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COLOFON 

 
 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 

 

Voorzitter Dick van Vulpen. PA0DVV 0320-230736 

Vice-voorzitter vacant 

Secretaris / PR Willem van Strik PA1PAE 

Penningmeester Albert Buitenhuis. PD1AJM  

Lid vacant 

Lid Marcel Moerenhout. PA3HEB                       pa3heb@live.nl 

 

QSL-manager Henk van der Ley. PA0LEY 0320-221475 

 Ronald Hellenthal. PA0RHA                    pa0rha@veron.nl 

 

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 heeft het recht om 

wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van 

gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad. 

 De eerstvolgende bijeenkomst is: 

 dinsdagavond 6 mei om 20.00 uur. 

 

VERON De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in 

Nederland, opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het ver-

enigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage De website van de afdeling is 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 verenigingsactiviteit: 

 

 dinsdag 6 mei, 

 eyeball QSO. 

 dinsdag 3 juni, 

 voorbereiding velddag 21 juni, 

 daarvoor, daarna of tegelijk onderling QSO. 

 zaterdag 21 juni, 

 velddag bij Trintelhaven. 

 

Velddag. 
Op zaterdag 21 juni houden wij samen met de VRZA afd. Flevoland, een velddag. 

De locatie is naast restaurant Checkpoint Charlie, Trintelhaven 1, Lelystad.  

We beginnen vanaf 10:00 uur. 

Er komt ook een vliegtuig aan te pas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even een hersenkraker. 
In uw zaklamp op batterijen moeten 8 gewone batterijen van 1,5 volt. 

Op het halogeenlampje in de zaklamp staat gedrukt 12 volt 1 A. 

De inwendige weerstand van één batterij is 0,2 Ohm. 

Op hoeveel spanning brandt het lampje? 

 

Nog één? 

 

U hebt 3 weerstanden parallel geschakeld. 

De ene weerstand is 8 Ohm, de tweede is 4 Ohm en de derde is 2 Ohm. 

Bereken op 2 manieren de vervangingsweerstand. 

 

Antwoorden op het laatste blad. 
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Solderen. 
Inleiding. 

Elektronica en solderen horen bij elkaar. 

Elektronische componenten worden door solderen met elkaar verbonden. 

Maar ook bij het maken van metalen sieraden en waterleidingen hebt u solderen nodig. 

Solderen lijkt moeilijk maar dat valt wel mee, een beetje handigheid en weten waarop u moet 

letten, is voldoende. 

In deze les gaan we eerst algemeen kijken naar het solderen, waar wordt het toegepast. 

Daarna kijken we specifiek naar het solderen voor de elektronica. 

En natuurlijk: hoe moet u, als elektronica hobbyist, zelf solderen. 

   

 

 
 

Wat is solderen? 

Solderen lijkt op lijmen, u plakt metalen draden of onderdelen aan elkaar. 

Het is een methode om metalen onderdelen en draden met elkaar te verbinden door middel 

van een mengsel van diverse metalen. 

Het mengsel van diverse metalen noemen we ook wel een legering. 

Om te kunnen solderen hebben we een speciaal mengsel van metalen nodig, we noemen dit 

mengsel soldeer. 

De “truc” van het solderen is, dat het smeltpunt van het soldeer lager is dan de metalen die 

met elkaar verbonden moeten worden.  

 

Principe. 

De verbinding tussen de onderdelen wordt gemaakt door het soldeer te laten smelten. 

Het soldeer vloeit zo tussen de onderdelen die moeten worden gesoldeerd. 

Na het afkoelen zijn de delen “vast gesoldeerd”. 
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Het solderen is een scheikundige reactie (met oxidatie en reductie). 

Daarom heb je, naast het soldeer, een ander materiaal (vloeimiddel, ook wel flux genoemd) 

nodig. 

Het soldeer kan allerlei vormen en afmetingen hebben zoals een staaf of draad maar komt ook 

voor als korrels, poeder of pasta. 

In fabrieken worden elektronische apparatuur volautomatisch gesoldeerd, daar komt geen 

mensenhand meer aan de pas. 

Dat gebeurt bijna altijd door de printplaten (zie verderop in deze les) met elektronica te dom-

pelen in een soldeerbad. 

 

Lassen – solderen. 

Solderen gebeurt bij een relatief lage temperatuur (180 – 400 graden Celsius), waarbij de me-

talen die u met elkaar wilt verbinden, niet smelten.  

Daarom kunt u metalen met een verschillende samenstelling met elkaar verbinden.  

Bij het lassen is de temperatuur zo hoog dat niet alleen de lasdraad en / of de laselektrode 

vloeibaar wordt maar ook de metalen die u met elkaar wilt verbinden.  

 

 

 
 

 

Soldeermethoden. 

Het hangt af van de soort verbinding die u wilt maken en van de materialen die u wilt verbin-

den, op welke manier u gaat solderen. 

Er zijn veel methoden om te solderen, we noemen hier een paar belangrijke methoden 

 

Zachtsolderen. 

Het solderen gebeurt met een betrekkelijk lage temperatuur, lager dan 450 graden Celsius. 

Het soldeer is een legering van tin met koper en soms zilver, afhankelijk van de toepassing. 

Soldeermethoden zijn: 

- met een soldeerbout, 

- dompelsolderen, de onderkant van een printplaat wordt in een soldeerbad gedom-

peld, 

- golfsolderen, een variant van dompelsolderen, met een pompje wordt een golfje in 

het soldeerbad gemaakt dat tegen de onderkant aankomt. 

 

Hardsolderen of vlamsolderen. 

Dit is solderen met een temperatuur tussen de 450 en 900 graden Celsius. 

Het soldeer wat u hierbij moet gebruiken is een legering van koper, zink en soms zilver. 



 

Flevo Rondstraler mei 2014 

5 

 

 

Solderen in een oven. 

De oven is de warmtebron bij het solderen. 

U kunt, afhankelijk van de temperatuur in de oven, zachtsolderen, hardsolderen of zelfs hoge-

temperatuur-solderen. 

 

Zoutbadsolderen. 

Het solderen gebeurt in een heet zoutbad.  

Dit past men vooral toe bij het maken van aluminiumverbindingen. 

 

 

 
 

Een weerstand van 470 Ohm, gesoldeerd op een printplaat. 

Kleurcode: 

- geel is cijfer 4, 

- violet is cijfer 7, 

- bruin is cijfer 1, maar is derde ring = aantal nullen = 1 dus getal 10. 

- weerstand is 47 maal getal 10 = 470 Ohm. 

 

 

 

11.4 Zachtsolderen. 

Zachtsolderen wordt meestal gedaan met een soldeerbout maar bij grotere delen die gesol-

deerd moeten worden, gebruikt u een soldeerbrander (warmtebron is dan een gasflesje). 

Bij het zachtsolderen gebruikte men vroeger soldeertin als soldeermiddel. 

Soldeertin is een legering van tin en andere metalen, waaronder lood. 

Vanaf midden 2006 is het echter verboden om soldeer te gebruiken dat lood bevat. 

Naast het voordeel dat het huidige soldeertin loodvrij is, zijn er toch twee aandachtspunten bij 

loodvrij soldeer: 

- de verwerkingstemperatuur van het soldeer is ongeveer 40 graden Celsius hoger, 

- de gemaakte soldering is dof. 

 

Met loodhoudend soldeer is een las dof als de las slecht gesoldeerd is door bijvoorbeeld be-

wegen van de gesoldeerde onderdelen (niet rustig laten afkoelen). 

Dit heet een koude las, het is een slechte elektrische verbinding. 

Bij het solderen met loodvrij soldeer, ziet elke las er dof uit. 

Als u gewend was dat elke las er glimmend uit behoort te zien, dan is dit toch even schrikken. 
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 Soldeerbrander. 

 

Wanneer u soldeert met een soldeerbrander, moet u vóór het solderen een vloeimiddel toe-

voegen dat corrosie (chemisch reageren) voorkomt. 

Vroeger gebruikte men bij het solderen van koperen waterleidingen het vloeimiddel S39 (een 

handelsnaam) dat zoutzuur bevat. 

Tegenwoordig mag men dit soort vloeimiddelen niet meer gebruiken bij het solderen van wa-

terleidingen. 

Men gebruikt nu een zuurvrij vloeimiddel. 

De vlakken die u met elkaar wilt verbinden moet u goed reinigen en vetvrij maken. 

Daarna smeert u de vlakken in met het vloeimiddel (flux) zodat het uitvloeien van het gesmol-

ten soldeer beter gaat en er geen verkeerde chemische reacties ontstaan (oxidatie aan de 

lucht). 

 

Bij het solderen in de elektronica en de elektrotechniek gebruikt u soldeertin (zonder lood). 

Het soldeertin ziet er uit als een draad. 

Deze draad is echter hol, het midden van de draad is opgevuld met hars. 

We noemen dit soldeer dan ook soldeertin met harskern of harskernsoldeer. 

Het hars is het vloeimiddel en zorgt ervoor dat de te solderen oppervlakken schoon worden 

(het hars verwijdert eventuele oxidelaagjes) zodat het soldeer goed vloeit. 

 

 

 

 Voorbeeld van een rol loodvrij soldeertin. 

 

 

Dompelsolderen en golfsolderen. 

Deze soldeermethoden zijn eigenlijk hetzelfde. 

Bij het dompelsolderen wordt de printplaat met de elektronische onderdelen (transistors, 

weerstanden en condensatoren) enige tijd met de onderkant in een soldeerbad gedompeld. 

Bij golfsolderen blijft de printplaat net boven de oppervlakte van het soldeerbad en wordt met 

een pompje een golfje in het soldeerbad gemaakt dat net tegen de onderkant van de printplaat 

komt. 

Op deze manier kan machinaal gesoldeerd worden, de print wordt in één keer door een bad 

met soldeertin gehaald. 
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Tegenwoordig hebben de meeste elektronische componenten geen aansluitdraden meer maar 

wordt “de body” van de component op de printplaat gelijmd en daarna gesoldeerd aan de 

printplaat. 

De component is dan een Surface Mounted Device of SMD component. 

Een SMD component betekent letterlijk een onderdeel dat gemonteerd is op zijn oppervlak of 

buitenkant. 

In tegenstelling tot onderdeel met aansluitdraden die door de print heen steken, wordt een 

SMD onderdeel tegen de printplaat aan gemonteerd. 

 

 

  
 

Printplaatje met SMD transistors (zwarte blokjes met 3 lipjes), weerstanden (gekleurde blok-

jes met 2 aansluitingen), condensatoren (zwarte blokjes met 2 aansluitingen) en een elco (gele 

blokje rechtsonder). 

Afmetingen transistor circa 4 bij 2 millimeter. 

 

Verderop in deze les vertellen we nog wat meer over printplaten. 

 

Soldeerbout. 

Een soldeerbout is een stuk gereedschap met een metalen punt die verhit wordt tot een paar 

honderd graden Celsius. 

Hiermee wordt de soldeerplaats en het soldeertin zo warm gemaakt dat het soldeertin vloei-

baar wordt. 

Zo soldeert u met de soldeerbout. 

Het handvat van de soldeerbout moet goed geïsoleerd zijn zodat deze niet te warm wordt en u 

de soldeerbout niet meer kunt vasthouden. 

Het hangt af van het type soldeerbout of u de temperatuur van de punt kunt instellen. 

 

In de elektrische soldeerbout wordt de warmte opgewekt door een verwarmingselement. 

Bijna alle elektrische soldeerbouten hebben de vorm van een staaf met een handvat. 

Ze zijn te koop in vermogens vanaf 15 watt tot een paar honderd watt. 

Er zijn verschillende typen, afhankelijk van de toepassing en uw budget. 
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Niet temperatuur geregelde soldeerbout, direct op het lichtnet wordt aangesloten. 

Bij dit type soldeerbout is de temperatuur van de punt sterk afhankelijk van wat u met deze 

soldeerbout soldeert. 

Bij het solderen van grote werkstukken zal de temperatuur sterk dalen.  

Het solderen van fijne elektronica is niet goed mogelijk omdat de temperatuur dan te hoog 

wordt zodat de componenten en de printen worden beschadigd. 

U kunt ze kopen in allerlei vermogens tussen de 15 watt en een paar honderd watt. 

De punttemperatuur zal, afhankelijk van het vermogen, tussen de 300 en 600 graden Celsius 

zijn. 

Deze soldeerbouten kunt u gebruiken bij modelbouw, glas in lood, kleine werkstukken ma-

ken, dakgoot repareren en dergelijke klussen. 

 

Temperatuur geregelde soldeerbout met magnetische thermostaat. 

Dit type soldeerbout maakt gebruik van het Curiepunt van een bepaalde magnetische metaal-

legering. 

Boven een bepaalde temperatuur verdwijnt het magnetisme, beneden deze temperatuur komt 

het magnetisme weer terug. 

Het verwarmingselement werkt bijna altijd op een lage spanning van 12 of 24 volt. 

U kunt kiezen uit verschillende soldeerpunten met een gespecificeerde omschakeltempera-

tuur, zo kunt u de soldeertemperatuur bepalen. 

Het vermogen van het verwarmingselement is meestal 40 of 60 watt. 

Deze soldeerbout is geschikt voor elektronica maar kan ook gebruikt worden voor het wat 

zwaardere werk door het kiezen van de juiste temperatuur (stift). 

 

  
 

Stift voor magnetische thermostaat, het magneetje is het kleine cilindertje op het linker-einde 

van de stift. 

 

Temperatuur geregelde soldeerbout met elektronisch geregelde thermostaat. 

Dit is de soldeerbout voor de elektronica professional, de temperatuur is instelbaar met een 

knop. 

De soldeerbout meet de temperatuur en zorgt dat deze temperatuur gelijk blijft tijdens het 

solderen. 
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De soldeerbout zit vast aan een station waarin de elektronica zit om de temperatuur in te stel-

len en te regelen. 

Het verwarmingselement werkt op een lage spanning. 

Deze soldeerbout is zeer geschikt voor het fijne soldeerwerk en is veilig voor gevoelige elek-

tronica. Afhankelijk van de benodigde werktemperatuur en de maximumtemperatuur van het 

werkstuk, kunt u de optimale soldeertemperatuur instellen. 

U kunt bijna altijd diverse vormen van soldeerpunten kopen voor specifieke soldeerklusjes.  

De temperatuur kunt u instellen tussen 180 en 450 graden Celsius. 

Het vermogen van het verwarmingselement is meestal tussen 20 en 60 watt. 

 

 Voorbeeld van een soldeerstation. 

 

 

Wordt vervolgd (als u het interessant vindt). 

Dick van Vulpen. 
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Oplossing opgave 1. 
De gloeilamp gebruikt bij 12 volt 1 A.  

Om te weten hoeveel Ampère de lamp gebruikt bij een andere spanning, moeten we de weer-

stand van de lamp weten.  

Volgens de wet van Ohm R = U/I.  

We vullen de gegevens in:  

 

R = U/I = 12/1 = 12 Ohm, dit is de weerstand van de lamp (= R1).  

 

De 8 batterijen van 1,5 volt staan in serie en geven 8 x 1,5 = 12,0 volt.  

 

De totale batterij bestaat uit 8 batterijen in serie dus de 8 inwendige weerstanden in serie zijn 

samen 8 x 0,2 = 1,6 Ohm.  

De weerstand van de totale batterij is dus 1,6 Ohm (= R2).  

 

Als de lamp brandt dan hebben we een schakeling met een spanningsbron van 12,0 volt en 

een belasting van twee weerstanden in serie: de lamp en de totale inwendige weerstand van de 

batterij.  

De belasting van de spanningsbron is: R = Rlamp + Rbatterij = 12 + 1,6 = 13,6 Ohm.  

 

Vervangschema  

 

 
U   = spanningsbron  = 12 volt,  

R1 = weerstand lamp = 12 Ohm  

R2 = totale inwendige weerstand batterij = 1,6 Ohm  

U1 = spanningsval over de lamp. 

U2 = spanningsval over inwendige weerstand batterij  

 

We rekenen de stroom in deze stroomkring uit met de wet van Ohm..  

Volgens de wet van Ohm I = U / R.  

We vullen de gegevens in:  

I = U / R = 12,0 / 13,6 = 0,88 A. (een beetje afgerond). 

Dit is dus de stroom door de lamp (en door de rest van de stroomkring).  

 

We rekenen de spanning over de lamp uit met de wet van Ohm.  

Volgens de wet van Ohm U = I x R.  

We vullen de gegevens in:  

U = I x R = 0,88 / 12 = 10,56 volt, dit is de spanning over de lamp (=U1) 
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Opgave 2. 

 
Drie weerstanden parallel, 8 Ohm, 4 Ohm en 2 Ohm. 

 

Methode 1, de breukenformule: 

 

1 / Rvervang = 1 / 8 + 1 / 4 + 1 / 2 = 1 / 8 + 2 / 8 + 4 / 8 = 7 / 8. 

 

Rvervang = 8 / 7 = 1,14 Ohm 

 

Methode 2, nadenken: 

 

De weerstand van 4 Ohm kan je vervangen door 2 parallel geschakelde weerstanden van 8 

Ohm. 

De weerstand van 2 Ohm kan je vervangen door 2 parallel geschakelde weerstanden van 4 

Ohm, die allebei weer bestaan uit 2 weerstanden van 8 Ohm. 

De weerstand van 2 Ohm kan je dus vervangen door 4 parallel geschakelde weerstanden van 8 

Ohm. 

In totaal heb je dan 1 + 2 + 4 = 7 weerstanden van 8 Ohm parallel geschakeld. 

Die hebben dan een vervangweerstand van 8 / 7 = 1,14 Ohm. 
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