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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 - IJsselmeerpolders (Flevoland) 

 

 

Bestuur 

Voorzitter  Marcel Moerenhout  PA3HEB  0320-245718 

Vicevoorzitter  Randall Tamminga  PE1SDE  0320-280977 

Secretaris  Jan Zaaijer   PE1ANL  0320-252018 

Penningmeester/PR Andre Romkes  PD5URK  0527-852771 

Lid/PR   Jacob de Borst   PA3GNE  0527-685619 

QSL-manager  Henk van der Ley  PA0LEY  0320-221475 

 

 

Secretariaat  Oostzeestraat 180, 8226 BJ Lelystad. 

E-mail: pe1anl@veron.nl . 

 

 

Rondstraler 

Redactieadres  Oostzeestraat 180, 8226 BJ Lelystad. 

Redigeren  Dick van Vulpen, PA0DVV, pa0dvv@veron.nl . 

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van de 

redactie en met bronvermelding. 

De redactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de aangebo-

den artikelen aan te brengen. 

 

 

Verenigingsavond We vergaderen iedere eerste dinsdag van de maand in de katholieke 

basisschool St. Gregorius, Werfstraat 12, 8251 GP in Dronten. 

 In de maand september is dat op dinsdag 2 september om 20.00 uur, dus 

weer zoals gewoonlijk. 

                                          

 

VERON De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in 

Nederland, opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het vere-

nigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

 

Homepage   www.veron.nl en dan naar de afdeling IJsselmeerpolders. 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Website  www.ijsselmeerpolders.com 

 

 

Deze rondstraler heeft 8 pagina’s. 

 

 

 

  

mailto:pe1anl@veron.nl
mailto:pa0dvv@veron.nl
http://www.veron.nl/
http://www.ijsselmeerpolders.com/
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Van de secretaris. 
 

Lezingen na de zomervakantie van 2008 
 

2 september 2008. 

Frans Klinker, PA3DDN uit Emmeloord geeft een lezing met beamer over een halfautomatische 

antennetuner voor 80 en 40 meter.  

Frans maakt zelf antennes voor hf en ook deze tuner is van eigen fabricaat. 

Hij kan er veel en interessant over vertellen.  

Deze lezing begint om 20.00 uur en is zeer de moeite waard. 

 

 

7 oktober 2008. 

Robert Langenhuysen, PA0RYL, uit Huis ter Heide zal een lezing geven over Camras (C.A.Muller 

Radio Astronomie Station) met de Dwingeloo Radiotelescoop in Drenthe. 

Onderzoek en experiment zowel in het verleden als de toekomst, zullen door Robert worden toege-

licht met tekst en beeld (beamer). 

 

Let op: op donderdag 2 oktober a.s. zal de telescoop het onderwerp zijn in het TV programma “Res-

tauratie” op Nederland 2.  

 

 

4 november 2008. 

Piet van de Post, PA0POS uit Haastrecht (ZH) geeft een lezing met beamer over de ruimtete-

lescoop Hubble. 

Hoewel de Hubble al sinds 1990 om de aarde zweeft, is er op technisch gebied nog heel 

veel over te vertellen. 

Piet is op dit gebied heel goed thuis. 

 

 

Onderwerpen om toe te voegen. 
Als u eens iets leest waarvan het onderwerp wat met het zendamateurisme van doen heeft en 

waarvan u denkt dat het interessant is, zendt het dan s.v.p. naar de redactie (ook een onder-

werp uit de elektronica mag). 

Het hoeft geen groot verhaal te zijn. 

 

J.Zaaijer, PE1ANL, secretaris. 

 

 

 

 

Interessante websites. 
 

Onze website kunt u met deze link: www.ijsselmeerpolders.com .  

 

Klik eens op deze link: www.aviodrome.nl/themapark/radiokamer  

 

  

http://www.ijsselmeerpolders.com/
http://www.aviodrome.nl/themapark/radiokamer
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Dag voor de Radio Amateur 2008 
 

25 oktober in de Americahal te Apeldoorn 

 

De Dag voor de Radio Amateur 2008 zal worden gehouden op zaterdag 25 oktober, en zoals 

u dat de laatste jaren gewend bent weer in de Americahal, Laan van Erica 50, 7321BX te 

Apeldoorn 

 

Entreeprijzen 

De organisatie van de Dag voor de Radio Amateur heeft besloten de entreeprijzen in 2008 

gelijk te houden aan die van de laatste jaren.  

Nieuw is dat alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang hebben.  
Bij twijfel moet je een identificatiebewijs kunnen laten zien.  

Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 6,00 op vertoon van hun geldige 

VERON lidmaatschapskaart.  

Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 7,00.  

Bezoekende Gouden Spelddragers hebben gratis toegang mits de speld goed zichtbaar is. 

 

Procedure voorverkoop entreebewijzen 

Net als voorgaande jaren kunnen VERON leden vooraf tegen gereduceerd tarief van € 5,00 

per persoon entreebewijzen bestellen. 

Dit kan uitsluitend via de afdelingssecretaris.  

Het is niet mogelijk om teveel bestelde entreebewijzen te retourneren. 

 

Voor meer informatie, vraag de secretaris. 

 

 

Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008. 
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 februari 2008, nr. 

WJZ/8021460, houdende nieuwe regels voor het gebruik van frequentieruimte zonder vergun-

ning en tot wijziging van de Examenregeling frequentiegebruik. 

 

In de Staatscourant is een nieuwe regeling gepubliceerd. 

Omdat de regeling bestaat uit 28 pagina’s tekst drukken we hem niet af in de Rondstraler.  

Voor meer informatie kun je terecht op internet en bij de secretaris. 

 

 

Nee tegen Power Line Communication (PLC). 
Samenvatting 

In de afgelopen jaren heeft een aantal telecommunicatiebedrijven en elektriciteitsmaatschap-

pijen in binnen- en buitenland gezocht naar nieuwe transportmogelijkheden van elektronische 

data.  

Een van die mogelijkheden is het datatransport over elektriciteitsnetcircuits (PLC = Power 

Line Communication) die helaas niet volledig zijn afgeschermd en daarom heel veel radio-

ontvangst op vooral de korte en de middengolf kunnen storen.  

Luisteraars, en zendamateurs zijn hierdoor zeer gedupeerd. 

 

Er zijn talrijke proefprojecten op diverse plaatsen gedaan - bijvoorbeeld in Mannheim en 
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Arnhem - die alle tot de conclusie hebben geleid dat het ruis- en stoorniveau van PLC onaan-

vaardbaar hoog is.  

Sommige PLC aanbieders hebben hun projecten stopgezet (waaronder Nuon in Arnhem), 

maar er worden steeds weer nieuwe storing veroorzakende projecten ontwikkeld, zoals dat 

van KPN - zie punt A hieronder - en de “slimme” energiemeters - zie punt B - die minister 

Van der Hoeven voor heel Nederland wil invoeren. 

Dat zal niet alleen tot omvangrijke storingen op midden- en korte golf leiden, maar ook 

omdat deze meters zelf elektriciteit verbruiken (17 kW op jaarbasis), zal het ons niet verbazen 

dat de elektriciteitsmaatschappijen deze kosten op de consument zullen afwentelen. 

 

Deze elektronische brief roept het ministerie van Economische Zaken op, een objectief onder-

zoek naar deze materie te laten verrichten en dat pas op basis van de resultaten van dit onaf-

hankelijk onderzoek beslissingen worden genomen. 

 

Intussen roept de actiegroep luisteraars, radioluisteramateurs, radiozendamateurs en alle ande-

ren die streven naar een zo schoon mogelijke ether, op om hun steun aan de doelstellingen 

van de actiegroep te betuigen in de vorm van een elektronisch postbericht aan zowel de minis-

ter van Economische Zaken, m.j.a.vanderhoeven@minez.nl als de voorzitter van de vaste 

Kamercommissie van Economische Zaken, mevr. M. Kraneveldt -van der Veen, 

m.kraneveldt@tweedekamer.nl . 

 

 

Nadere informatie over enkele PLC-projecten. 

A. KPN (bron: PA0POS) 

Telecom aanbieder KPN doet dit jaar een test waarbij de homeplug netwerktechnologie wordt 

geïntegreerd met dsl-modems en settop-boxen. 

KPN wil de technologie gebruiken om hd-content van het internet naar de televisie te kunnen 

streamen, stelde Tom Demets, salesmanager van de firma Devolo, tijdens een interview op de 

Cebit in Hannover. Deze fabrikant levert de technologie aan KPN. 

KPN zou daarmee de eerste Nederlandse telecom aanbieder zijn die homeplug op zijn appara-

tuur ondersteunt.  

De provider heeft al sinds 2006 interesse in deze technologie, maar moest eerst problemen 

met zijn settop-boxen oplossen.  

Een woordvoerder van KPN bevestigt de plannen, maar kan geen datum noemen waarop de 

aanbieder homeplug producten wil aanbieden.  

Meer info op het internet: http://webwereld.nl/ref/newsletter/50158. 

 

Dit soort communicatie gaat over elektriciteitsnetcircuits die niet zijn afgeschermd en dus 

heel veel radio-ontvangst kunnen storen.  

De Amerikaanse zendamateurvereniging ARRL heeft naar aanleiding van gemelde klachten 

nogal vaak met de Amerikaanse communicatie autoriteit, de FCC, over de geconstateerde 

radiostoringen gesproken.  

Ook in Europese landen is het e.e.a. geprobeerd en in een aantal gevallen is van hoger hand 

(overheid/autoriteit) verboden hiermee door te gaan.  

In Nederland is de energieleverancier Nuon met zijn PLC proefnemingen in Arnhem gestopt.  

 

Zendamateur Piet van der Post, PA0POS, die bijna 28 jaar voor de Radio Controle Dienst 

(thans Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken) heeft gewerkt en die 

vele, vele storingen heeft behandeld, heeft al vaker gezegd dat, ook al staat er een CE-

markering op de apparatuur, dit niet wil zeggen dat deze storingsvrij is.  

mailto:m.j.a.vanderhoeven@minez.nl
mailto:m.kraneveldt@tweedekamer.nl
http://webwereld.nl/ref/newsletter/50158
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Zendamateurs en zeker ook radioluisteraars die naar de midden- en/of korte golf luisteren, 

kunnen daarom ernstig de dupe van deze storingen worden.  

Er zouden in het PLC spectrum notches (dippen) van ± 30 dB zijn aangebracht die de ama-

teurbanden "beschermen".  

Helaas leidt dit in de praktijk NIET tot een storingsvrije ontvangst!  

Dus is het advies van Van der Post om vanwege radiostoringen geen PLC technieken aan te 

schaffen.  

Neem gewoon een netwerkkabel, dan is men van dit soort (en andere) problemen af. 

Intussen is vernomen dat de Consumentenbond de KPN al op de hoogte heeft gesteld dat er 

storingen in de AM radio-ontvangst zijn te verwachten.  

Nadere informatie over PLC is te vinden op: http://hamradio.nikhef.nl/cie/emc/ . 

 

 

B. “Slimme” energiemeters (bron: PI4VRZ/A) 

Een onopvallend berichtje in De Telegraaf van 28 mei zou wel eens grote gevolgen kunnen 

hebben voor de radioamateurs in Nederland.  

De krant bericht over de invoering van "slimme" energiemeters in huizen.  

Het gaat er daarbij niet zozeer om dat de meters slim zijn, maar wel dat ze op afstand uit te 

lezen zijn. En in de manier waarop schuilt het gevaar... 

Minister Maria van der Hoeven houdt vast aan een wetsvoorstel waarin alle huizen verplicht  

van zo'n meter worden voorzien.  

 

Nu is niet het probleem dat we daarmee op jaarbasis 17kW extra moeten aftikken omdat de 

slimme meters dat zelf al aan energie verbruiken, maar wel de manier waarop de meters met 

de centrale systemen van het energiebedrijf communiceren. 

Men kijkt er snel overheen, maar het is zeker de moeite waard het plaatje dat op de voorpagi-

na van de krant stond, er even uit te lichten.  

Hoewel het plaatje niet heel duidelijk is, zijn onder in het plaatje de manieren waarop de me-

ter moet gaan communiceren toch goed te lezen: 

- via het bestaande elektriciteitsnet (PLC), 

- doorbellen via een draadloos modem (GSM of GPRS), 

- internet met vaste lijnverbinding (ADSL). 

 

Uiteraard zit het gevaar in de eerste optie.  

De energiebedrijven zullen, als luisteraars en zendamateurs massaal gaan protesteren, aanvoe-

ren dat ze veel gebruik zullen maken van de andere opties.  

Maar daaraan kan men ten stelligste twijfelen, om een paar zeer eenvoudige redenen: de kos-

ten en het gevaar voor misbruik.  

Wie de prijsstelling van GPRS abonnementen kent, weet dat de kosten minimaal 5 euro per 

maand zijn. Maal honderdduizenden huishoudens. 

Gelooft men echt dat de energiebedrijven dat gaan betalen?  

Misschien in uitzonderingsgevallen, als een boerderij in de gemeente Boerenkoolstronkera-

deel te ver van een PLC toegangspunt ligt. Maar anders echt niet.  

Het zelfde geldt voor de vaste lijnverbinding. 

Die gaan de energiebedrijven echt niet aanleggen voor hun meter.  

Zeker niet als de bewoner zelf al een DSL-verbinding heeft: de koperdraadjes waarover 

ADSL loopt, kan men maar een keer uitgeven.  

En de meter verbinden met het netwerk van de bewoner is schreeuwen om moeilijkheden: 

welk IP-nummer (internet adres) moet de meter krijgen?  

Heeft de klant dat zelf al in gebruik?  

http://hamradio.nikhef.nl/cie/emc/
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Geeft het netwerk van de klant zelf adressen uit? (DHCP).  

Staat zijn firewall open zodat de meter naar buiten kan?  

Zet de klant misschien ’s nachts gewoon zijn modem uit?  

Men raadt het al: ook dit gaat niet gebeuren. 

Wat is dus de enige optie? Juist: PLC.  

 

En als we als zendamateurs en luisteraars ergens niet op zitten te wachten, is het op het mas-

saal invoeren van PLC.  

Recentelijk wees onze Duitse zustervereniging DARC al op hetzelfde probleem.  

Willen we niet tussen nu en een paar jaar verstoken zijn van onze hobby omdat luisteren door 

het immense stoorniveau onmogelijk is geworden, dan zullen we nu actie moeten onderne-

men. 

 

 

Welke actie is/wordt ondernomen? 

Piet van der Post heeft als reactie op een artikel over PLC in het blad Computable nr. 14 van 6 

april 2007 een brief aan de redactie geschreven.  

Daarop heeft hij nooit een reactie gehad. 

KPN is een grote "speler" in de telecommunicatiemarkt en hij verwacht, indien KPN met PLC 

wil doorgaan, dit geen gunstige ontwikkeling is voor radioluisteraars die naar de MG en de 

KG luisteren. 

In de tegenwoordige tijd met veel mooie technische ontwikkelingen wordt het - ook door de 

leidinggevenden van bedrijven - als vanzelfsprekend aanvaard dat alles gewoon werkt, daarbij 

veelal niet gehinderd door kennis van en ervaringen met het verleden.  

 

Het volgende dient echter te worden overwogen: 

. 

- De omroep is geboren uit de experimenten van "radiozendamateurs" uit de vroege 

twintiger jaren van de vorige eeuw.  

Hun huidige opvolgers worden nu geconfronteerd met activiteiten van bedrijven die de 

ether ernstig dreigen te verstoren; dit alles uitsluitend om zuiver commercieel gewin. 

 

- De gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog over radiozendamateurs behoeven hier 

niet te worden herhaald. Deze zijn bij de ouderen genoegzaam bekend. 

 

- Tijdens de watersnoodramp in Zeeland in 1953 was de gehele structuur van telecom-

municatie verbroken.  

De eerste groep mensen die toen direct in staat was om telecommunicatieverbindingen 

op te zetten, waren radiozendamateurs! 

 

- Andere voorbeelden zijn de tsunami in Zuidoost-Azië en diverse aardbevingen in on-

der meer Turkije. 

 

- Sinds jaar en dag vinden in de VS veelvuldig orkanen en tornado's plaats met alle ge-

volgen van dien.  

Een land dat geografisch gezien niet te vergelijken is met Nederland maar waar het 

ook in dat soort situaties de zendamateurs zijn die de noodzakelijke verbindingen tot 

stand weten te brengen.  

De overheid daar is zich daarvan terdege bewust en heeft daarvoor 4 extra "emergency 

frequenties" in de 5 MHz band vrijgemaakt.  
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Dit heeft ook de Engelse overheid als voorbeeld gevolgd. Nederland echter (nog) niet. 

 

- Sinds een aantal jaren is er in Nederland het landelijke koppelnet.  

Wanneer er ergens in het land iets mis is of gaat met de elektriciteitsvoorziening, kan 

men door de ringleidingvorm energie naar het getroffen deel van het land toevoeren. 

Altijd en in elk geval?  

Neen, denk hierbij aan wat er een paar jaar geleden bij Hardenberg heeft plaatsgevon-

den.  

Dat zal volgens PA0POS in de toekomst vaker kunnen gebeuren omdat er in directe 

zin binnen Nederland geen capaciteitsreserve meer is zoals voorheen (toen er nog pro-

vinciale energiemaatschappijen waren die tijdig konden "bijschakelen").  

Overigens is er sinds kort een hoogspanningskabel tussen Scandinavië en Nederland in 

dienst genomen die wel als aanvulling dient en die tevens lagere kosten van energiele-

veringen moet bewerkstelligen. 

 

- Wat te denken van de legerhelikopter in de Betuwe die de energievoorziening voor de 

regio aldaar totaal verstoorde? 

 

- Een aantal jaren geleden viel de energievoorziening in Utrecht en omgeving uit.  

De regionale omroep heeft dan in tijden van calamiteit(en) de taak, mensen via de ra-

dio te informeren. 

Edoch, ook de regionale zender Utrecht viel uit.  

De mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, hadden (vergeten of uit economische 

overweging niet aangeschaft: de energie werkt toch altijd?) geen noodaggregaat voor 

de continuïteit van de regio-uitzendingen ter beschikking. 

 

- Bij een NFO (Nationaal Frequentie Overleg) in 2003 op het ministerie van EZ in Den 

Haag waren een aantal grote bedrijven en overheidsinstanties zoals het ministerie van 

Defensie, Radio Nederland Wereldomroep en de twee landelijke zendamateurvereni-

gingen bij monde van hun vertegenwoordigers aanwezig.  

In dat overleg vertelde de vertegenwoordiger van Nuon dat de PLC proef in Arnhem 

om diverse redenen was gestaakt.  

Tijdens dit overleg spraken zowel defensie, RNWO hun meningen uit over de stoorni-

veaus die men verwachtte en die onacceptabel werden geacht. 

 

- Wanneer er in Nederland een grote calamiteit zou plaatsvinden waarbij grote delen 

van het land van elektriciteit via het net zouden zijn verstoken, zal wederom blijken 

dat zendamateurs een belangrijke rol kunnen spelen doordat zij met heel weinig ver-

mogen (een paar batterijen of een autoaccu volstaan) belangrijke boodschappen over 

zowel korte als lange afstanden kunnen doorgeven.  

Sterker nog, een aantal zendamateurs bereidt zich al grondig voor op een mogelijke 

calamiteit: zie onder meer http://dares.nl  (Dares = Dutch Amateur Radio 

Emergency Service). 

 

 

Komt er eindelijk eens een objectief en onafhankelijk onderzoek? 

Het zou mooi zijn als de Nederlandse overheid zich eens bewust werd van het belang om te 

zorgen voor, het liefst ongestoorde, continuïteit in de radio-ontvangst in het algemeen en zich 

niet verbergt achter de EMC richtlijnen.  

Sinds de intrede van deze richtlijnen is er al een behoorlijk stoorniveau ontstaan.  

http://dares.nl/
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Talloze elektronische apparaten stralen in min of meerdere mate en veroorzaken behoorlijke 

ruis- en stoorniveaus, kortweg “man made noise” genoemd.  

Op zeker moment moet men ook een onverbiddelijk halt aan dit soort storende PLC- technie-

ken kunnen toeroepen. 

Het lijkt ons een goed idee om daarop een groep technische mensen te zetten die een onaf-

hankelijk oordeel gaat uitspreken.  

Een groep dus waarvan technische buitenstanders, zoals ministeriële beleidsmakers en de di-

rectie van het Agentschap Telecom geen deel uitmaken. 

Overigens is het zo dat het Agentschap Telecom (AT) van EZ en het ministerie van Defensie 

onafhankelijk van elkaar metingen in Arnhem hebben verricht die redelijk aan elkaar gelijk 

bleken te zijn.  

Ter informatie: AT medewerkers mochten niet naar "buiten" treden omtrent de uitslag van de 

metingen! 

 

 

Hoe nu verder? 

In de afgelopen jaren hebben politieke beleidsmakers en vertegenwoordigers van vooral de 

Nutsbedrijven - nog steeds met meerderheidsaandeelhouders binnen de overheid, zoals ge-

meenten en Provinciale Staten - de zogenaamde heilzame marktwerking gepredikt.  

De terugtredende rol van de overheid valt - niet toevallig? - samen met de omstandigheid dat 

er ook daadwerkelijk minder toezicht op storing in de ether wordt uitgeoefend. 

 

Zendamateurs in binnen- en buitenland leggen zich echter niet bij voorbaat bij de negatieve 

ontwikkelingen van PLC en andere storingsveroorzakers neer.  

Zij gaan door met het frequent onder de aandacht brengen van hun kritiek bij zoveel mogelij-

ke beleidsmakers en andere relevante personen.  

In elk geval is het van belang dat de hoofdbesturen van de VERON en de VRZA, de beide 

betrokken verenigingen van radiozendamateurs, met de minister van Economische Zaken om 

de tafel gaan zitten om dit voor zend- en luisteramateurs zeer grote probleem van storingen 

door PLC en slimme meters toe te lichten.  

In de hoop dat de minister dan zo verstandig zal zijn eerst onafhankelijk onderzoek te laten 

doen voordat zij een beslissing neemt. 

 

Zijn er nog vragen en/of opmerkingen?  

Stuur een e-mail aan pcvanderpost@kpnplanet.nl of pa3zo@planet.nl . 

 

Namens de actiegroep “Neen tegen PLC”, 

met vriendelijke groeten, 

 

Piet van der Post, PA0POS, voorzitter 

Wim Maarse Nzn., PA3ZO & DL3ZO, secretaris 
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pcvanderpost@kpnplanet.nl
pa3zo@planet.nl

