van
vanzelfsprekend en

een slachtoffer die zijn rol van
overnemen. Tijdens de jaarlijkse
ON5ARE Van Cauter verkozen tot
RST.
Roger
ON4AHQ
werd
gepast in de bloemetjes gezet voor zijn
Foto 11: enkele geslaagden uit de eerste lichting

jarenlange inzet. We
wegpinken
van

hebben hem zelfs een traantje zien
ontroering.

2008
Ondertussen staat de tijd niet stil en nieuwe ontwikkelingen op ICT vlak geven weer
aanleiding om te experimenteren en toe te passen binnen Foto 12: Bart ON5ARE Van
onze hobby. Weer een uitdaging voor de technische knobbels Cauter
in onze vereniging om dit op de juiste sporen te zetten.
Onze hobby is in de loop der jaren erg geëvolueerd, maar heeft toch steeds de
moderne tijd weten bij te
benen en dit door de steeds
groeiende evolutie in de
wetenschap en techniek in te
passen in onze RA hobby. De
tijd zal uitwijzen of we de
volgende vijfentwintig jaar op
dit elan kunnen verder
borduren. Wie weet vieren we
dan ons gouden jubileum.
Ondertussen is Bart, de
nieuwe voorzitter, toch al
goed ingeburgerd en druk
bezig. Moge de club onder
zijn
voorzitterschap
een
bloeiende toekomst tegemoet
gaan.
Onze neofiet Carine ON3SKG
had begrepen dat 25 jaar RST
moest gevierd worden met een
Ham diner. Daarom heeft ze de
hele organisatie op zich
genomen. Het mocht er zijn…
alles tot in de puntjes
afgewerkt. We toostten samen
9
Foto 14: Gert ON4BLU en Guido ON4CMO hebben het voor een
Foto 13: Claude ON7TK, voorzitter UBA aan
het
woord
op hamfeest
keer
niet
over computers
naar aanleiding van 25 jaar RST

met onze special guests, UBA Voorzitter Claude ON7TK Van Pottelsberghe met zijn
echtgenote Carine ON7LX (Foto 13). Op naar de volgende festiviteit.
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Kaderstukken: de tradities bij RST
Vergaderingen
In tegenstelling tot de meeste andere secties (met maandelijkse bijeenkomsten), startte
RST meteen met wekelijkse bijeenkomsten en houdt dat tot op vandaag nog vol. Ze
werden achtereenvolgens gehouden in café Monopole (op de Grote Markt van SintTruiden), in verschillende locaties binnen het Psychiatrisch Centrum Ziekeren, het Oud
Atheneum in de Zoutstraat en, ook nu
nog, in de militaire Koninklijke
Technische
School
Saffraanberg.
Bijeenkomsten vonden plaats elke
vrijdagavond, waarvan de eerste
vrijdag van de maand een “officiële”
vergadering was met het kenbaar
maken van de toestand van de club en
de plannen voor de nabije toekomst.
Sinds de verhuis naar Saffraanberg
kwam er ook elke woensdagavond bij
om een hobbyclub te organiseren ter
ondersteuning van de studenten,
welke dus meer gericht was op
Foto 15: Luc ON4ALV op het matje bij Sinterklaas
technologie en bouwprojecten. Later
zou de vrijdagavond, uitgezonderd de maandelijkse vergadering op de eerste vrijdag
van de maand, vervallen.
Ten gepaste tijde werden de maandelijkse vergaderingen eens opgesmukt met
randactiviteiten, zoals Nieuwjaarsdrinks op de eerste vergadering van het jaar of
bezoeken
van
Sinterklaas
tijdens die van december (Foto
15) – waarbij een aantal leden
op
hilarische
wijze
ter
verantwoording
werden
geroepen voor hun fratsen van
het afgelopen jaar -, enzovoort.
Eveneens
werden
de
maandelijkse vergaderingen al
eens
gevolgd
door
een
voordracht. Zo bracht Patrick
ON1KHP in 1986 eens een
replica (Foto 16) mee van de
radioamateur
communicatie
satelliet
OSCAR
10
ter Foto 16: de "harde kern" in 1986 verzameld rond replica van
OSCAR 10
ondersteuning van zijn uitleg
over de bouw, de werking en het gebruik van deze satelliet, wat op de nodige interesse
kon rekenen.
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Hambeurzen
Bij wijze van proef en omdat vele RST leden heel wat radiomateriaal en andere rommel
hadden moest er uiteraard een verkoop georganiseerd worden: de eerste RST
hambeurs vond in 1985 plaats in de feestzaal van Ziekeren. Die hambeurs werd een
overweldigend succes, geen verschil tussen bezoekers en patiënten. De succesvolle
radiomarkt bracht wel ongeveer 8000 Belgische Franken in het laatje. Die feestzaal
bleef de locatie voor de jaarlijkse hambeurs (welke, wanneer mogelijk, de zondag
tussen Kerst en Nieuwjaar georganiseerd wordt) tot de verhuis van het clublokaal naar
de sporthal (Sint-Aloïs) in Ziekeren: het clublokaal deed dan eveneens dienst als
hambeurs locatie. Nadat het clublokaal naar het Oud Atheneum verhuisde, werd de
hambeurs verplaatst naar de cafetaria van de veemarkt in Sint-Truiden.
Qua activiteit is de hambeurs de voornaamste en omvangrijkste vaste waarde: het
begint enkele maanden op voorhand met het samenstellen en verzenden van
uitnodigingen, tafels en stoelen schikken naargelang de reservaties van de
verschillende stands, broodjes smeren in de vroege ochtend, materiaal en koopwaar
van de verschillende stands over en weer sleuren, broodjes en taart verkopen tijdens
de dag, alsook het te koop gesteld materiaal van de leden, inkom ontvangen en
kalenders uitdelen en uiteraard alles ook opruimen.

Hamfeesten
Wat de leden van RST zeker goed kunnen is feesten. Van oorsprong ook bedoeld om
wat extra geld in het laatje te
brengen, draaide het al snel uit om
gezellig over de hobby te praten,
genietend van spijs en drank
(minimaal 3-gangen menu met
aperitief
er
bovenop)
aan
democratische prijzen. Locaties
varieerden van het clublokaal, het
personeelsrestaurant in Ziekeren
(georganiseerd
door
Roger
ON4AHQ), in een zaak bij een
familielid van één van de leden
(Tony Winnen ON1DNF), Bokrijk (na
de
befaamde
Bokrijk-by-night Foto 17: alles staat klaar voor het Hamfeest
shuttle-rit, waar Gert ON4BLU
beroepsgewijs aan meegewerkt heeft), en laatst in de gemeentezaal van HalleBooienhoven op initiatief van en georganiseerd door Carine ON3SKG om het 25-jarige
bestaan van RST te vieren.
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Velddagen (+ BBQ)
Soms nauwelijks te onderscheiden van een hamfeest, waren de velddagen (en vooral
de barbecue die erbij hoorde) ook al sinds lang een niet-te-missen jaarlijkse
gebeurtenis. Het doel van een velddag is nochtans om in erbarmelijke omstandigheden
een radiostation op te bouwen, in werking te stellen, zoveel mogelijk contacten maken
waarbij zoveel mogelijk afstand overbrugd wordt (zoals een contest), kortom een
rampoefening in een wedstrijdkleedje. Behalve bij RST dus, erbarmelijke
omstandigheden zijn een relatief begrip en gestreden wordt er wanneer het past: het
ging toch vooral om de sfeer, ver weg van...

Foto 18: Theo ON4ATW, Jacky ON1AGT en YL, en vooral Walter ON4AWM en Yvo ON1BYI hard aan
het werk

De eerste edities gingen door op de Tomb in Brustem: de laadbak van een
vrachtwagen voor paardenvervoer (Foto 18 & Foto 20) deed dienst als shack, een
tentluifel als afdak voor de BBQ. Sfeer was er genoeg.
De allereerste velddagen gingen door
als ONL-clubstation dat de HF banden
afscande (DX-clusters bestonden nog
niet en alles moest nog met de hand
worden gelogd en verwerkt) en een
micro kwam er helemaal niet aan te
pas. Zelfs de dames van RST waren
intens actief (Foto 19). Zo werd
ervaring opgedaan en de oren
getraind en was er ook oog voor het
opvoedingsaspect: laat de dames Foto 19: Rozette ON1BFN, Tanya ON7AQ en Lydia
ON5CLM aandachtig aan het luisteren
nooit te velde overnachten zonder het
wakend oog van jeugdige krachtpatsers, vooral niet als er onvoldoende brandstof in de
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stroomgenerator rest.

Foto 20: Alfons
ON4AKV in actie

ON1CAD/ON4AXP

en

Valère

Foto 22: Het indrukwekkende zicht van 4 gekoppelde
dubbel quads. Geen probleem voor Bart ON5ARE.

Foto 21: Roger ON4AHQ in actie
Foto 23: de uitschuifbare mast met 4 ankerpunten
over katrollen kan voor kleinere antennes zelfs
door 1 persoon rechtgezet worden

Foto 24: Adelain ON3MAB, Stijn ON4ILL, Tania
ON7AQ en Thierry ON3THI in actie

Pas enkele jaren later konden we deelnemen aan de velddagen als een volwaardig
communicatie station en later vanuit een tent (Foto 21). Een heuse DX-peditie werd
ook nog ondernomen. Eén van die velddagen ging door op de Botrange. Toen we
dachten dat we in die streek de enige deelnemers waren hadden we het lelijk mis. De
mannen van Heist-op-den-Berg stonden op de Baraque langs de weg in een
vrachtwagen en de club van Diest had haar onderkomen gevonden in het militair kamp
Vogelsanck in Elsenborn.
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Tussendoor bouwden een aantal
jonge amateurs, waaronder Tom
ON2AAF/ON3AAF
Berx,
Gert
ON1BLU/ON4BLU Leunen, Stijn
ON1BSV
Vanorbeek,
Walter
ON1AWO,
samen
met
de
mechanische handen van Jacky
ON1AGT
en
de
technische
knobbels van Walter ON4AWM en
Yvo ON1BYI aan de eerste
clubantennes (4 dubbel quads,
Foto 22) en een veiligere en
draagbare mast (Foto 23).
Op “de berg”, de contestlocatie
tussen Kortenaken en Geetbets
van de gedreven contesters uit
Halen waren we ook dikwijls te gast. Om radioamateurs
warm te maken voor onze hobby organiseerde Roger
ON4AHQ een BBQ voor gemiddeld 35 personen.
Foto 25: alle hens aan dek voor het zwaardere werk. Maar
eerst overleggen wie wat gaat doen.

Tegenwoordig proberen we elk jaar in juni een velddag te
organiseren op camp B in Saffraanberg, nog steeds met de
gekende BBQ (Foto 26). Van het Belgisch Leger krijgen we
een shelter (Foto 24), een tent (Foto 25) en
stroomgenerator ter beschikking gesteld. Verder is daar
een echte WC. Toch een ware luxe voor de dames van de
club.

Foto 26: Roger ON4AHQ zorgt
voor de essentie
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Radio noodnet
Nadat we in de jaren ’80 eens gevraagd werden om de Carnavalstoet in Sint-Truiden te
begeleiden voor een vlotter verloop, is in Sint-Truiden een heel sterke
samenwerkingstraditie ontstaan tussen de
radioamateurs van RST en de lokale afdeling
van het Rode Kruis. De activiteiten namen
snel uitbreiding en velen vonden dat we
eigenlijk ook meer EHBO kennis moesten
vergaren. In groep schreven we ons in voor
de Rode Kruis cursus. Een zevental leden
brachten de cursus tot een goed eind. Meer
en meer werd er nu beroep gedaan op de
radioamateurs om het Rode Kruis op diverse
manifestaties met onze zenders te
ondersteunen.

Foto 27: uitgedost in opvallende vestjes

Dit resulteerde dan ook in het feit dat bij de
watersnoodramp in 1997 Roger ON4AHQ
prompt de leiding kreeg over het radio
noodnet in Hasselt. Verschillende RST leden
werden
gedropt
op
verschillende
commandoposten in Limburg. Deze moesten
ze bemannen om zo de communicatie met
de hoofdzetel van het Rode Kruis en andere
hulpdiensten
te
onderhouden.
Het
telefoonverkeer en GSM diensten waren niet
meer operationeel en lagen, zoals we dit hier
zeggen, zo goed als plat.

Om opgemerkt te worden heeft Roger ON4AHQ samen met het RK besloten om
gezamenlijk aangepaste veiligheidsvesten (Foto 27) aan
te kopen.
Van Tom ON3AAF kreeg Roger telefoon of er interesse
was voor een 6 tal veiligheidjassen (Foto 28). Ze waren
uiterst geschikt en nadien zijn er nog een 6 tal bij
aangekocht om te verdelen aan de RK vrijwilligers binnen
RST.
Wij boden hulp aan manifestaties zoals de
Kroningsfeesten in Tongeren (Foto 29), de Trudofeesten,
de thuiswedstrijden van voetbalploeg STVV (Foto 30),
Karnaval in Sint-Truiden (Foto 31 en Foto 33) en
Tongeren (Foto 32), enz.
De samenwerking ging verder dan enkel het RK.
Rallyteams van Landen, Tienen, Linter, Sint-Truiden
hoorden van ons kunnen en schakelden ons in. Hier werd Foto 28: voor Walter ON4AWM
alles warm in de nieuwe
dan wel gebruikt gemaakt van huurzenders. Onze zenders blijft
jassen
staan in stand-by voor eventuele calamiteiten. Wel
maakten we gebruik van APRS om de posities van de verschillende hulpploegen
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nauwkeurig te kunnen volgen: velen konden hun ogen niet geloven en politie, Rode
Kruis, brandweer, enz. waren vragende partij om naast ons plaats te nemen (Foto 34).
Van efficiëntie gesproken!
Foto 29: Kroningsfeesten in Tongeren

Foto 30: voetbalwedstrijd in Sint-Truiden

Foto 31: Karnaval in Sint-Truiden

Foto 32: Karnaval in Tongeren

Foto 33: commandopost voor Karnaval in Sint-Truiden

Foto 34: commandopost voor Rally van Haspengouw
(Landen)
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TCP/IP en APRS
Hoewel een meerderheid van de leden frequent gebruik maakte van Packet Radio
(AX.25) om via nodes gebruik te maken van BBSen en DX-clusters, is er nooit een
behoefte geweest om ook in Sint-Truiden een node, BBS en/of DX-cluster op te
starten: toegang was verzekerd via de naburige secties. Hier kwam verandering in
wanneer TCP/IP (de technologie die nu nog gebruikt wordt om het Internet verkeer te
regelen) zijn intrede deed in het radioamateurisme. Mits de nodige ondersteuning op
de toegangspunten zou het dan mogelijk zijn dat de gebruikers dezelfde software
konden gebruiken als die om over het Internet te surfen. Tot dan toe moest men zich
behelpen met software die speciaal voor radioamateurs geschreven was. Dat kwam
vrijwel altijd neer op handbediening en dus telkens nieuwe commando’s aanleren om
informatie op te vragen uit een BBS, een DX-cluster, enz...
De eerste voorzichtige stappen werden genomen door een station 24u in de ether te
brengen vanuit ons clublokaal dat nog gevestigd was in de sporthal (Sint-Aloïs) in
Ziekeren (sinds 1995-1996). Toen draaide er nog een specifiek computerprogramma,
JNOS genaamd, dat het TCP/IP (en gewone Packet Radio) verkeer regelde. Helaas
draaide dat niet zo stabiel en moest Gert ON4BLU minstens eens per week, soms zelfs
meer dan eens per dag naar het clublokaal trekken om alles te herstarten.
Plannen werden gesmeed voor een andere aanpak: Walter ON4AWM en Joachim
ON1DDS gingen een nieuwe modem ontwikkelen: de MCB-152 (Walter de elektronica,
Joachim de firmware). Tot dan toe werd er vooral met TNCs gewerkt, welke ook eigen
waren aan het radioamateurisme en bijgevolg de boot van het
snel groeiende Internet totaal misten. De elektronica moest het
mogelijk maken om in de toekomst de communicatiesnelheid
gestaag te verhogen door oa de plugin modem te vervangen.
De firmware was uniek omdat de MCB-152 zich naar de
computer toe als een telefoonmodem gedroeg. In plaats van
telefoonnummers werkten we dan met roepnamen en de weg
lag helemaal open. Gert ON4BLU ging eerst het uitdelen van
IP adressen aanpakken om gespaard te blijven van ellenlange
configuratietabellen en vervolgens een model Linux server
configureren waarmee alle dan gekende Internetdiensten
beschikbaar gesteld zouden worden voor radioamateurs. In
een laatste fase werden ook E-mail en nieuwsgroepen aan Foto 35: de MCB-152
BBS verkeer gekoppeld en een DX-cluster opgestart.
Tijdens de ontwikkeling van de MCB-152 maakte Joachim ON1DDS per toeval kennis
met Marc Colemont en later ook Ferdinand Philipsen van R&D International NV (een
bedrijf dat elektronica en software ontwikkelt voor de lichtsturing in de showbusiness
industrie): Marc had een afdruk op groot formaat nodig en via Telesoft, de
informaticaleverancier van het stadsbestuur van Sint-Truiden, was het door Ferdinand
snel geregeld om dat op het administratief centrum van de stad te kunnen doen. En
Joachim, werkzaam op het stadsbestuur en zo nieuwsgierig als hij was, ging Marc
uiteraard vragen wat hij daar aan het doen was. Van het een kwam het ander en
Ferdinand besliste na een ontmoeting de productie en de verdeling van de MCB-152
op zich te nemen.
Het geheel werd voor het grote publiek en met wat showelementen kenbaar gemaakt
en gedemonstreerd tijdens onze hambeurs van 1998 dat op flink wat luister kon
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rekenen: er was geen plaats meer voor de sprekers om post te vatten en door met het
hoofd te knikken moest aangegeven worden wanneer Ferdinand elders naar de
volgende slide mocht overschakelen.
Vervolgens mochten we het nog
eens
gaan
tonen
(met
live
demonstraties) en uitleggen in
secties (Tongeren, Hasselt, Diest,
Genk, Eindhoven, Kortrijk), beurzen
(Saarbrucken en Budel) en een
conferentie (Darmstadt). Met ook
nog publicaties in VRA, CQ-QSO,
QEX en TAPR werd RST op de
wereldkaart gezet.
Aangezien er interesse ontstond
vanuit verschillende regio’s in het
land, werd een cursusboek en eind
1999 een 5-delig seminarie ingericht
Foto 36: iedereen volgt ijverig de instructies
op
zaterdagnamiddag
in
ons
clublokaal in het Oud Atheneum,
waar mensen vanuit die regio’s naar afgezakt kwamen (sommigen zelfs met een nietafgedekte computerkast in de hand op de trein).
De server van Sint-Truiden was ondertussen ondergebracht in het clublokaal in het
Oud Atheneum en verhuisde even later, na een akkoord met de BAFARA, naar de
zolderverdieping van de bar op Saffraanberg onder de roepnaam ON0BAF. Wanneer
de installatie later beschadigd werd door blikseminslag, werd die met behulp van de
verzekeringstussenkomst in zijn huidige locatie bovenaan de traphal boven het
clublokaal heropgebouwd.
Op verscheidene plaatsen in het land verschenen ondertussen gelijkaardige Linux
servers. Uiteraard moesten die via een netwerk van “nodes” met elkaar verbonden
worden. Helaas maakte de software (TNN), die op de meeste van die nodes – degene
die via PWG door de UBA beheerd werden – draaide,
het TCP/IP verkeer onmogelijk. Zo waren we
genoodzaakt om in zee te gaan met de vereniging
EuroLink aangezien de software op hun nodes (FlexNet
en later ook XNet) dat wel toelieten. Dat was dan weer
niet naar de zin van de UBA, en na een lange periode
van onderhandelen en strijden, die wel meer
bewegingsruimte opleverde, was het Internet aanzienlijk
verder geëvolueerd en ingeburgerd zodat het Packet
Radio netwerk in onbruik geraakte...
Recent werden verschillende diensten dan ook
uitgeschakeld en blijft enkel het APRS (een recente
toevoeging, welke toelaat om positiebakens te relayen,
alsook korte berichten – vergelijkbaar met SMS – te
verzenden) volledig ondersteund.
Tijdens de hambeurs van 2007 maakten we contact met
een aantal leden van “Wireless Antwerpen”, een initiatief

Foto 37: de antennes
WIreless Antwerpen

voor
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dat met behulp van “gewone” wireless access points een draadloos netwerk willen
bouwen dat Vlaanderen overspant en voor iedereen toegang biedt tot Internet.
Ondertussen is Saffraanberg een steunpunt in dat netwerk en zo blijft TCP/IP toch
levend in onze sectie.

ONL cursussen
Doorheen het bestaan van de sectie RST is er altijd wel één of andere opleiding
georganiseerd en uiteraard meestal ONL cursussen om geïnteresseerden voor te
bereiden op de examens bij het BIPT, en zo zich van nieuwe leden te verzekeren. Dit
begon al kort na de oprichting met een ONL cursus om de eerste lichting voor te
bereiden voor het examen dat kan leiden tot het verkrijgen van een ON1 (privaat
radiotelefonist) vergunning, toen nog gegeven door Jules ON8GO. Daarna volgde dan
de voorbereiding van het morse-examen voor het behalen van een ON4 (privaat
radiotelegrafist) vergunning, in de vroege periode gegeven door Camille ON7SU (in het
clublokaal), met als afspraak dat de laatst geslaagden dat telkens zouden doen voor de
volgende lichting (over de radio).
Later nam Walter ON4AWM de ON1 (en de nieuwe aspirant ON2) opleiding over en
heeft zo heel wat lichtingen voorbereid. Wanneer we dan verhuisden naar het Oud
Atheneum, nam de buur van Laurent ON5JLK, Marcel Mahnke – een gepensioneerd
militair lesgever in de technische school van Saffraanberg – die opleiding over. Hij liet
niemand de kans ONL te blijven, behalve zichzelf uiteraard. Helaas is Marcel ons niet
gevolgd naar ons nieuwe clublokaal in Saffraanberg, en aangezien de opleiding (nu
HAREC genoemd) intensief is waarbij slechts weinigen de eindstreep halen, wat ook
voor de motivatie van de lesgever moeilijk om dragen is, kwam er een einde aan deze
lange traditie.
Maar na een succesvol experiment in het Verenigd Koninkrijk werd ook in België de
basisvergunning (ON3) ingevoerd, met beperktere mogelijkheden maar vooral een
lagere instapdrempel. RST is meteen op deze kar gesprongen en organiseerde
meteen een jaarlijkse basisopleiding (4 lesavonden en 1 oefensessie in de periode
februari-maart). Gert ON4BLU, Guido ON4CMO, Bart ON5ARE en Marc ON4AAX
Boyen nemen telkens 1 lesdag voor hun rekening. Zo weet RST zich van een grotere
instroom van leden te verzekeren.

QSL dienst
Radioamateurs die zich aansluiten bij een nationale vereniging kunnen beroep doen op
een QSL dienst. Door gebruik te maken van deze dienst kunnen ze met behulp van
kaarten (vergelijkbaar met postkaarten) hun radio contacten bevestigen en bevestigd
zien door kaarten in te dienen bij hun lokale afdeling, resp. ze daar op te halen. In elke
afdeling is er dan
normaal gezien een
QSL manager die alle
kaarten
ontvangt,
sorteert en verdeelt.
Een hels karwei als er
veel
uitslovers
(honderden contacten
per maand) lid zijn van een afdeling.
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De QSL dienst van RST werd jarenlang verzorgd door Roger ON4AHQ, en versluisde
zo massa’s kaarten. Zodra hij de kans schoon zag, gaf hij de karwei door aan Tania
ON7AQ en ook zij houdt het al menige jaren vol, en heeft ook flink wat kaarten mogen
verschepen. Toch probeert ze de leden nog meer te stimuleren om mooie contacten te
maken, en zodra RST een website had, vond dus ook de QSL dienst daar een plaatsje.
De mooiste kaarten werden elke maand bekroond en voorzien van tekst en uitleg over
het land en de geschiedenis. Zo werd de RST website visueel nog een stuk
aantrekkelijker gemaakt.

ARISS
Eén van de meest spraakmakende realisaties was toch wel het ARISS radiocontact
met Frank ON1DWN De Winne aan boord van het ISS. Studenten van de KTS
Saffraanberg kregen zo de mogelijkheid een vraag te stellen over de ruimtevaart en het
leven aan boord van ISS en kregen
meteen een antwoord van Frank.
Aan deze gebeurtenis ging meer dan een
jaar voorbereiding vooraf. Er werden
voordrachten
gegeven,
bezoeken
gebracht aan radarsites en studenten
werden warm gemaakt om deel te nemen
aan het ARISS gebeuren en de
hobbyclub.

Foto 38: de briefing voor de studenten

Tevens bouwde Walter ON4AWM een
satelliet antennesturing in meervoud,
zodat we voor het ARISS contact twee
stations ter beschikking hadden.

Twee eindwerkstudenten, waaronder Jurgen ON5ADL Vanhaemel, begeleidden de
jongere medestudenten aan de micro tijdens het ARISS-contact (Jurgen begeleidt nu
de studenten naar de “slachtbank” als instructeur in Saffraanberg).
Begin november 2002 was het dan zover.
De club huurde professionele videolieden
in (Marc Colemont + vrienden) en de ATV
mensen zetten eveneens hun schouders
onder het project om de live uitzending te
verspreiden via het ATV relais tot in het
buitenland.
Tania ON7AQ zette zoals altijd haar beste
beentje voor en praatte het hele gebeuren
professioneel aan elkaar. Dat ze een
strenge dame is weet John ON4UN te
ervaren wanneer hij vergat zijn GSM uit te
zetten.

Foto 39: het antennesysteem

Wim ON4WIM Poulmans bediende samen met Joseph ON4JOS het hoofdstation en
deze laatste had van de zenuwen kriebels in zijn baard. Een reserve station stond in
stand-by en volgde alles mee om bij mogelijke panne van het hoofdstation alles over te
nemen.
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Gaston ON4WF Bertels had natuurlijk de eer het contact in te leiden. De spanning was
te snijden en zeker niet goed voor zijn tikker. Het was zelfs voor Gaston een voorbeeld
en een aanzet om bij een volgend ARISS contact dezelfde procedure te volgen.
De binding technische school van de luchtmacht en piloot-astronaut, radioamateur
Frank ON1DWN Dewinne en de unieke gelegenheid dat ook de studenten zelf vragen
konden stellen aan Frank, maakte dit een uniek gebeuren. Stijn ON4ILL was tweede in
de rij van de vragenstellers.

Foto 41: Marc inspecteert nog eens de beeldregie

Foto 40: Jos ON4JOS en Wim ON4WIM kijken
alles nog eens na

Foto 42: alles klaar voor actie

De opkomst van VTM, VRT en TVL, plus de geschreven pers maakten dat RST in
het televisienieuws terecht een plaatsje kreeg en Saffraanberg wijd en zijd als
ARISS deelnemer bekend werd.
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Foto 43: Gaston ON4WF klaar om het gesprek
aan te vatten

Foto 44: Stijn ON4ILL aan de beurt

Foto 45: de geselecteerde studenten welke een vraag mochten stellen
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Foto 47: Burgmeester Vandenhove slaat ook
een praatje met de pers

Foto 46: Gaston ON4WF staat de pers te woord

Foto 48: glimmende Guido ON4CMO en Walter
ON4AWM

Foto 49: de crew

Hoewel een grote groep RST medewerkers van het eerste uur hun beste beentje
hebben voorgezet, toch lag heel de organisatie rond het ARISS project voor het
grootste deel in handen van Guido ON4CMO Steegmans en Walter ON4AWM. Ze
mogen terecht fier zijn op deze tot in de puntjes verzorgde en geslaagde bedoening.
Begin december vond er een tiendaagse tentoonstelling over de missie van Frank in de
stadshallen van Sint-Truiden plaats. Ook RST nam deel. Uiteindelijk palmden we de
helft van de bovenverdieping in. Het hele gebeuren vroeg zoals je wel kunt begrijpen
een ernstige organisatie en tevens de inzet van vele RST leden. RST zorgde voor een
constante bezetting. Telkens twee radioamateurs waren van ‘s morgens elf tot laat in
de avond aanwezig.
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Zij verstrekten de bezoekers en de vele groepen schoolgaande jeugd deskundige
uitleg. Een kopie van de zelfgebouwde satellietantenne die haar toertjes draaide en het
beeldmateriaal trokken uiteraard de aandacht van de geboeide studenten.

Na de terugkeer van Frank uit de ruimte in de maand maart, ontvingen alle studenten
(groot en klein, met of zonder galakostuum) een aandenken aan dit contact met Frank
en kreeg Tania de gelegenheid om weeral wat mannen te kussen.
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