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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 / PR vacant  

Penningmeester Albert Buitenhuis PD1AJM  

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 het Arbeidslokaal van gebouw Han-

zeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.  

 De eerstvolgende vergadering is op dinsdagavond 7 mei 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 7 mei 

 techniek avond met onder andere een hf set met een defecte buizeneind-

trap. 

 Zaterdag 8 juni. 

 Als alles goed gaat: velddag, locatie aan de onderkant van de spuisluizen 

van Lelystad. 

 Wat we na de vakantieperiode gaan doen, vertellen wij u later. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnengekomen post. 
Op zaterdag 15 juni organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de VERON voor de ze-

ventiende maal een Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt). 

  

 
 

Op deze Radiomarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit 

Nederland, Duitsland en België. 
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Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met elektronica te maken 

hebben.  

Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van antennes, kabels, meet-

apparatuur en voedingen tot allerlei soorten transceivers, porto`s. 

En natuurlijk wordt de zelf bouwende amateur niet vergeten: er is een groot aanbod van losse 

onderdelen en (sloop)apparaten.  

Ook voor computer liefhebbers zijn onderdelen te koop: componenten maar ook Dvd’s en 

laptop’s voor zeer gunstige prijzen. 

 

Dus, bent u op zoek naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio’s, oude  

legerapparatuur, bent u een computeraar of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom 

dan op zaterdag 15 juni a.s. naar deze gezellige Radiomarkt.  

 

De markt wordt gehouden bij het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo"   Stadsweg 27  

't Harde.  

De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur. 

Entree is € 2. 

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 email naar radiomarkt@pi4nov.nl . 

 

Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MHz, de 60 meter amateur band. 
Een bijdrage van Raymond, PA7RAY. 

 

Steeds meer landen krijgen een toewijzing voor de 5 MHz, 60 meter amateur band. 

Nederland zal helaas nog geduld moeten hebben. 

 

Op 13 maart 2013 werd het 87ste amateur overleg gehouden tussen het Agentschap Telecom 

en de beide amateur verenigingen.  

De Veron en VRZA kwamen met een “early access” verzoek.  

Maar het Agentschap Telecom wees het verzoek af.  

Het agentschap vindt de aard van het voorgestelde frequentiegebruik niet vernieuwend.  

Er is daarom geen reden om hiervoor een experimenteervergunning te verlenen. 

Maar je kunt natuurlijk luisteren op deze band.  

 

Hier zijn twee links om eens rustig na te lezen (in het Engels). 

https://docs.google.com/file/d/0B6vz6Eyambj3NEhxbkwzVDNJbEE/edit?pli=1 

http://hflink.com/60meters/ 

http://www.pi4nov.nl/
mailto:radiomarkt@pi4nov.nl
https://docs.google.com/file/d/0B6vz6Eyambj3NEhxbkwzVDNJbEE/edit?pli=1
http://hflink.com/60meters/
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Twee leuke antennevoorbeelden. 
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EMC. 
We weten natuurlijk allemaal wat EMC is, nietwaar? 

 

Hier een uitleg aan MBO studenten van een theateropleiding. 

 

 

Inleiding. 
Deze les gaat over storingen, beter gezegd "ongewenste signalen".   

Deze signalen kunnen afkomstig zijn van andere delen van je apparatuur of installatie maar 

ook van heel andere bronnen buiten je huis of locatie. 

 

De term "ongewenste signalen" past eigenlijk beter dan "storing" omdat jouw ongewenste 

signaal voor iemand anders een wel gewenst signaal kan zijn. 

Denk maar aan een mobiele telefoon………… 

 

 
 

Wat is EMC? 
EMC betekent Elektro Magnetische Compatibiliteit, dat wil zeggen de mate waarin elektri-

sche of elektronische apparaten elkaar niet storen. 

Bij EMC (of beter: het gebrek aan EMC) heb je altijd te maken met 3 dingen: 

- een stoorbron, 

- een gestoord apparaat, 

- een koppeling tussen beide apparaten. 

 

 Als één van deze drie ontbreekt is er geen EMC probleem. 
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Stoorbron. 
Allerlei elektrische apparaten kunnen een stoorbron vormen, maar vooral apparaten die in hun 

elektronica hoogfrequente wisselstromen gebruiken. 

(Hoogfrequente wisselstromen hebben een frequentie die hoger is 25.000 Hertz of 25 kHz.) 

Een “goed” voorbeeld is jouw computer, die tegenwoordig al met gigahertz (1.000.000.000 

Hertz) frequenties werkt. 

Gloeilampen en audioversterkers zullen niet gauw als stoorbron optreden, om de simpele re-

den dat ze niets met hoge frequenties doen. 

Radio en TV zenders zijn uiteraard altijd stoorbronnen, maar alleen als het signaal ergens te-

recht komt waar we het niet willen hebben. 

Er zijn ook natuurlijke stoorbronnen (door de natuur gemaakt) zoals bliksem, het noorderlicht 

en de schokken die je soms voelt als je in een droge omgeving een wollen trui uittrekt (stati-

sche elektriciteit).  

  

Gestoord apparaat. 
Alle elektrische en elektronische apparaten kunnen gestoord worden, maar sommige appara-

ten zijn er meer gevoelig voor dan andere apparaten.  

Een elektromotor of jouw strijkijzer zal niet van slag raken door een dichtbij gelegen radio-

zender, tenzij er een elektronisch besturingscircuit in zit. 

Een audioversterker is in principe "stoorbaar" maar moet -en kan- flink ongevoelig zijn voor 

storende signalen. 

Een radio of TV ontvanger is juist zo gevoelig mogelijk gemaakt om gewenste signalen op te 

vangen, maar moet ongevoelig zijn voor andere signalen. 

  

De koppelweg. 
Er zijn vier manieren waarop een elektrisch signaal in een ander apparaat kan komen: 

- geleiding, 

- magnetische inductie, 

- capacitieve inductie, 

- straling.  

  

Voor geleiding zijn er elektrisch geleidende leidingen nodig.  

Kabels natuurlijk, maar ook een metalen waterleiding kan dat zijn. 

En een aardleiding of aarddraad is in principe ook een gewone geleider. 

Het feit dat deze draad een geelgroene isolatie heeft en met de grond of aarde verbonden is 

zegt op zich niets. 

Je weet dat elektrische stromen altijd in een kring of stroomkring lopen, er moet dus een ge-

sloten circuit van geleiders zijn om een stroom te laten lopen. 

 

In sommige gevallen kan ook een capaciteit deel uit maken van de koppelweg.  

Bijvoorbeeld de capaciteit tussen de lichtnet leidingen in je huis en een niet (goed) afge-

schermd deel van een gevoelige signaalleiding, zoals bijvoorbeeld van een microfoon. 

We noemen deze manier van koppelweg capacitieve inductie. 

  

Bij overdracht door magnetische inductie gaat het om magneetvelden.  

Typische magnetische stoorbronnen zijn transformatoren zoals die binnen in allerlei elektro-

nische apparatuur zitten, maar je vindt trafo's ook in stekkervoedingen voor allerlei elektroni-

sche spullen. 

Ook lichtnet kabels die veel stroom voeren (kabels voor licht) zijn een bron van magnetische 
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storing. 

Het ongewenste signaal wordt doorgaans overgedragen op een gevoelige signaalleiding als 

die (te) dicht langs de bron of leiding loopt.   

  

Bij de overdracht door straling zijn er altijd antennes in het spel.  

En helaas is het niet zo dat een antenne alleen een antenne is als er "antenne" op staat.  

 

 

  Antennes. 

 

Elke elektrische geleider kan als antenne werken, dus ook de kabels die aan of tussen je appa-

ratuur zitten. 

Vooral bij de overdracht door straling speelt de afstand tussen stoorbron en gestoorde een 

belangrijke rol. 

  

Frequentie van het ongewenste signaal. 
De frequentie van het ongewenste signaal bepaalt in hoge mate hoe de koppelweg is. 

Eigenlijk gaat het niet om de frequentie maar om de golflengte van het ongewenste signaal. 

(Hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de golflengte volgens de formule λ = 300.000.000 / f 

waarbij λ in meters en f in Hz. 
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Bij een frequentie van 50 Hz hoort een elektromagnetische golflengte van 6.000.000 meter of 

6000 kilometer. 

Bij een frequentie van 1 Megahertz hoort een golflengte van 300 meter. 

Bij een frequentie van 100 Megahertz hoort een frequentie van 3 meter. 

 

Als de golflengte van het storende signaal groot is ten opzichte van de afmetingen van de ap-

paratuur en verbindingskabels, dan gaat de koppelweg voornamelijk via geleiding of via ca-

pacitieve of inductieve koppeling.  

Is de golflengte kleiner dan de apparatuur of de kabels dan spelen straling en antenne werking 

de hoofdrol.   

Het keerpunt ligt in de praktijk ergens tussen de 30 MHz (golflengte 10 meter) en 80 MHz 

(golflengte 4 meter). 

  

Hoe herken je een EMC probleem. 
Hoe herken je het? Hoe klinkt het? 

Het gaat altijd om bijgeluiden.  

De klank of de ruimtelijkheid van je audio wordt niet beïnvloed door een storing van buitenaf. 

 

Een aantal voorbeelden hoe stoorsignalen kunnen klinken: 

 Inschakelen of uitschakelen koelkast, versterker, stofzuiger. 

o je hoort een enkele (harde) tik. 

 Inschakelen TL armatuur. 

o je hoort een paar tikken bij het opstarten van de TL buis of buizen. 

 Brom door aardlus (geleiding), capacitieve of inductieve koppeling. 

o lage ronkende toon, soms zoemend. 

 Lichtdimmers (meestal het sterkst als de dimmer tussen 1/4 en 3/4 staat), storing ver-

andert met de stand van de dimmer. 

o veranderende brom of ratelen. 

 Videosignaal dat in je geluidscircuit terecht komt. 

o Veranderende brom of ratel, de klank van de ratel verandert met de beeldin-

houd. 

 PC via de geluidskaart. 

o Zoemend of ratelend geluid. 

 Storing door een nabije radio- of TV- zender (legaal of illegaal maakt niet uit).  

o bijgeluiden als lispelen, pruttelen, fluittoontjes, of herkenbare modulatie als 

muziek of stem, vaak ernstig vervormd. 

 Werkende mobiele telefoon, zelfs in stand-by.  
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o Zoemend ritmisch geluid. 

 Storing op digitale signaalverbindingen SPDIF of AES. 

o korte felle tikken, dit hoor je ook als de wordclock onderbroken of asyn-

chroon is. 

 

Wat kun je aan een EMC probleem doen. 
Niet veel. 

Het oplossen van een EMC probleem in een bestaande installatie is werk voor specialisten. 

Je hebt gedetailleerde kennis nodig van het inwendige van de gestoorde apparatuur, de aard 

van de stoorbron en de koppelweg of koppelwegen. 

Pas als het probleem goed in kaart gebracht is kunnen er oplossingen bedacht worden. 

  

Anders wordt het als je nooit storingen hebt gehad en nu plotseling heb je een probleem. 

Als dit je overkomt, denk dan eens aan de volgende punten: 

- Wat heb jij (of jouw collega) vorige week aan de installatie veranderd? 

- Andere kabels (langer of korter), bekabeling, aarding? 

- Zijn alle afgeschermde kabels nog wel afgeschermd, is de afscherming of mantel 

nog heel? Geen rare knikken in een kabel?  

- Heb je per ongeluk een niet symmetrische kabel gebruikt? 

 

Mobiele telefoon. 
Het zendvermogen van een mobiele telefoon is een paar Watt. 

Dit vermogen geeft op een meter afstand een flinke elektromagnetische veldsterkte waardoor 

je gegarandeerd problemen kunt verwachten in/met jouw apparatuur. 

 

Gelukkig werkt audio apparatuur met frequenties die heel veel lager zijn dan de frequentie 

waarop de telefoon zendt. 

Zo is professionele audio apparatuur ongevoelig voor die hoge frequenties (ca. 900 en 1800 

MHz,  golflengte 30 cm of 15 cm). 

Toch kan een telefoon vlakbij jouw kabelbrij achter je mengpaneel flink storen.  

Dat komt omdat de telefoon dan vlak bij jouw kabels ligt (centimeters). 

Daar is niets tegen bestand. 

Als je maar met genoeg veldsterkte aankomt krijg je elk apparaat wel op tilt. 

Daarom, leg de telefoon ergens anders neer of doe hem uit, niet stand-by. 

 

 

Dick PA0DVV. 

 

 

 

 

 

 

nog even dit: 

Veron pinksterkamp. 
Van woensdag 15 mei tot en met maandag 20 mei. 

 

 

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


