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Eenvoudige klepjes voor midi.

Nu mijn midi orgeltje een jaartje ouder is geworden en de klepjes nog steeds goed werken 
durf ik op te schrijven hoe de zaak in elkaar zit. Let wel dit is echt alleen voor prutsers zoals 
ik! 

Ik heb een staande windkast en de pijpjes zijn met plastic slangetjes 10 x 8 aangesloten. De 
klepjes hangen en worden door de winddruk dicht gedrukt. Soms lekt er wel eens iets maar na 
het eerste liedje is dat meestal over.

De mechanische orgelbroeders hebben 
nogal eens angst voor electronica, maar 
dat is bij midi nou eenmaal 
onoverkomelijk. Toch is volgens mij 
mijn aanpak niet moeilijk. Ik heb voor 
de klepspoeltjes een partijtje relaitjes 
gesloopt. 



 Hier de onderdelen, het relais waar de spoel uit 
werd gesloopt en de plaatjes van een oude 
transformator die als klepplaatje dienen. Het 
ijzer van de trafo is zg weekijzer en dat houdt 
magnetisme slecht vast, dat is goed tegen 
plakken.

Het probleem van alles is het vinden van betaalbare spoeltjes, ik vond heel recent bij de firma 
Conrad een spoeltje dat goedkoop is en goed te gebruiken, want ik had er zelf nog zo eentje 
ergens liggen en dat heb ik in een testje uitgeprobeerd. Hierbij was 12 V genoeg omdat de 



spoel maar 90 Ohm is bij 12 V, dus 130 mA kan verdragen. (de drivers van Midi par kunnen 
dit ook wel aan)

Dit 12 V relais is bij aantallen boven de 25 voor €1.16 bij hen te koop, kijk maar op 
WWW.CONRAD.NL artikel 504016-MA. Op dit proefje zijn de gesloopte onderdelen, 
allemaal nog te zien.

Conclusie:

Een MIDI orgeltje is daarom echt geen dure 
zaak. Zeg maar 40 Euro voor een set 
spoeltjes, en bv 50 Euro voor een Midi par 
en als je bij Ulrich een spelertje koopt voor 
75 Euro dan ben je al een heel eind. Er 
komt nog wel en stevige voeding bij maar 
dat heb ik bij mijn pons verhaaltjes al 
aangegeven.. En lucht? Ook daar vertelt het 
forum meer dan genoeg over.

Tja er moet wel gesoldeerd worden maar 
omdat alles voorgedacht is kan een 
beginnende elektroman het best voor je 
maken

Voor wie nog wat meer wil weten zal me 
best weten te vinden.

Groeten
Hans van Veldhuizen




