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De hier beschreven antenne was te bezichtigen op de Themadag Zelfbouw 2009 in 

Kootwijkerbroek.Er was veel belangstelling voor.De antenne is eenvoudig na te bouwen met 

makkelijk te verkrijgen materialen.De afmetingen van de antenne is een meter in het 

vierkant.Het frame van de antenne is gemaakt van slagvaste grijze PVC buis 5/8’’ met een 

lengte van 137 x 150 cm en in een kruis gemonteerd met twee metalen zadels 5/8. 

 en 

 



Het aan sluit kastje is een universeel verdeeldoos met wartels geschikt voor 5/8 buis en water 

dicht waar in de BNC aansluit conector en de condensatoren en de ringkern is gemonteerd. 



 

 

Het grote probleem van de meeste magnetic loop antenne’s is de verkrijgbaarheid van een 

dure vacuüm condensator, of een lucht condensator met grote plaat afstand.Dat probleem heb 

ik omzeild door gebruik te maken van vaste ceramische condensatoren die op iedere radio 

markt voordelig te koop zijn.Bij mijn loop antenne heb ik een capaciteit van 240 pf nodig.Ik 

heb twee ceramische condensatoren van 120 pf 10 Kv parallel geschakeld. 



 

De afstemming gebeurt door middel van een kleine zelfinductie in serie met de loop.Die 

zelfinductie bestaat uit 8 wikkelingen van de draad van de loop 0.75 mm2 gewikkeld om een 

5/8 pvc buis waar in een ferrietstaafje beweegbaar is gemonteerd. 



 

 

Het ferriet materiaal van het ferriet staafje wat gebruikt moet worden mag met de Ohm meter 

niet door meten, ook niet op de stand 20 Mega ohm.Als hij wel door meet dan zal dat ferriet 

staafje met zenden heet worden, er lopen dan grote wervelstromen door het materiaal, en dus 

verlies.Bij mijn antenne moet ik dat ferriet staafje met de hand afstemmen, maar natuurlijk 

kan dat ook met een servo op afstand gebeuren, je kunt je eigen fantasie daar op loslaten.De 

in koppeling gebeurt met een daar voor geschikte ferriet ringkern.De primaire wikkeling voor 

50 ohm heeft 5 windingen 0.75 mm.De secundaire is een maal de draad van de loop door de 

ferriet ringkern. 



 

 

De draad dikte van de loop is 0.75 mm2 en loopt door gaatjes in 16 mm meubeldoppen die op 

de uiteinden van de PVC buis is gemonteerd. 

 



  

 

Deze antenne is bedoeld voor een band, in dit geval de 80 meter en is zonder tuner te 

gebruiken en is makkelijk in te regelen, SWR op 1.Ik krijg goede rapporten met deze 

antenne.Ik heb de antenne getest met 100 watt SSB en er wordt niets warm en er is ook geen 

vonk overslag.Ook meld ik mij in op 3705Khz het S.R.S. net in amplitude modulatie met 3 

watt van uit Groningen, en ik krijg goede rapporten van uit heel Nederland.De antenne staat 

bij mij opgesteld op twintig meter hoogte op een balkon van een flat.Ook heb ik deze antenne 

in het open veld getest, de resultaten zijn uitstekend voor een dergelijk kleine 

antenne.Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen of veranderingen mogelijk, maar die 

mogelijkheid laat ik aan de na bouwer over, je kunt er leuk mee experimenteren.De antenne is 

zeer geschikt voor op vakantie om dat hij makkelijk te demonteren is, gewoon de beide 

slagvaste PVC buizen op het kruispunt van elkaar los nemen en je vouwt het geheel samen tot 

een van lengte 1.5 meter wat in een foedraal past.Ik wens ieder veel succes met de bouw van 

deze makkelijk na te bouwen en kleine antenne. 
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