
BAFARA Clubstation vliegbasis “Kleine Brogel”  

Callsign: ON6AP (Airbase Peer) 

RTT vergunning: 1970-2017 

Radioamateurs 10W TAC: ON5AP/Sam, ON4ZL/Rob, ON4TE/Eddy T, 

ON1BCS/Paul, ON1RE/Eddy R, ON1PF/Frans, 

ON7EB/Jos C, ON1BZU/Remi, ON4ANM/Marc, ON6NU/Jos B, 

ON6T(H)A/André, ON6EB/Erik, ON6KL/Lode, ON7WG/Ed, ON7HO/Roland, 

ON7EC/Gust, ON7NW/Willy, ON4ILL/Stijn, ON7YP/Andre, 

ON4CJW/Willem, ON4CBY/Luc, ON4MZ/Martin, ON7MV/Miguel, 

ON8UO/N6BAS Rueben Onstad (General Dynamics), 

Dienstplichtigen: ON7AA/Emiel, ON7KL/Ludo,  ON7JFK/Johan, 

ON4ALL/Luc, ON7BPS/Peter, ON6TM/Tonny, ON5JF/Piet, 

ON7DDG/Danny.  

ON6AP was in 1970 één van de eerste operationele BAFARA stations met als bezielers 

Sam/ON5AP, Eddy/ON4TE en Rob/ON4ZL. 

De “F-104G Starfighter” periode was een periode van relatieve “luxe” aan mankracht in het E&T 

smaldeel, waardoor een nuttige vrijetijdsbesteding zoals radioamateurisme mooi meegenomen 

was. De eerste belangrijke activiteit was de ombouw van een “gewichtige” Collins 618S1 HF/AM 

transceiver (ex. C-119) naar een SSB toestel voor de radioamateur frequentiebanden. De 

goedkeuring van de RTT voor het gebruik van dit toestel kwam er na enige “noodzakelijke 

toegevingen”, de originele 3 eindbuizen leverden immers meer dan het toegestane 

zendvermogen. Dit toestel en voeding (gewicht 2 x +/- 40kgr) werd meermaals meegenomen 

tijdens moves naar “Zara” (Solenzara/Corsica). Behalve de vrij “brede” ontvanger (origineel 

mechanisch Collins filter voor AM 

B=6KHz) was dit toestel een juweeltje 

dat meerdere (+/-10) jaren dienst 

deed. Zie  

Zelfbouw was, naast het maken van 

sporadische QSO’s en het opleiden van 

nieuwe amateurs (CW was toen 

immers een “must”), de voornaamste 

clubactiviteit. Naast het bouwen van 

complete HF zenders, HF ontvangers, 

HF SSb transceivers, VHF transceiver, 

tuning units, SWR meters, CW keyers, 

grid-dips, slowscan ontvangers, 

allerhande voedingen enz… werd er 

ook duchtig aan antennebouw gedaan; 



….heel wat draadantennes, meerbanden verticals (“move” antenne), W3DZZ, diverse 2m verticals, 

HF 2elementen 3 banden delta beam, 4 elementen 3 banden HF beam (foto), 2m/70cm kruisyagi’s 

voor satellietwerking, enz… werden ijverig in elkaar geknutseld.  

 

 

 

 

De eerste schack was een “hoekje” 

van de werkbank van Sam/ON5AP.  

Met de komst van meerdere 

amateurs vonden er verhuizingen 

naar diverse, tijdelijk leegstaande, 

lokalen binnen de loodsen van het 

E&T smaldeel plaats… om 

uiteindelijk een mobiele plaats te 

krijgen in een afgedankte “VAN”.  

 

      2 elementen delta beam                              4 elementen YAGI              Satelliet antennes cross yagi  
 (Korte golf : 20/15/10m banden) (Korte golf : 20/15,10m banden)        (VHF 144MHz & UHF 432MHz) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De officiele in gebruikname van de “Van” door onze toenmalige voorzitter Kol P.De Ro/ON4PD, in 

aanwezigheid van de Commandant van de Maintenance Group Lt Kol R.Maldegem, 

Smaldeelbevelhebber Maj V.D.Branden, FlComd Telecom Comdt Excelmans, FlComd Avionics Kapt 

Paumen, Lt Verkoyen (AIS), OLT Lamoen (Interventie) en de voltallige ON6AP-crew, werd uitvoerig 

beschreven in het weekblad van Defensie “VOX” editie 21 oktober 1982 (pag. 2 & 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Officiële” eerste 

radioverbinding door 

Kol P.De Ro onder 

het goedkeurend 

oog van LtKol 

R.Maldegem en Adjt 

A.Thyssen 

De Officieren van 

het E&T smaldeel 

vereerden de 

officiële opening 

met hun 

aanwezigheid. 



De periode van de “VAN” kan gezien worden als 

“erg productief”, naast het experimenteren met 

radio deden toepassingen met “home 

computers” hun intrede: data transmissie op 

zowel HF (packet radio) als op VHF met een 

vergund onbemand RTTY BBS systeem 

beschikbaar voor alle zendamateurs wonend  

binnen radiobereik van ON6AP.  

In samenwerking met de meteo dienst werd het 

mogelijk gemaakt om de door deze dienst 

regelmatig opgestelde RTTY meteo-info te 

capteren en, via de 2m VHF band, in RTTY 

beschikbaar te stellen voor zowel zendamateurs 

als luisterstations, waaronder burgervliegveldjes 

uit de wijde omgeving van Kleine Brogel.  

 

 

 

 

 

 

Een van de ON6AP VHF stations werd zelfs remote controlled uitgevoerd (via telefoonlijn) om 

ingezet te worden als reserve-personeel oproep systeem voor het geval het officiële Motorola 

systeem het al of niet fictief (oefening) liet afweten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTTY-meteo computer (boven) 

RTTY BBS computer (midden) 

Voeding (+ batterij noodvoeding & 

lader) en VHF transceiver (onder) 

“Vervang” personeel-

oproepsysteem 

(back-up voor het 

officiêle Motorola 

systeem)  

(midden) 

 

 

”Home brew”  

Satelliet zend-

ontvangstation. 

(links) 



Tijdens de vele Squadron exchanges en schietperiodes in Corsica en later Marokko, werd er 

meermaals gebruikt gemaakt van de “diensten” van de meegereisde radioamateurs om zowel 

gecodeerde (oeps!) dienst- als persoonlijke berichten uit te wisselen met de thuisbasis.  

 

De deelname aan talrijke manifestaties zijn een bewijs van de “spirit” van de ON6AP crew, volgend 

lijstje is hier het bewijs van:  deelname aan …… de hobby tentoonstelling ter gelegenheid van de 

viering “25jaar 10JBW”, meerdere “open-doors en vliegmeetings 10W”, radio-noodoefening 

“Fieldday IARU region1” in 1982, burger-militair manifestaties in ’t Poorthuis te Peer naar 

aanleiding van de aanvaarding van het peterschap over de 10W door de stad Peer in 1986. 

 

 

 

  



 

 

Het laatste groeps-evenement: 

het activeren van een 

radiostation met het “special 

event” roepteken ON30NTM in 

2009 ter gelegenheid van 30 jaar 

F-16 in de LuM en de organisatie 

van de “Nato Tiger Meet” door 

de 10WTac 

 

 

 

Het geleidelijk aan dalend aantal radioamateurs en de, met de komst van F-16, verhoging van de 

professionele werklast, zorgde er voor dat het vele werk aan de mobiele shack en het antennepark 

een zware taak werd…. met een verhuizing naar een lokaaltje in het gebouw van de F-16 Flight 

Simulator tot gevolg. 

 

Tot slot nog enkel documenten en foto’s die de ON6AP activiteiten illustreren.…… 

 

   De talrijk opgekomen radioamateurs en andere geïnteresseerden tijdens de inhuldiging van de “VAN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele radioamateurs van de 

ON6AP crew in actie 

 (foto’s boven) 

 

 

 

 

… samen met Rueben Onstad 

ON8UO/N6BAS, hij verbleef een 

jaartje in de 10W als “zijdelingse 

hulp” van General Dynamics bij de 

ingebruikname van de F-16.   

(foto links)  



 

Belangstelling van enkele kranten voor de ON6AP “noodoefening / fieldday” in 1982 



 
De opening van onze nieuwe shack werd uitvoerig beschreven in het toenmalige militaire tijdschrift 

VOX……… 





Begin 2017, het aantal radioamateurs in de 10W was dan tot nul herleid, werd na 47jaar “dienst”, 

de vergunning van ON6AP (tijdelijk?) opgezegd. 

Is er, eventueel in het kader van de burger-militaire samenwerking, een hernieuwde start van 

ON6AP mogelijk? …. Het roepteken ON6AP wordt door het BIPT in ieder geval tot 16 februari 2022 

voorbehouden voor een eventuele “herstart” van het KéBee BAFARA clubstation.  

 

Vy73 de Lode/ON6KL            

Editie 20/06/2019 

 

 

 

 

 


