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COLOFON 

 
 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 

 

Voorzitter Dick van Vulpen PA0DVV 0320-230736 

Vice-voorzitter Randall Tamminga PE1SDE 0320-280977 

Secretaris vacant 

Penningmeester / PR vacant   

Lid Arie van Bezooijen PE1AJ 0527-681024 

Lid Marcel Moerenhout PA3HEB                 via pa3heb@live.nl 

 

QSL-manager Henk van der Ley PA0LEY 0320-221475 

 

Secretariaat Mailadres bestuur a41@veron.nl 

 

Redactie Rondstraler Dick van Vulpen 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 aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Eerste dinsdag van de maand in de Rostockzaal van gebouw Hanze-

borg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.  

 De eerstvolgende vergadering is op dinsdagavond 5 maart 2013. 

 We beginnen om 20.00 uur.  

 

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

opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregis-

ter 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). 

 

  

http://www.ijsselmeerpolders.com/
http://www.veron.nl/
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Van het bestuur. 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de volgende verenigingsavonden. 

 

 Dinsdag 5 maart 

 huishoudelijke vergadering, 

 onderling QSO, 

 misschien is er nog ruimte voor een kort technisch verhaal… 

 Dinsdag 2 april 

 VR voorstellen. 

 Dinsdag 7 mei 

 techniek avond met ander andere een hf set met een buizeneindtrap. 

 Zaterdag 8 juni. 

 Velddag, locatie aan de onderkant van de spuisluizen van Lelystad. 

 

 

Agenda. 
Een greep uit de evenementen voor maart. 

 2 maart 

 Radiobeurs in Deventer. 

 2 – 3 maart 

 VERON VHF – UHF – SHF contest. 

 6 maart 

 Radiozendexamen in Amersfoort. 

 9 – 10 maart 

 VERON ATV contest. 

 16 maart 

 Duitsland AGCW contest, 144 en 432 MHz, 

 16 – 18 maart 

 BARTG HF RTTY contest, 3,5 – 28 MHz. 

 17 maart 

 Vossenjacht Staphorsterbos, 2 meter of 70 cm. 

 23 maart 

 Sint Niklaas, België, 80 meter. 

 23 maart 

 Radio vlooienmarkt Autotron Rosmalen. 

 25 maart 

 UBA Spring contest 144 MHz, mode CW, SSB. 

 30 – 31 maart 

 CQ WW WPX contest, 1,8 – 28 MHz, mode SSB. 
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Normaals de Raspberry Pi. 
Via internet is een zeer kleine maar functionele computer te koop. 

Deze computer is ontworpen om kinderen op de lagere school kennis te laten maken met 

computers en met programmeren. 

De computer is even groot (klein) als een pinpas en kost ongeveer € 35 tot € 45. 

 

 
 

We kunnen er hier veel over vertellen maar op internet is zeer veel informatie te vinden en 

zijn veel programma’s te downloaden. 

Dat zit onder meer op het printje: 

- 512 MB geheugen, 

- HDMI uitgang, 

- analoog audio en video uitgang, 

- 2 x USB 2, 

- ethernet (bedraad). 

 

Wie gaat er eens mee beginnen? 

In de Elektor en in de Electron, beide van maart, komt al wat informatie los. 

Begin maar eens te lezen bij de Nederlandse Wikipedia en kijk dan eens op internet. 
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Gebalanceerde of symmetrische kabels. 
Het volgende stukje heb ik als les geschreven voor mijn toenmalige studentjes aan de oplei-

ding Sound & Vision in Arnhem. 

 

Het geeft het verschil tussen symmetrische kabels en asymmetrische kabels (coax) aan. 

De les is helemaal toepasbaar op onze hobby. 

 

Samenvatting. 
In de professionele geluidstechniek gebruik je voor het transporteren van microfoonsignalen 

symmetrische of gebalanceerde kabels en aansluitingen. In deze les wordt uitgelegd waarom 

dat zo is en word je kennis over aarding weer opgefrist. 

 

Inleiding. 
Jij wilt een elektrisch signaal via een kabel van het ene apparaat naar het andere apparaat 

overbrengen, bijvoorbeeld van een microfoon naar een mengpaneel. 

Dat kun je eenvoudig doen door de bron (microfoon) en bestemming (mengpaneel) met twee 

geïsoleerde draden op elkaar aan te sluiten. 

Dit klinkt simpel en eenvoudig en zal ook werken. 

 

 
 

Maar in de praktijk blijkt dat het alleen maar goed gaat bij het overbrengen van grote stromen 

of hoge spanningen, zoals tussen eindversterkers en luidsprekers.  

 

Antenne. 
Deze eenvoudige aansluitmethode heeft een groot nadeel. 

De verbindingskabel werkt als een antenne en zal hierdoor allerlei elektromagnetische gol-

ven uit de omgeving oppikken. 

Het meest bekende stoorsignaal is brom, afkomstig van de netspanning, maar er zijn nog veel 

meer stoorsignalen van allerlei elektrische en elektronische apparaten bij jou in de buurt….... 

Als jij zwakke signalen wilt transporteren, zal deze opgevangen stoorspanning al snel groter 

zijn dan het signaaltje dat je wilt transporteren. 
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2 geleiders. 
Signaaltransport loopt altijd via 2 geleiders (één geleider “heen” en één geleider “terug”). 

Alle elektronische schakelingen verwerken signalen met als referentie een gemeenschappelij-

ke elektronica-nul of elektronica-aarde. 

Eén van de beide geleiders gebruiken we om de elektronica-nullen van beide apparaten met 

elkaar te verbinden. 

Het eigenlijke signaal staat nu tussen de elektronica-nul en de andere geleider. 

 

Afgeschermde kabel. 
Om nu het oppikken van stoorsignalen te beperken, gebruiken we een afgeschermde kabel. 

Deze kabel bestaat uit één ader met daaromheen een gevlochten koperen afscherming. 

De afscherming verbinden we aan beide kanten met de elektronica-nul, de ader aan beide kan-

ten met de signaal voerende aansluiting. 

 

 
 

Uiteraard zal onze kabel nog steeds als antenne werken maar door de afscherming komt er 

haast geen stoorspanning in de signaalader (Kooi-van-Faraday effect van de geleidende af-

scherming). 

Overigens wordt er door de antennewerking van de afscherming wel een stoorspanning in de 

afscherming opgewekt (zie verder). 

 

Asymmetrisch signaaltransport (één draad + afscherming). 
Dit is eigenlijk de normale methode om signalen over een korte afstand via een snoer of kabel 

te transporteren.  

Voor dit signaaltransport gebruik je één draad als heengaande of signaaldraad.  

De teruggaande draad combineer je met de afscherming. 

Deze transportmethode vind je bij consumenten elektronica, bij DJ apparatuur en bij gitaren. 

Je gebruikt snoeren met tulpstekers (rca of cinchstekers) of jackstekers. 

 

De ingangsversterker reageert op de spanning tussen de afscherming (“aarde of elektronica-

nul”) en de signaaldraad.  

Storingen die opgepikt worden door de kabel, veroorzaken stoorspanningen in de afscherming 

en niet of nauwelijks in de signaaldraad.  

Deze stoorspanningen worden samen met het goede signaal door de ingangsversterker ver-

sterkt en raak je niet meer kwijt. 
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Als het signaal erg klein is (microfoons) dan is deze transportmethode niet meer goed. 

De Kooi van Faraday is nooit helemaal perfect en de opgepikte stoorspanning neemt toe met 

de lengte van de verbindingskabel.  

 

Symmetrisch signaaltransport. 
Een betere oplossing is het symmetrisch signaaltransport.  

Voor dit signaaltransport gebruik je twee draden, een heengaande en een teruggaande draad. 

Voor een betere storingsongevoeligheid worden beide signaaldraden in elkaar gedraaid.  

In het Engels noemen we dit een twisted-pair snoer of UTP kabel (unshielded twisted-pair). 

 

 
 

Bij zwakke en dus storingsgevoelige signalen (microfoons etc.) maakt men om deze 2 draden 

nog een afscherming als extra bescherming tegen storingen van buitenaf STP (shielded 

twisted-pair). 
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De ingangsversterker reageert alleen op het verschil tussen de beide signaaldraden. Storingen 

die opgepikt worden door de kabel en toch doordringen tot de aders, zullen op beide signaal-

draden dezelfde stoorspanning maken en worden door de ingangsversterker dus niet versterkt.  

Stoorsignalen die in de afscherming worden opgewekt, komen niet in het ingangscircuit te-

recht en kunnen dus het ingangssignaal niet beïnvloeden. 

 

Dit is de professionele methode om analoge en digitale signalen te transporteren.  

Je gebruikt dit bij microfoonkabels, multi kabels, lijnniveau kabels en snoeren.  

 

Kortom. 
Stoorsignalen die in de afscherming ontstaan, komen bij: 

- een asymmetrische kabel of snoer uiteindelijk in het nuttige signaal terecht, 

- een symmetrische kabel nooit in het nuttige signaal terecht. 

 

Stoorspanningen in de afscherming zijn er dus zowel bij asymmetrische als bij symmetri-

sche kabels.  

Alleen bij symmetrische kabels komen deze stoorspanningen dus niet in het nuttige signaal 

terecht. 

Hoe komen die stoorspanningen in de afscherming? 

Lees nog maar eens het volgende verhaal. 

 

Aarding is veilig, maar…. 
Elk elektrisch apparaat is via de geelgroene ader in het netsnoer verbonden met de aarde in 

het stopcontact en zo verbonden met het aardpunt in de meterkast. 

Maar, hoewel al die aardaansluitingen van al die stopcontacten uiteindelijk wel in de meter-

kast uitkomen, is de weg waarlangs dit gebeurd, niet voor elk stopcontact dezelfde. 

Het betekent dat de weg naar de aarde van elk stopcontact anders is. 

 

Aardlussen. 
Als al de aangesloten apparaten verder nergens mee verbonden zouden zijn, gaat alles nog 

goed. Maar al die apparatuur is onderling met elkaar verbonden door geluidskabels, lichtka-

bels, videokabels, stuurkabels enz. 

Zo ontstaan er lussen: alle apparatuur is via verschillende wegen met elkaar en dus met aarde 

verbonden. 
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Door deze lussen ontstaan verschilstromen, opgewekt door het aardmagnetische veld en al-

lerlei andere storende magnetische velden en aardstromen. 

Die stromen lopen door al die afschermingen van onze signaalkabels. 

En stromen door een weerstand (de afscherming) maken spanningen. 

 

Wat kun je doen (en wat mag niet)? 
Aardlussen kun je niet voorkomen tenzij je geen aarde gebruikt of aansluit (ground-lift).  

Dit is vanwege veiligheid echter niet toegestaan.  

Je hebt dus altijd te maken met vereffeningstromen die door de afschermingen van snoeren en 

kabels lopen. 

 

      
 

Maar, zolang deze stromen niet door de signaalleidingen lopen of niet door de signaalretour-

leiding lopen, veroorzaken ze geen storingen.  

In de geluidstechniek betekent dit dat je symmetrische verbindingen moet gebruiken.  

Dan gebruik je de afscherming als afscherming en niet als retourleiding. 

 

Dick PA0DVV. 
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Prototype foutjes. 
Bij het experimenteren gaat er wel eens wat fout. 

Hier ziet u een voeding met brugcel, afvlakelco en spanningsstabilisator. 

Bij een flinke stroomafname gaat het fout. 

Deze foto is vòòr de inbedrijfstelling genomen. 

 

 
 

Wat gaat er hier mis? 

Antwoord: zie verderop. 

Met dank aan Elektor maart 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorstellen op de VR. 
De voorstellen worden in de komende Electron gepubliceerd maar hier is alvast een samen-

vatting. 

 

- Liberalisering uitgifte PA0 calls. 

o uitgifte nieuwe PA0 calls net zo behandelen als de andere calls. 

- Alle calls gelijk behandelen, ook bij heruitgifte van een call. 

- VERON meer doen voor de leden, 

o bijvoorbeeld gratis verstrekken CDROM met jaargang Electron. 

- Hoe om te gaan met een vereniging die ook illegale activiteiten buiten de band toe-

staat. 
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o als voorbeeld geeft men de vereniging Whiskey Oscar. 

- Aanpassing beleid reiskosten t.b.v. bezoek regiobijeenkomst. 

- Controle op tijdige verzending gesproken Electron. 

- Zendexamen modulair opbouwen. 

- 160 meter bandgrenzen harmoniseren. 

- Ingediende voorstellen eerst laten redigeren door een tekstredacteur. 

- Gebruik 70 MHz band toestaan voor N gemachtigden. 

- Professionele juridische ondersteuning voor problemen met de WABO vergunning. 

- HB dient beter te laten zien waar (in welke overlegorganen) het HB zich inspant voor 

de leden. 

- Maximale zittingsduur HB leden beperken tot 6 jaar. 

- Professionele ondersteuning bij klachten over storing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De elco tussen de brugcel en het koellichaam wordt compleet opgestookt door het koelli-

chaam en de brugcel. 

Het ventiel op de elco barst open en wij zitten met de troep….. 

 
0-0-0-0-0-0-0 

 

 


