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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 
 

Voorzitter Marcel Moerenhout PA3HEB via pa3heb@live.nl 

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 juni is dat dinsdag  

7 juni 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 jaarvergadering in februari is door de leden geopperd een andere vergaderlocatie te vinden 
die mogelijk goedkoper is. Al enkele keren is in de Rondstraler melding gemaakt dat het bestuur 
bezig is een ruimte in Lelystad te vinden. Behalve dit initiatief hebben Tom Braam en Henk van der 
Ley ook nog een voorstel gedaan, maar ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’ zullen we maar 
zeggen. De contacten in Lelystad zijn nu zodanig uitgewerkt dat aan alle leden gevraagd wordt 
een besluit te nemen omtrent onze vergaderlocatie. Als bestuur hebben we besloten dat besluit 
door de leden te laten nemen en niet door het bestuur. Dat lijkt ons ook wel net zo netjes: de 
leden op de verenigingsavonden zijn in de meerderheid uit Lelystad en de één moet verder gaan 
reizen en de ander kan het misschien lopend af. Daarom wordt hierbij ieder lid van deze 
afdeling opgeroepen op 7 juni aanwezig te zijn om een oordeel te geven over het 
verplaatsen van onze vergadering van Dronten naar Lelystad. Zegt het voort !!!! 
Nadere informatie wordt op de verenigingsavond zelf gegeven. 
 
Behalve dit huishoudelijk punt hebben we de DARES organisatie bereid gevonden ons het een en 
ander te komen vertellen over hun werk, hun organisatie, de DARES-repeater en de winlink nodes 
(PI8CNL, PI8DAR, PI8MNL) enz. Foeke Holtrop PA3FNT, Gerard van Groningen PD0JEW en Jan 
Rozema PA7O komen ons zo vlak voor het zomerreces een avondje bezig houden. Een 
interessante avond, dus een tweede reden om naar Dronten toe te komen. Iedere belangstellende 
is ook van harte welkom. Het programma is wel vol. We moeten maar zien hoe ver we er, om 
des tijds wille, mee komen. Anders moeten we maar een deel voor de toekomst bewaren. 
 
Voor november zijn we bezig een excursie te organiseren. Ook de VRZA Flevoland is 
geïnformeerd en heeft al interesse getoond. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Over het 
wanneer en hoe is nog niets bekend. Het is nog al lastig om een afspraak met die jongens te 
maken. 
 
Met deze verenigingsavond sluiten we het eerste halfjaar af. De vakantieperiode komt er aan. 
Traditiegetrouw hopen we wel met het Lighthouse Weekend mee te doen op 20 augustus. Door 
de vakantie van Jacob PA3GNE, hoopt Arie PE1AJ deze activiteit te organiseren. 
 
Het programma voor onze verenigingsavonden ziet er nu als volgt uit. 

• Zaterdag 28 mei: radiomarkt Beetsterzwaag 

• Dinsdag 7 juni: lezing Dares door Foeke PA3FNT, Gerard PD0JEW en Jan PA7O 

• Zaterdag 18 juni: radiomarkt ’t Harde 

• Zaterdag 20 augustus: lighthouse weekend 

• Dinsdag 6 september: verenigingsavond. 

• Zaterdag 24 september: radiomarkt De Lichtmis 

• Dinsdag 4 oktober:  verenigingsavond. 

• November: excursie radiotelescoop Dwingeloo. 

• Dinsdag 6 december: eindejaarsbijeenkomst en EMC-lezing door PF0EMC. 
 
Met amateurgroeten en een hobbyrijke vakantie toegewenst. 
 
Het bestuur. 
  



Flevo Rondstraler juni 2011 
 

 

3 
 

Verenigingsavond dinsdag 7 juni 
 
Dinsdag 7 juni 2011 is de volgende verenigingsavond. Deze wordt gehouden in het gebouw 
‘Trappershonk’ van de Flevoscouts aan de Gildepenningdreef 1 te Dronten.  
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Principebesluit door de leden: gaan we naar Lelystad of niet? 
3. Lezing DARES door Foeke PA3FNT, Gerard PD0JEW en Jan, PA7O 

- Presentatie over DARES landelijk (30 minuten) 
- Presentatie over DARES Regio Gooi - Flevoland (30 minuten) 

4. PAUZE met een korte film over de Floodex-oefening 
- Presentatie over Echolink (30 minuten) 
- Presentatie en DEMO van de SVXLINK repeater in Lelystad (30 minuten) 

5. Sluiting. 
 

 
Complexe getallen (7) 

door PA3GNE 
 

Nadat we serieschakelingen complex hebben doorgerekend, gaan we nu parallelschakelingen 
complex doorrekenen. Al hoewel het lastig is voor gewone mensen om andersom te denken, is 
het toch het gemakkelijkst: in plaats van impedanties optellen, tellen we in parallelschakelingen 
geleidingen op. Om even een lijstje met namen te maken, het volgende overzicht: 
 
‘gewoon’ eenheid Symbool 
weerstand Ohm R 
reactantie Ohm X 
impedantie Ohm Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De reactantie of impedantie van een spoel is in complexe schrijfwijze is bekend van de vorige 
afleveringen: �� = ���. De admittantie of susceptantie is de reciproke van �� en dus �� = �� =

	

��

. Als we dit weer met 1 vermenigvuldigen dus met 




 dan kan dit ook geschreven worden als 

�� = 	

��

∙ 



 =




��

= − 

��

. Die lijkt verdraait veel om de impedantie van een condensator. 

Opletten dus. 
 

‘omgekeerd’ eenheid Symbool 
geleiding Siemens G 
susceptantie Siemens B 
admittantie Siemens Y 
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Voor de condensator is het wat makkelijker geworden: �� = �� = ���. De geleiding G van een 
weerstand is de omgekeerde waarde van de weerstand zelf.  
De admittantie van bovenstaande schakeling is gelijk aan � = ��	 + ��	 + ��	 + ��� + ��� + ���. 
 
Een simpel getallenvoorbeeld. Let niet op de grootte van de getallen, want die zijn niet zo 
realistisch. Het gaat alleen om het principe. We gebruiken dezelfde waardes als bij de 
serieschakeling. 
 

��	: ��	 = 10, zodat ��	 = 	

���

= 	
	�


 

��	: ��	  = 0,05, zodat ��	 = ���	 = 0,05� 
��	= 50, zodat ��	 = 	

��
= 0,02 

���: ��� = 3, zodat ��� = 	

��

= 	
�

 

���: ��� = 0,025, zodat ��� = ���� = 0,025� 
���= 7, zodat ��� = 	

�
= 	

�
 

 
 

��	 + ��	 + ��	 + ��� + ��� + ��� = 	
	�


+ 0,05� + 0,02 +  	
�


+ 0,025 � + 	
�
 .  

 

Als we dit verder uitwerken dan volgt er met de omgekeerde truc door de breuken met 




 te 

vermenigvuldigen: 

 −0,1� + 0,05� + 0,02 − 0,333� + 0,025� + 	
�
. Als we dit optellen komt er uit 0,163 − 0,358 �.  

 

De impedantie is de omgekeerde waarde van de admitantie en dus gelijk aan 
	

�,	$�%�,�&' 
 
. Dat is 

een waarde waar we niet zoveel mee kunnen. Maar ook deze zullen we weer met 1 

vermenigvuldigen. Maar deze 1 schrijven we dan als  
�,	$�(�,�&' 

�,	$�(�,�&' 
 

. Dat is toch ook 1 ?? De truc 

hierbij is dat dan in de noemer iets staat als (a-bj)(a+bj) en dat gelijk aan a² + b² en dat komt mooi 
uit, want dan zijn we j in de noemer kwijt. Als we dit uitwerken dan komt er te staan. 

� = �,	$�
�,	&&

+ �,�&'
�,	&&

� = 1,05 + 2,31�.  
                                                                                                                                                                                                                    

En hoe groot is dan de impedantie (modulus)? Deze volgt uit )1,05� + 2,31� = 2,54 en de 
fasehoek (argument) is arctan �,�	

	,�&
= 65,6°. Dit ligt dus in het inductieve vlak. 

 
 

ON7FU Stroomtrafo’s  
 
Geachte HAM radio collega, 
  
Misschien heb je in het verleden nog gehoord van de ON7FU baluns. Ik heb in de voorbije jaren 
namelijk intensief geëxperimenteerd met hoogvermogen stroombaluns en RF transformatoren. 
Ik ben af en toe ook eens gevraagd om er eentje te maken voor vrienden of kennissen. De vraag 
kwam er meestal nadat men vele problemen gehad had met “commerciële” versies. 
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Ondertussen zijn de ON7FU stroombaluns bij een aantal mensen zo “ingeburgerd”, dat er meer 
en meer vraag naar kwam. Het was dan ook niet langer mogelijk om het bij een “vriendendienst” 
alleen te houden, dus heb ik beslist om mij in orde te stellen met de wetgeving en de baluns 
“algemeen” beschikbaar te stellen voor ieder die erin geïnteresseerd, of ermee gebaat is. Er mag 
er nu dus ook een beetje “publiciteit” voor gemaakt worden. In afwachting van een volwaardige 
website heb ik wat info op een blog geplaatst.  Je kunt wat meer vinden op 
http://www.bloggen.be/on7fu/. 
  
Als het niet indruist tegen je “deontologie”, wil je dan deze info verspreiden onder jullie clubleden, 
HAM kennissen en bevriende radioclubs aub. Beschouw deze mail aub als “informatief”. 
  
Dank bij voorbaat. 
MVG Hugo Cnudde, ON7FU Ferriet Toepassingen 
 

Een actief nachtje weg …. 
 
Ter ere van de verjaardag van mijn XYL in maart en mijn 50e verjaardag in april, hadden onze 
kinderen een nachtje voor ons samen geboekt in een lux hotel in Wijk aan Zee. Vrijdagmiddag 6 
mei reden we samen weg op weg naar ons hotel. Nadat we om ca. 15.00 uur daar onze kamer 
hadden gevuld met tassen, jassen en nog meer van dat gesnor, zijn we eerst de omgeving gaan 
verkennen. En ja hoor, het eerste wat we op nog geen 20 m 
afstand van het hotel zagen was een bordje ‘Strand Radio 
Scheveningen 900 m’. Dat roept vragen op! Heeft PCH ook in 
Wijk aan Zee gezeten, net ten noorden van IJmuiden? Van dat 
bordje klopt natuurlijk niets: a) internationaal is er afgesproken dat kuststations het woord ‘Radio’ 
achter de naam plaatsen en niet er voor en b) er is op dat strand niets meer te zien van 
Scheveningen Radio. Maar dat Wijk aan Zee dan? Klopt dat wel?  
 
Op 20 december 2001 heb ik in de bibliotheek van het Museum voor Communicatie in Den Haag 
wat literatuuronderzoek naar PCH gedaan. En wat blijkt? In de brochure  “Scheveningen Radio 
IJmuiden”; (locatie 5A137); (uitgave waarschijnlijk uit 1971 omdat de gegevens t/m 1970 lopen) staat 
vermeld dat er zendstations beschikbaar zijn in Wijk aan Zee, Scheveningen, Kootwijk en Nes (Fr.) 
Het jaartal heb ik toen niet kunnen vinden. Het klopt dus wel, dat PCH in Wijk aan Zee zenders 
heeft gehad. 
 
Na wat op de IPad geoefend te hebben om hele zinnen in 
morse op te nemen via www.lcwo.net (learn CW online) en 
nadat we onze magen gevuld hadden in een plaatselijk 
restaurant, zijn we langs de kustlijn gewandeld. En wat stond 
daar? Een schotel van zo’n 3 m doorsnede. In het brandpunt 
heeft men een trapje geplaatst en op de bovenste tree kan je 
zitten. “Dat wil ik beleven”, zei ik en nam plaats na mijn XYL 
duidelijk gemaakt te hebben wat er van haar verwacht werd, 
begon de belevenis. Alie ging op ca. 8 m afstand staan en 
begon tegen me te praten. Een bizarre ervaring! Het geluid 
kwam gevoelsmatig van alle kanten en was, gezien de afstand 
tussen ons, erg hard en zuiver. Zelfs toen ik Alie vroeg al 
pratende 360° rond haar as te draaien, maakte het geen 
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verschil. Ik bleef het prima verstaan, zelfs toen ze met haar rug naar de schotel en dus naar mij, 
stond te praten. Maar ook andersom werkte het bijzonder. Als je vanuit de schotel spreekt, 
vertrekken alle geluidsgolven als parallelle lijnen naar voren. En dat merkt de ontvanger ook! Ook 
als ontvanger hoor je het geluid van alle kanten. Later hebben we van rol verwisseld en inderdaad: 
qua ontvangst maakt het weinig verschil. Was een zendantenne niet de reciproke van een 
ontvangantenne? Met andere woorden, als hij goed zendt, ontvangt hij toch ook goed? 
 
Zaterdags zijn we naar IJmuiden gegaan. Allereerst zijn we samen naar Baco geweest. Jawel, zij de 
kledingafdeling en ik de electronicadump. U mag raden wie het meeste geld uitgegeven heeft …… 
Toen we wilden vertrekken, reden we langs het Havenmuseum. En prompt werd er fors geremd. 
Daar had ik nog wat te regelen. Wat dan? Wel nadat PCH op 
31 december 1998 QRT ging, heeft zowel het museum in 
IJmuiden als in Scheveningen een expositie gehad over het 
kuststation. In IJmuiden is dat is in februari 2001 geweest. 
Nadat ik toen het museum gezien had, vroeg ik aan één van de 
suppoosten of men ook een film over PCH had. Nu, die had hij 
wel. Het was een professionele promotiefilm van PCH die 
gemaakt is, toen het gebouw op het Sluiseiland in aanbouw was. 
Nu is PCH in 1951 naar het Sluiseiland gegaan, dus de film 
moet van 1950 of ’51 zijn. In de film zag ik nevenstaande 
telegrafisch werkelijk de sleutel bedienen. 
 
Hans Remeeus (PA1HR, die 3 juni 2008 in Dronten een lezing over PCH heeft gegeven) en een 
andere oud PCH-collega heeft de site www.scheveningenradio.nl overgenomen. Deze mensen had 
ik in kennis gesteld van het bestaan van deze film en ook beloofd er voor te zorgen dat deze film 
beschikbaar kwam. Nu had ik al drie keer een mail naar dat museum gestuurd, gebeld, enz. maar 
nul op rekest gekregen. Maar nu was het moment aangebroken! Ik naar binnen en mijn verhaal 
gedaan. Tja, de betreffende man zou over een half uur aanwezig zijn. Wij een uur later weer naar 
dat museum en zo waar, we mochten zelf snuffelen in het video- en DVD-archief van de filmzaal. Ik 
denk dat ik weet op welke DVD de film staat, maar degene die over die films gaat, is er pas 
maandag. Met de betreffende man heb ik ondertussen telefonisch een afspraak gemaakt en het gaat 
goed komen. 
 
En zo is het nog een radio-actief nachtje, ehh dagje wel geworden. 
 
Jacob, PA3GNE 
  

Storingsgevaar en slimme energiemeters 
aangeleverd door Ronald, PA0RHA 

 
Geachte heer Kirchmair, 
 
Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u uw bezwaren uit tegen de komst van de stille 
energiemeter. U bent als radiozendamateur bang voor storingen. Door onvolledige berichtgeving 
op sites voor en door radio-amateurs is één á twee jaar geleden ongerustheid onder enkele 
zendamateurs ontstaan. Hieronder proberen wij uw ongerustheid weg te nemen. 
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Slimme meters zijn voorzien van datacommunicatiemogelijkheden die zijn bedoeld voor 
bijvoorbeeld het regelmatig op afstand uitlezen van de meterstand en voor het aan- of uitschakelen 
van elektrische apparaten. De overheid schrijft de netbeheerders niet voor hoe gecommuniceerd 
moet gaan worden met de energiemeters. Communiceren met de meters kan via het energienet, 
maar bijvoorbeeld ook met een gsm-module die vanuit de meterkast verbonden is met een 
netwerk voor mobiele telefonie. En zo is er nog een aantal mogelijkheden beschikbaar. 
 
Een mogelijkheid is het gebruik van het energienet als transportmedium voor het ontvangen en 
verzenden van informatie door middel van PLC. Omdat voor het uitlezen en aansturen maar een 
zeer beperkte datasnelheid nodig is, zal naar verwachting gebruik worden gemaakt van frequenties 
tot circa 150 kHz. Hiermee wijkt deze vorm van PLC af van de 'snelle' variant die veel hogere 
datasnelheden kan verwerken en daarbij veel hogere frequenties gebruikt, onder andere in de 
kortegolfbanden. Voor PLC-modems die werken met deze lage frequenties is er al jaren een 
geharmoniseerde Elektromagnetische Compatibiliteitsnorm beschikbaar (EN 50065-1:2001, 
Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz). Hierin zijn 
onder meer de emissies van stoorstraling vastgelegd. 
 
Voor zover bekend heeft de toepassing van deze vorm van PLC in Nederland niet geleid tot 
storing bij het gebruik van de kortegolf. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sophie Pelinck, Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst 
 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan 
kunt u hiervoor het contactformulier op www.rijksoverheid.nl invullen. Wij vragen u gebruik te 
maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen. Postbus 51 geeft informatie 
over algemene wet- en regelgeving van de rijksoverheid. Die informatie is te vinden op 
www.rijksoverheid.nl. 
 
 

Radiomarkt ‘t Harde 
 
  
Zaterdag 18 juni organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Vereniging 
voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON) al weer voor de vijftiende maal haar 
Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt). Wat begon als een activiteit tijdens het 25 jarig bestaan 
van de vereniging is nu uitgegroeid tot de op twee na grootste openlucht Radiomarkt van 
Nederland. 
 
De markt wordt nu voor de tweede maal gehouden op terrein van het Multi Functioneel 
Centrum Aperlo aan de Stadsweg 27 `t Harde. 
 
Op de Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt) vindt je van alles op het gebied van de 
zendamateur zoals zend/ontvangers, antennes, meetapparatuur, kabel`s, pluggen e.d. 
Voor de elektronica hobbyisten / zelfbouwers is er een keur aan onderdelen te koop zowel nieuw 
als het lang gezochte onderdeel voor een reparatie/restauratie project, loeplampen. 
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Ook computer liefhebbers komen bij ons aan hun trekken, van onderdelen, DVD`s, kabels, tot 
complete systemen. Voor de liefhebbers van gadgets zijn er leuke dingen te vinden zoals 
weerstations, mp3 -4 spelers, telefoons, ledverlichting en natuurlijk ook radio`s. 
 
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio`s oude 
legerapparatuur of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 18 juni a.s naar 
deze gezellige Radiomarkt. 
 
De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 2 Euro. Er is 
voldoende gratis parkeerruimte in de omgeving.  
 
Voor het laatste nieuws en informatie over het huren van een kraam kijk op: www.pi4nov.nl of 
stuur een mailtje naar: radiomarkt@pi4nov.nl 
 
Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK 
 

QSL PA65URK 
 
Wegens het 65 jarig bestaan van de VERON in 2010 is voor het Lighthouse Weekend de call 
PA65URK aangevraagd en gebruikt. De reguliere crew heeft wat geld gelapt om hier een speciale 
QSL kaart voor te laten drukken. Deze kaart is gereed en de voorzijde ziet er als volgt uit. 
 


