
SPOELEN maken voor toetsbediening van een accordeon.

Ik was al een poosje op zoek naar een accordeon toevoeging aan mijn orgeltje. Een sloop 
exemplaar had helaas verroeste tongen en was niks geworden. In een etalage van een muziek 
winkel stond een speeltje en ik wipte even naar binnen. Het kinder-accordeonnetje verbaasde 
me toen er een ervaren musicus op speelde. Het ding koste niet veel dus ... 
Helaas de toetsen gingen toch wel erg zwaar. (160 gram!!)Geen wonder want de zowel de 
klepjes als de scharnierpunten worden met dezelfde veer in het nest gedrukt. Veel kracht dus 
nodig.
Omdat magneet-spoelen dure dingen zijn ben ik op zoek gegaan naar info om een en ander 
zelf te maken. Behalve wat algemeenheden ben ik geen praktische dingen tegen gekomen. 
Zelfs het professionele wikkelbedrijf waar ik mijn wikkeldraad kocht kon( of wilde!?) me niet 
wijzer maken. Ik ben maar gaan proberen:
    
1. De wipmagneet.

Een vernuftige uitvoering omdat deze juist bij aanvang 
de grootste kracht levert. Dat komt doordat de 
luchtspleet tussen de vaste kern en het scharnierende 
deel (ik noem dat maar ANKER) al direct heel klein is 
en naarmate het anker verder draait steeds kleiner 
wordt. Dat is uiterst belangrijk omdat anders de slag 
maar heel klein wordt. Erg bewerkelijk en als je geen 
goed weekijzer beschikbaar hebt valt de hefkracht 
tegen. ( Weekijzer is ijzer dat zeer gemakkelijk 
magnetisme doorgeeft, bij voorbeeld de kernplaatjes 
van een transformator).

2. De relaisvorm.

Wat direct al tegenvalt is de aanvangskracht. Veel tijd heb ik er 
niet aan besteed.
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3. De trekmagneet.
Ook hier een lage aanvangskracht, maar veel groter dan de 
relaisvorm. Weinig ruimte vragend en eenvoudig te 
maken. Dan maar wat meer stroom. Hamvraag nu : Wat 
voor draad, hoe dik, hoeveel wikkelingen enz enz. Na veel 
proberen heb ik uiteindelijk de spoeltjes aan de accordeon 
vastgemaakt en de zaak speelt.
 Ik heb twee types gemaakt, 17 voor de melodie-kant en 4 
voor de bas-kant.

De Melodie-kant.
 Een slag van 5 tot 8 mm was genoeg. Hiervoor heb ik dunwandige messingpijp gebruikt van 
8 x 7.1 (CONRAD) Ik heb die maat gekozen omdat ik nog een bos ouderwetse traproeden had 
liggen, waarvan ik de plunjertjes heb gemaakt.  Vergelijkend kreeg ik de indruk dat dit 
materiaal magnetisch beter is dan bouten enz. Een engelse maat ½” en glad verchroomd. De 
flensjes zijn gemaakt van epoxy restplaat die met superlijm op de buisjes zijn gelijmd, en 
isolatieband op de buis.

Afmetingen flensjes 
26 mm diameter 
(achteraf zou 22 mm 
ook voldoende zijn 
geweest!)en de 
afstand tussen de 
flensjes 35 mm.

 

De Bas-kant
 Vanwege de benodige langere slag van 15 mm langer en zwaarder. 
Hiervoor heb ik messingbuis 9 x 8.1 mm gebruikt, 75 mm tussen de flensjes van 22 mm.

4. Het wikkeldraad
Over de maximale belasting van wikkeldraad zijn meerdere lezingen, behalve de 
samenstelling van draad, de isolatielak en de vulgraad van de spoel zijn er nog wat meer 
variabelen. In de radio wereld hanteert men nogal eens 2 A per mm2 en voor kleine motortjes 
vond ik zelfs 10 A per mm2. Een praktijkman gaf me het volgende advies : proberen en als je 
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na 10 minuten je vingers nog niet brand is het goed en als hij gaat bakken hou je vrouw maar 
uit de buurt! 

Ik wilde bij 12 volt niet meer dan 300 mA gebruiken en uiteindelijk ben ik bij de kleine 
spoeltjes uitgekomen op 2400 wikkelingen met draad van 0.25 mm. dat is ongeveer 45 gram.
Weerstand is ongeveer 40 Ohm, bij 12 V ca 300 mA 

  

Voor de grote spoelen is het 3300 wikkelingen geworden van 0.4 mm en wegen ongeveer 120 
gram. Weerstand is ongeveer 30 Ohm. bij 12 V ca 400 mA .
Wikkeldraad kost ongeveer € 20.- per kg. Je moet daarvoor naar een elektrowikkelbedrijf en 
dan maar hopen dat ze een spoeltje voor je hebben want meestal bevatten volle spoelen bij 
hen minstens 5 kg draad. Sinds ik ze vertelde waar ik mee bezig was is het bedrijfje hier in de 
buurt erg attent.

4. Het wikkelen.

Een oude boormachine op 
een plank, met de regeling 
in een 
naaimachine_voetpedaal 
geprutst en een klembout 
waar een de as van  een 
bandrecorder-tellertje in is 
vastgelijmd met superlijm. 
(Mag best en beetje 
slingeren, maar het gaatje 
met een draaibank boren is 
natuurlijk het beste.) Het 
tellertje hangt dus vrij aan 
de wikkelas.
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Wikkelen gaat niet zo vlug dus met een touwtje het tellertje tegenhouden volstaat. Na een 

paar eerste producten durfde ik het aan om mijn draaibankje te gebruiken. Een paar 
werkhandschoenen om je vingers over te houden. Het is wel raadzaam om de flensjes te 
steunen met grote vulringen omdat bij het wikkelen de draad graag naar buiten wil en zo het 
flensje van het buisje drukt!! !! Een paar wikkelingen meer of minder maakt niet uit en als je 
er een paar hebt gemaakt ontdek je dat je de vulling van het spoeltje op het oog redelijk kunt 
inschatten. 

5. Het juk
Een trekmagneet heeft altijd een  magnetisme 
geleidende verbinding tussen onder- en bovenzijde 
(Ik noem dat hier het JUK). Ik heb eerst ge-
experimenteerd met trafoblik maar omdat het erg 
moeilijk is om de plaatjes op elkaar te houden heb 
ik gewoon staalplaat van 1.5 mm gebruikt. Aan 
een eind van de strip een gat (buitendiameter 
messing buisje) en haaks omzetten.  Het buisje in 
het spoeltje aan één kant gelijk met het flensje 
maken en aan de andere kant 2 mm eruit laten 
steken. De spoel in het juk leggen en de tweede 
omzetting aftekenen en omzetten. In de blinde kant 

een gaatje van 4 mm boren en een M4 cilinder boutje in de bodem van de spoel zetten. (De 
kop van het boutje paste bij mij juist door het buisje.

6. De plunjer
Op maat zagen, een rondje tochtband uitstempelen en aan de voet plakken. Gaatjes boren, M3 
schroefgaatjes maken en trekdraadjes er aanzetten.

7. De test
In de proefopstelling met 12 Volt tilde de kleine spoel 
140 gram op een slag van 4 mm en 80 gram op een slag 
van 8 mm. De grote spoel tilde 110 gram op een slag 
van 10 mm. (gewicht is totaal, dus plunjer, 
schuifgewicht en hefboom omgerekend naar trekpunt)
Voor mij was dat genoeg omdat ik de veerspanning op 
de accordeon met bijna de helft kon verminderen terwijl 
de klepjes dicht blijven bij maximale winddruk.
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8. Tot slot
De verleiding is groot om te proberen de wikkelingen allemaal netjes naast elkaar te krijgen, 
kost erg veel tijd maar de magneetsterkte is wel beter. Ik heb er eentje zo gemaakt en de winst 
viel me tegen. Ten opzichte van de theoretische vulfactor (aantal draden per cm2) is de winst 
bij mij maar 10%. Een ander nadeel was dat de warmteontwikkeling in de kern groter is. Dus 
verder maar zo goed mogelijk verdelen. (Ik heb heel wat professionele spoelen gesloopt en 
die waren ook niet “netjes” gedaan.)
Hieronder nog een schetsje van de kleine spoel.

Alles is empirisch, voor correctie en aanvulling houdt ik me aanbevolen.

Ik heb ook nog een en ander getest met dunnere draad, maar dat wordt al gauw erg kwetsbaar. 
Draadbreuk tijdens het wikkelen is geen pretje. Verder nam ik waar dat het volume van het 
wikkelpakketje eigenlijk maatgevend is voor de trekkracht. Als je dunnere draad neemt krijg 
je weliswaar meer windingen maar de weerstand vliegt ook omhoog en aangezien de kracht 
verband houdt met het aantal Ampere-windingen schoot ik er niet veel mee op. Ik hoop dat er 
meer experimenteerders zijn want draad is een dure zaak.

Als iemand zo’n tellertje wil hebben dan roep maar.   Ik heb nog een zakje vol van die dingen, 
eventueel boor ik het gaatje in de wikkelbout ook wel.

Tot slot nog een paar prentjes van de accordeons die ik heb gemaakt en intussen een ander 
speelplekje hebben gevonden:
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Deze accordeon 
heeft een ventilator 
die volgens de 
bouwtekeningen van 
Sinke is gemaakt. 
Alle toetsen m.u.v. 
de accoord bassen 
zijn aangestuurd. 
Omdat hij op de 
normale midi speelt 
maakt hij de 
accoorden zelf.
(electronica heeft 
nou eenmaal meer 
vingers dan een 
accordeon speler)

Dit was de eerste die een poosje in 
mijn orgeltje heeft gespeeld en nu 
een zelfstandig leven leidt. De 
prentjes van de spoelenbouw die ik 
eerder liet zien zijn van dit speeltje.

 De lucht voorziening is hierbij een 
dubbelwerkende schepbal maar de 
aansturing is weer midi dmv 
MrMidi. SD card.

Hans van Veldhuizen
Sluiskil
September 2008
bijgewerkt febr 2010
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