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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 
 

Voorzitter Marcel Moerenhout PA3HEB 0320-245718 

Vice-voorzitter Randall Tamminga PE1SDE 0320-280977 

Secretaris Jacob de Borst PA3GNE 0527-685619 

Penningmeester/PR André Romkes PD5URK 0529-462954 

Lid Arie van Bezooijen PE1AJ 0527-681024 

 

QSL-manager Henk van der Ley PA0LEY 0320-221475 

 

Secretariaat Wellerzand 19, 8321 PH  URK of e-mail: PA3GNE@VERON.NL 

 Mailadres bestuur a41@veron.nl 

 

Redactie Rondstraler Jacob de Borst PA3GNE@VERON.NL 

  PA3GNE@AMSAT.ORG 

 

Website Tom Braam PF4T@SOLCON.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 aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Eerste dinsdag van de maand in het gebouw ‘Trappershonk’ van 

de Flevoscouts aan de Gildepenningdreef 1 in Dronten. In mei is 

dat dinsdag 5 mei 2009. 

 

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, 

opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregister 

van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage www.ijsselmeerpolders.com of anders via www.veron.nl en dan naar 

afdeling IJsselmeerpolders (A41) 
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Van het bestuur 
 
Op de huishoudelijke vergadering van april is de Verenigingsraad 2009 besproken. Onze afdeling 
heeft als volgt gestemd over de diverse voorstellen. Er waren 12 leden aanwezig om te gaan 
stemmen. 
 
Voorstelnummer  Voor  Tegen 
1 van A03: convo per mail i.p.v. papier  11  1 
2 van A28: samenwerking/fusie VRZA e.a.  11  1 
3 van A36: verruiming 40 m voor N-amateurs  2  10 
4 van A36: F-examen in modulevorm  11  1 
5 van A54: schorsing mogelijk maken  0  12 

 
Omdat wij als afdeling 5 stemmen op de VR hebben (afhankelijk van het aantal leden in een 
afdeling), had onze afdeling op de VR van zaterdag 25 april 2009 op volgende stemverhouding. 
 
Voorstelnummer  Voor  Tegen 
1 van A03: convo per mail i.p.v. papier  5  0 
2 van A28: samenwerking/fusie VRZA e.a.  5  0 
3 van A36: verruiming 40 m voor N-amateurs  1  4 
4 van A36: F-examen in modulevorm  5  0 
5 van A54: schorsing mogelijk maken  0  5 

 
André moest zaterdag plotseling overwerken, zodat Jacob alleen de afdeling vertegenwoordigd 
heeft. De voorstellen zijn als volgt behandeld. 
1. Afdeling A03 heeft het voorstel ingetrokken, omdat uit de toelichting van het HB bleek, dat 

convo’s per e-mail nu ook reglementair al mogelijk zijn. 
2. Voorstel 2 was formeel overbodig. Vanuit eerdere besluitvorming op de VR is het HB al met 

de VRZA in gesprek. Voorstel 2 beoogde waar het HB al mee bezig is. Afdeling Leiden heeft 
tot drie keer toe geweigerd het voorstel in te trekken. Een beetje kortzichtig, maar goed. Het 
voorstel is uiteraard aangenomen. 

3. Vanuit het verslag van het Amateur Overleg met AT is door het HB geciteerd dat AT niet van 
plan is om de 40 m band voor N-amateurs te verruimen. Er moet een duidelijk onderscheid 
blijven tussen F en N. Het HB kan nu wel gevraagd worden 40 m toch uit te breiden voor N, 
maar dat is een mission impossible. Hierop heeft afdeling Oss dit voorstel ingetrokken. 

4. Het in modulevorm afnemen van examens, leverde een leuke discussie op, zowel tussen 
onderwijskundigen, de voorzitter van de stichting zendexamens en een ieder die er aan deel 
wilde nemen. Vanuit onze afdeling heeft Jacob de vergadering voorgehouden, dat in dit 
jubileumjaar ´80 jaar zendexamens´ het inhoudelijke niveau van de examens ook met een 
factor 80 gedaald is. Hij heeft overigens, overeenkomstig de wensen van onze leden, voor het 
voorstel gestemd. Het is echter door de meerderheid afgewezen. Ook het amendement van 
afdeling 22 om eerst de wenselijkheid en haalbaarheid van modulair examineren te 
onderzoeken, haalde het niet. 

5. A54 wil de mogelijkheid hebben, leden te schorsen. Men heeft daar grote problemen gehad, 
die echter in de privésfeer tussen mensen lagen. Die problemen werden naar de 
verenigingsavond meegenomen. Het afdelingsbestuur vindt geen enkel gereedschap te hebben, 
hier tegen op te treden. Schorsen is ook geen oplossing, want daar behoort weer een 
beroepsprocedure bij, enz. Men heeft een scala aan praktische tips gekregen en men is 
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geadviseerd bij bedreigingen of lokaalvredebreuk, de politie in te schakelen. Zo heeft ook dit 
voorstel geen meerderheid gekregen. 

 
Dan nu de kwestie Jan Hoek, onze algemeen secretaris. Hij is 37 jaar lid van het HB geweest is, 
waarvan 34 jaar secretaris en is bijna dag en nacht voor de VERON bezig is geweest. Daar is lang 
over gesproken op de VR. Een brief van Jan aan de gehele VR is via de beamer getoond en 
voorgelezen. De details lenen zich niet om hier in het openbaar in de Rondstraler te schrijven. Als 
daar behoefte aan is, kan daar de volgende verenigingsavond meer informatie over gegeven 
worden. Uiteindelijk is Koert Wilmink, PA1KW tot algemeen secretaris gekozen. Guido van den 
Berg PA0GMM zit evenlang als Jan in het HB. Hij had hem graag persoonlijk toegesproken, maar 
Jan was afwezig ondanks dat hij wel uitgenodigd was. Daarom heeft Guido de VR toegesproken. 
Hij roemde de inzet van Jan en haalde diverse anekdotes op. Uiteindelijk bood het HB een forse 
check aan, die aan Jan zal worden overhandigd. Jan verlaat het HB met lof en eer.  
 
Het was een hectische VR. Wegens het feit dat het de 70e VR was, werd iedereen op gebak 
getracteerd. Voor de opening, werd gevraagd of er een arts in de zaal aanwezig was, want iemand 
voelde zich niet lekker en wilde graag een diagnose gesteld hebben. Het viel allemaal nog wel mee, 
want we hebben er niets meer over gehoord. Maar om 12.15 uur werd de hulp biedende arts zelf 
onwel en er moest met toeters en bellen een hulpdienst komen met een defibrillator. Gelukkig 
viel ook dit mee, want de OM heeft de middagvergadering gewoon bijgewoond. Maar al met al 
toch een beetje paniek. 
 
Op dinsdag 5 mei hebben we de zelfbouwavond. Voor degene die niet meedoen, kom avond toch 
bezoeken, want Randall demonstreert hoe SDR werkt. 
 
Ons voorlopige programma voor dit jaar ziet er als volgt uit. 

• dinsdag 5 mei:  zelfbouwproject: SDR-ontvanger (zie verder) 

• dinsdag 2 juni  lezing over lineairs door Henk Zwier, PA3CLL 

• zaterdag 15 augustus lighthouse weekend 2009 met D-STAR. 

• dinsdag 1 september lezing over de Svalbard expeditie 
• dinsdag 6 oktober lezing over D-STAR door Fred, PA4YBR. 

• november excursie naar het nieuwe omroepmuseum. 

• december oliebollenfeest. 
 
In de Electron die afgelopen zaterdag op de mat viel stond vermeld dat OM Leen de Boer, 
PA2LDB sinds 19 maart Silent Key is. Leen was de mede-oprichter van onze afdeling op 12 januari 
1978. Tijdens ons 25-jarig jubileum in 2003 was hij daarom ook van de partij. Tijdens de 
radiomarkt in Apeldoorn op 24 januari j.l. heeft Jacob nog even met hem staan praten. Hij had in 
het ziekenhuis gelegen en was weer thuis. Hij voelde wel dat het in zijn lichaam niet goed zat. De 
meeste spullen had hij al weg gedaan. En 7,5 week later is Leen overleden. Ook vanuit zijn oude 
woonomgeving wordt zijn familie sterkte gewenst in het dragen van dit verlies. 
 
 
Het bestuur 
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Verenigingsavond dinsdag 5 mei 
 
Op dinsdag 5 mei 2009 wordt de volgende verenigingsavond gehouden. Deze wordt gehouden 
in het gebouw ‘Trappershonk’, het clubgebouw van de Flevoscouts aan de 
Gildepenningdreef 1 te Dronten.  
 
Aanvang: 20.00 uur. 
1. Opening en mededelingen. 
2. Kort verslag van de VerenigingsRaad van 25 april 2009. 
3. Enquete: wie is/gaat naar de HF/VHF dag? 
4. Zelfbouw project voor degenen die een SDR-ontvanger besteld hebben. 
5. Demonstratie van een werkende SDR-ontvanger door Randall. 
6. Rondvraag en sluiting. 
 
Voor degene die deze avond gaan solderen: breng een verlengsnoer, soldeerstation, tin en wat 
handgereedschap mee. 
 
 

 

Magnetic Loops (slot) 
Verslag lezing PA3FFZ op 3 maart 2009 

 
 
Inkoppelen van de voeding op de magnetic loop kan op vier manieren. In onderstaande plaatjes zijn 
alle manieren uitgebeeld. 
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Bij de ‘symmetrische’ voeding kan de loop in het midden geaard worden, dat wil zeggen gewoon bevestigd 
worden aan de mast. Dat hoeft natuurlijk niet, maar mechanisch heeft dat bij een portabele loop wel 
voordelen. Het is gewoon handig dat de loop bovenin vast gemaakt kan worden, zonder te hoeven isoleren. 
Zoals in de eerste aflevering van dit artikel is aangegeven, moet je de dubbele afstemcondensator wel op 
één as maken, waarbij je de as met litze dan moet aarden. Let op de overgangsweerstanden!!! Gebruikelijk 
is om met een (dure!) hoogspanningscondensator de loop in resonantie te brengen. Alle andere varianten 
hebben een enkelvoudige condensator. Inkoppelen met een inkoppellus gaat heel goed. De omtrek van de 
inkoppellus is gelijk aan 0,2 maal de omtrek van de loop zelf. Met een gamma match gaat het ook, maar het 
vinden van het koppelpunt tussen de loop en de match is een drama. Dat luistert heel erg scherp en het 
verschilt nog eens per band ook! Het voor meerdere banden gebruiken van de magnetic loop wordt dan 
heel lastig. Bastiaan heeft ook geëxperimenteerd met een paarse ringkern om de loop. De coax wordt met 
een spoeltje van ca. 8 windingen aan de ringkern gekoppeld. Voor het afstemmen gebruikt Bastiaan zelf het 
onderstaande schema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog een paar feiten: 
• Een ronde loop werkt beter dan een hoekige. Het oppervlak is namelijk heel belangrijk. Hoe groter hoe 

beter. En een cirkel heeft een groter oppervlak dan een hoekig geval. 

• De loop zendt een magnetisch veld uit. De meeste storingen op deze aarde worden veroorzaakt door 
het elektrische veld en het zijn ook elektrische velden die storingen veroorzaken. Bastiaan had de loop 
op de vloer van de zolder boven de shack neergelegd, maar had totaal geen last van inspraak in de 
shack. Storingen binnenshuis hebben ook geen invloed op de ontvangst via een loop. 
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• Als alleen het magnetische veld wordt uitgezonden, heeft de natuur zelf na zo’n 7 golflengtes de 
elektrische component er bij gevormd, zodat het toch als een echte E-M-golf verder de ether in gaat. 

• Als de capaciteit van de afstemcondensator te weinig is, dan kan eenvoudig vaste C’s bijgeschakeld 
worden. Uiteraard parallel. 

• Een hoogspanningsafstemcondensator kan ook zelf gemaakt worden door twee buisjes bijv. 22 en 15 
mm koper in elkaar te schuiven met een isolatielaag of isolatiebuis er tussen.  

• Om de afstemcondensator op afstand te bedienen, gebruikt Bastiaan een listig bedachte besturing met 
een stappenmotor. Een stappenmotor is niets anders dan een motor met meerdere spoelen. Zie 
onderstaande figuur. Door op één van de spoelen spanning te zetten, draait de rotor ‘naar deze spoel 
toe’. Door een pulstrein naar de afzonderlijke spoelen te sturen, kan de motor in stappen gedraaid 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het genereren van deze pulsen gebeurt op afstand door een geperforeerde houten schijf, waarin bij de rand 
gaatjes zijn geboord. Aan de ene kant van de houten schijf, brandt een lampje en achter de houten schijf 
zitten drie fotocellen op een rijtje. Als er nu een gaatje in de houten schijf in de buurt van de fotocellen 
komt, schijnt het licht eerst op de eerste fotocel, als de schijf verder draait op de tweede en dan op de 
derde. Op deze manier worden drie pulstreinen opgewekt die versterkt worden en aan de afzonderlijke 
spoelen toegevoerd. Met een draaiknop in de shack wordt de houten schijf aangedreven en zo kan op 
afstand de stappenmotor worden bediend. Uiteraard kan een en ander uitgebreid worden met een 
terugkoppeling, enz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tot zo ver de lezing van Bastiaan, PA3FFZ. Bastiaan, nogmaals hartelijk dank. 
 
Jacob, PA3GNE 
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Studentenleven (7) 
 
‘k Heb het niet nagezocht, wanneer ik mijn laatste studentenfeuilleton geplaatst heb. Ooit had ik beloofd 
tenminste drie keer per jaar iets van me te laten horen, maar dat lijkt niet helemaal gelukt te zijn. Ik ben nu 
ruim drie en een half jaar aan het studeren en dit is mijn zevende bijdrage. En om het dan maar wiskundig te 
zeggen: 7/3,5 < 3 in plaats van > 3.  
 
Zo’n afstudeertraject betekent vrij zelfstandig onderzoek doen naar een bepaald onderwerp. In mijn laatste 
bijdrage heb ik uitgelegd hoe ik aan het onderwerp “Het gedrag van dunne waterlagen op platte daken 
onder invloed van wind en afschot” gekomen men. De titel van dit onderzoek heb ik ondertussen aangepast 
en heet nu “Oriëntatie op het gedrag van dunne waterlagen op platte daken onder invloed van wind en 
afschot”. Wiskundig zo’n gedrag beschrijven is uitermate lastig. Mogelijk wel eens gehoord van Navier-
Stokes? Dat is een uitstekende differentiaalvergelijking, maar om ding op te lossen, is andere kost. Maar ik 
zal jullie er niet mee vermoeien. 
 
In zo’n afstudeertraject zitten drie mijlpalen: het begin-, tussen- en eindcolloquium. Dat zijn universitaire 
voordrachten waarin van de student wordt verwacht een presentatie te geven van zijn werk wat hij tot op 
dat moment heeft verricht. Op 2 augustus 2008 heb ik mijn begincolloquium gehouden. Dat doe je ten 
overstaan van de afstudeercommissie. Die bestaat standaard uit een hoogleraar en twee universitair 
docenten. In mijn geval heb ik daar iemand van buiten de universiteit aan toegevoegd. Dat is een civiele 
ingenieur met wie ik in 2002 dat schadegeval in Amsterdam-Zuidoost heb uitgevoerd.  
 
Na dat begincolloquium begint het eigenlijke onderzoek. Daar heb ik lang over gedaan: 9 maanden. 
Oorzaak? Het probleem is wiskundig vele malen complexer, dan ik had gedacht. Maar niet getreurd, op 19 
mei ga ik mijn tussencolloquium houden en dan komt de eindsprint naar het eindcolloquium: een rapport 
schrijven en de onderzoeksresultaten presenteren. Kortom, de snelheid zit er weer in en het einde is in het 
zicht.  
 
De hobby vraagt u? Wat was mijn hobby ook al weer? 
 
 
73 DE PA3GNE, Jacob de Borst, Urk 
 



Flevo Rondstraler mei 2009 
 

8 
 

BOEK OVER RADIO KOOTWIJK 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bovenstaand boek is een prachtig lees- en kijkboek. Het boek beschrijft kort het doel van het gebouw en 
gaat dan verder op het bouwkundige en constructieve ontwerp, de bouw, de omgeving, e.d. Het 
gaat dus niet primair over de radiohistorie van Kootwijk. Hetgeen wel over die radiohistorie 
geschreven is, klopt helaas ook nog niet. Enkele voorbeelden. 

• “Het ontvangststation van Kootwijk in Indië is radiostation Malabar bij Bandoeng.” Dit is natuurlijk 
niet juist. In de Malabarkloof lag het Indische zendstation. Het ontvangststation was in Rantja-
Ekek. 

•  “Eind 1923 ontdekt een Nederlandse radio-amateur, H.J. Jesse dat het mogelijk is radiosignalen over 
lange afstanden te verstoren door op een zeer korte golf uit te zenden, met golflengten van zo’n 100 
tot 200 m.” Ook dit is niet juist. Henk Jesse was bij mijn weten de eerste Nederlander en de 
derde Europeaan die een amateurverbinding met Amerika realiseerde. Zonder OM Jesse te 
kort te doen, was Henk niet de ontdekker van de korte golven. 

• “In de zomer van 1925 is Kootwijk de kortegolf telegrafie in bedrijf genomen. Door deze kortere 
golflengte wordt het mogelijk in plaats van telegrafie ook gesprekken uit te zenden.” Wat een onzin. 
Ook op de lange golf kunnen gesprekken uitgezonden worden. 

 
Ondanks deze kritische opmerkingen, is het een prachtig boek en zeker het aanschaffen waard 
voor iemand die geïnteresseerd is in de historie en ontwikkeling van radio. 
 


