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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 

 

 

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 januari is dat 

dinsdag 4 januari 2011. 

 

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 laatste verenigingsavond van 2010 zijn vele oliebollen verorberd. Roel hartelijk dank voor 
deze actie; de smaak was voortreffelijk ! Verder is er het nodige heen en weer gekeuveld en zijn er 
spontaan ideeën aangereikt om onze verenigingsavonden mee in te vullen: 
 

• informatie over EMC; mogelijk kan Cees uit Obdam, PF0EMC, hier wat over vertellen; 

• excursie naar Dwingelo; 

• verhaal van de DXCC Award Field Checker; 

• LOFAR; 

• Dares-repeater door PA3FMT, die ook veel over C2000 weet.  
 
Dank voor al deze positieve inbreng. Ondertussen hebben wij contact gezocht met Cees maar dat 
heeft voor de korte termijn nog niet tot een succes geleid. De aanhouder wint. 
 
Namens de PR-commissie hebben we een DVD ontvangen met beelden van het Veron 
Pinksterkamp 2010 met het verzoek deze te tonen in de komende wintermaanden op een 
afdelingsbijeenkomst. Wel nu, dat gaan we op dinsdag 4 januari 2011, de eerst volgende 
verenigingsavond, doen. Daarnaast wordt uw technische knobbel aangesproken door via de 
beamer wat technische problemen voor te leggen. Kortom, volop discussie is mogelijk. 
 
Tot 29 januari 2011 kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VerenigingsRaad indienen. Dat 
kunnen onderwerpen van allerlei aard zijn. Van beleidszaken tot de kleur van ons logo. Uiteraard 
moeten deze voorstellen onderbouwd worden. Indien iemand voorstellen heeft, dan horen wij dat 
graag. Graag naar onze secretaris zenden. Dan kunnen we hier op 4 januari a.s. over stemmen en 
tijdig bij het HB indienen. Er zijn op de jaarvergadering in februari drie bestuursleden aftredend. 
Wij willen graag kandidaten voor bestuursfuncties. Denk er eens over na. U kunt nieuwe ideeën 
aandragen en veel meer leven in de brouwerij brengen. We vergaderen hooguit twee of drie 
keren per jaar, zodat het met de tijdsbesteding best wel mee valt. Meld u aan bij onze secretaris. 
 
Als bestuur hebben wij op 1 december j.l. vergaderd. Eén van de zorgen die wij hebben, zijn de 
inkomsten van de catering. Deze blijven duidelijk achter bij het aantal verstrekte consumpties. Van 
onze barman hebben we ondertussen begrepen dat niet iedereen betaalt. Portemonnee vergeten, 
ik betaal de volgende keer dubbel, enz. Dat kan dus niet. In iedere horecagelegenheid moet betaald 
worden en dat geldt bij ons ook. De prijzen zijn ook niet overdreven. Als de inkomsten niet 
kloppen met de consumpties, zit er niet anders op dan in de toekomst de prijzen te verhogen. 
Helaas moeten de goeden dan onder de kwaden leiden. Daarom graag consequent betalen aub !! 
 
Het programma voor onze verenigingsavonden ziet er als volgt uit. 

• Dinsdag 4 januari 2011: nieuwjaar wensen. 

• Dinsdag 1 februari 2011: jaarvergadering. 

• Dinsdag 1 maart 2011: lezing PA3DNN over PIC DDS sweepgenerator. 

• Dinsdag 5 april 2011: behandelen VR-voorstellen. 
 
Een gezond en hobbyrijk 2011 toegewenst. 
 
Met amateurgroeten,   het bestuur. 
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Verenigingsavond dinsdag 4 januari 

 
Dinsdag 4 januari 2011 is de eerste verenigingsavond van 2011. Deze wordt gehouden in het 
gebouw ‘Trappershonk’ van de Flevoscouts aan de Gildepenningdreef 1 te Dronten.  
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter. 
2. Presentatie DVD van de PR-commissie met fotocollage over het Veron PinksterKamp 2010. 
3. Via de beamer zal uw technische kennis geprikkeld worden en hopelijk tot een leuke discussie 

leiden.  
4. Einde omstreeks 22.15 uur. 
 

 
 

Verslag open dag 11 december Ermelo 
 
In "Echos Home de Schakel" (het voormalig Protestants Militair Tehuis) te Ermelo waren op 11 
december heel wat zendamateurs te vinden. Wel mensen die specifiek geïnteresseerd waren in de 
tuners van Kees, PA0LL of in de pas in Nederland verkrijgbare sets Yaesu FT-DX 5000 of de 
Kenwood TS 590S. Met name de DX-5000 die gedemonstreerd werd door Hans Remeeus trok 
veel belangstelling. De set mag er dan ook wel zijn !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans demonstreerde het roofing filter op 80 m en het resultaat is opzienbarend: alle hinderlijke 
geluiden die zo kenmerkend zijn voor 80 waren verdwenen en het werd een prima 
geluidskwaliteit: misschien geen FM of HiFi, maar toch uitstekend en veel beter dan uit de speakers 
van mijn oude TS 850SAT komt.  
 
De LL-tuners worden door kenners gedefinieerd als de beste ter wereld ! Ook op hoog 
vermogen. En als je de perfecte uitvoering en de mechanische kwaliteit er van bekijkt, dan “kan ik 
nog geen gaatje in een frontplaat boren” (citaat van PE1RF). 
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Foto’s PA0LL-tuners en onderstaande tekst zijn afkomstig van de website van PA0HR 

 

Al meer dan 10 jaar legt Kees Wagenmakers PA0LL zich toe op het vervaardigen van antenne 
tuners voor symmetrische antennes. In de loop van de jaren hebben vele veranderingen en 
verbeteringen de huidige LL-Tuner opgeleverd. Deze symmetrische antennetuner zorgt voor de 
aanpassing van zenders/zendontvangers aan antennesystemen, zoals dipolen, loops en Zeppelin 
antennes, gevoed met een open voedingslijn. Er bestaan veel ontwerpen om een antennetuner te 
bouwen. Na veel experimenteren heeft PA0LL gekozen voor de oplossing met twee rolspoelen, 
mechanisch gekoppeld met een vertande riem (het zogenaamde LL-systeem). Afhankelijk van de 
impedantie en reactantie van het antennesysteem wordt een condensator over de uitgang gebruikt 
(wanneer de impedantie hoger is dan 50 Ohm), of een condensator over de ingang van de tuner 
(bij een impedantie die lager is dan 50 Ohm).  

  
De LL-Tuner is opgebouwd op niet-geleidend materiaal en worden afgedekt met een doorzichtige 
Perspex kap. Dit om de spoelen niet te beïnvloeden en om de bijzonder mooie binnenkant van de 
tuner permanent te kunnen bewonderen. Vrijwel alle componenten worden in eigen huis 
ontwikkeld en zijn van zeer hoogwaardige kwaliteit. Kees PA0LL zoekt net zolang, soms tot ver 
over de landsgrenzen, totdat hij de juiste onderdelen gevonden heeft voor het samenstellen van 
zijn antennetuners.  

Gedurende enkele tientallen jaren heeft PA1HR gebruik gemaakt van uiteenlopende symmetrische 
antennetuners van diverse  merken en makelij. De afgelopen periode maakt PA1HR gebruik van de 
LL-Tuner, eerst in combinatie met een Inverted Vee dipool van 2 x 20 meter gevoed met 30 
meter open voedingslijn en momenteel met een DeltaLoop van 125 meter en 45 meter open 
voedingslijn. Voor het gebruik op de HF-banden van 160 tot en met 10 meter zijn de resultaten 
uitstekend te noemen, zonder problemen van enige aard, ook met hoog vermogen! Het is daarom 
dat PA1HR de LL-Tuner van harte kan aanbevelen en er wat hem betreft gesproken mag worden 
over de ‘beste symmetrische antennetuner ter wereld!’. 
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Radiobeurs Apeldoorn  
 
Radiobeurs voor zend- en luisteramateurs te Apeldoorn. Op zaterdag 22 januari 2011 wordt 
alweer voor de 15e keer de landelijk bekende Radiobeurs voor zend- en luisteramateurs te 
Apeldoorn gehouden. De beurs wordt gehouden in wijkcentrum “DOK ZUID” te Apeldoorn. 
Wijkcentrum Dok Zuid staat op dezelfde plek als onze vroegere beurslocatie De Kayersheerdt. 
De ruimten in dit gebouw zijn veel groter en met voldoende verlichting op alle tafels. Ook is er 
een gezellig café. Er is bij het gebouw een grote parkeerplaats die alleen voor de beurs wordt 
gebruikt. 
 
Adres: 

Dok Zuid 
1e Wormenseweg 460 
7333 GZ  Apeldoorn 

 
http://www.accresinfo.nl/wijkcentrum-dok-zuid/ 
 
Routebeschrijving: A1, afslag 20 dan de Kayersdijk volgen tot de 3e stoplichten, hier 
linksaf de Marchantstraat en dan bij stoplicht links; hier is Dok Zuid. 
 
Op ca. 95 tafels zullen zowel handelaren als particulieren hun nieuwe en gebruikte spullen te koop 
aanbieden. De beurs is voor publiek geopend van 09.30 uur tot 15.00 uur. Entreeprijs € 2,00. 
 
Het entreebewijs dingt mee naar één van de prijzen die in de loop van de dag zullen worden 
verloot. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: radiobeursapeldoorn@pi4sdh.nl. 
 
Mede namens de beursorganisatie, 
 
Jeroen Manders PF1JM 
 

 

Complexe getallen (2) 
door PA3GNE 

 

Wortels uit negatieve getallen, zoals ��−4� dus. Kan dat? Zoals in deel 1 is aangegeven hebben 
wiskundigen bedacht dat dit soort dingen in het ℂ-domein gewoon kunnen. Maar hoe dan? 
Wel met een raar trucje. Allereerst definieerde men �	 = −1. Met name in Amerikaanse 
litteratuur kom je ook vaak 	 = −1 tegen. Wat j (of i) precies is, maakt niet uit. Dat weten we bij 
veel meer dingen in de wetenschap ook niet. Bij het begin van de radio wist men ook niet wat 
radiogolven waren of hoe deze door de lucht heen getransporteerd werden. Daarom nam men 
aan dat in de lucht een bepaalde stof aanwezig was die in staat was om die golven te geleiden. En 
die stof werd aether genoemd. Een term waar we, zelfs nu we grotendeels weten hoe radiogolven 
overgebracht worden, nog steeds over spreken. Ook weten we nog steeds niet hoe groot pi ��� 
nu eigenlijk is. Het is heel simpel de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel 

� = �. � ��� � = �
�
. We kennen pi tegenwoordig met een nauwkeurigheid van 5 biljoen cijfers 

achter de komma, maar daar blijft onze kennis dan ook steken ….. De vraag is natuurlijk of dat 
interessant is of niet, maar toch. In de thermodynamica is ook zo’n begrip bekend: entropie. Het is 
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een maat voor de ‘wanorde’ van een systeem. We weten niet wat het is, maar kunnen er heerlijk 
mee rekenen en zelfs de tweede wet van de thermodynamica is er op gebaseerd. Maar terug naar 
j. 
 

Met  �	 = −1 kan de som√−4 namelijk opgelost worden. Hoe dan? Wel heel simpel. Omdat 

−4 geschreven kan worden als −1 x 4 geldt dus ook dat −4 =  �	 x 4. En dus geldt ��−4� =
���	 x 4�. En dan wordt het heel eenvoudig als je weet dat de wortel van een product, het 
product van de wortels is. Voorbeeld √16 = √4x4 = √4 x √4 = 2 x 2 = 4. En dat klopt want 
√16 = 4. 
 

Voor √−4 kan dus geschreven worden als ���	 x 4� =  ��	 x √4 = � x 2. Of, anders geschreven: 
2�. Maar er is ook nog een tweede oplossing, namelijk −2�. Maar dat is bij de gewone getallen ook 

al zo. De uitkomst van √4 is 2 en -2. Eureca; som opgelost ! 
 
Dat er nog duizend vragen over blijven, snap ik. Want wat is 2� nu eigenlijk? Geen idee, maar dat 
hoeft ook niet. Zie het maar als een denkbeeldig, een imaginair getal. Alhoewel ik niet snap wat 
het is, kan ik er hele moeilijke sommen mee maken en kan ik het getal ook tekenen. Nu niet op 
een getallenlijn, zoals in de Rondstraler van december is aangeven voor gewone getallen (reële as), 
maar in een getallenvlak. In dat getallenvlak staatn horizontaal de gewone getallen getekend en 
loodrecht daarop de denkbeeldige, de imaginaire component van dat getal. Zo’n getallenvlak wordt 
het complexe vlak genoemd. In onderstaande figuur is zo’n vlak getekend en daar staan de gewone 

getallen 1, 2 en 3 op de 
bekende getallenlijn. Gewone 
getallen kunnen dus ook gezien 
worden als een complex getal, 
maar met een imaginair deel dat 
nul is !!  
 
Complexe getallen kunnen op 
diverse manieren opgeschreven 
worden. De meest eenvoudige 
manier is: het gewone getal + 
het imaginaire deel. 
 
Voorbeeld: 5 + 3j.  
 
 
 
 
 
 

 
Dit getal bestaat dus uit het gewone, reële getal 5 en daarbij nog 3 imaginaire delen. De 

behandelde ��−4� = 2� bestaat dus uit een reëel deel 0 (nul) en 2 imaginaire delen. In 
onderstaande figuur is het getal 5 + 3j ingetekend.  
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Zoals in de Rondstraler van december geprobeerd is uit te leggen, was iedere domeinaanpassing, 
dus bijvoorbeeld van ℚ naar ℝ een uitbreiding van de getallenreeks. Daarbij geldt: 

• de bestaande rekenregels blijven gelden; 

• de getallen uit het lagere domein bestaan ook in het hogere domein, ja ze worden alleen maar 
uitgebreid. 

 
Dit hebben we nu ook in het complexe vlak gezien: voor complexe getallen gelden exact dezelfde 
rekenregels van optellen, vermenigvuldigen, worteltrekken enz. zoals deze voor reële (gewone) 
getallen ook gelden. En: in het complexe vlak hebben de gewone getallen ook hun eigen plaats en 
is een complex getal niet anders dan een uitbreiding van het gewone getal met een j-component. 
 
Tot de volgende keer. 


