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Braun radio uit 1956
Motorvriend Hans had me ooit eens gevraagd naar een buizenradio te kijken. Na 2 uur over motorfietsen bomen
haalde ie een enorme kist uit zijn auto. Het was een Braun radio uit 1956 ! Braun heeft altijd mooie producten
gemaakt : strak en industrieel design. Zo ook deze radio die ergens in een natte schuur of kelder had gestaan. Dus
een leuke uitdaging om ‘m weer werkend te krijgen.
Ik zag al meteen dat de hoge tonen luidsprekers
(2 stuks) het niet deden omdat de aansluit
draden waren gebroken,
Verder zaten de hoge en lage tonen knoppen
muurvast. Dat kwam omdat na 65 jaar het vet
van de potmeters hard geworden was waardoor
ze niet willen draaien ( ik ben ook 65 maar mijn
vet wordt steeds dunner !)
Met wat contact reiniger op de potmeters
gingen de knoppen na 5 minuten weer lekker
soepel draaien.
Deze buizen radio heeft korte golf , lange golf ,
midden golf en FM bereiken . de FM viel na een
tijdje weg en dat werd steeds sneller. Dus zoeken geblazen ! eerst maar eens alle buizen
getest waar alleen in de laatste mengtrap een buis zat waar de versterking van 1 triode (
een soort transistor ) wat matig was. Dus dat kon het allemaal niet zijn. Dan maar eens met
het schema aan de hand gaan kijken waar geen signaal uit de aparte FM tuner kwam . Het
mooie was dat het schema met spanningswaarden onder op de bodem plaat was geniet !
na wat prikken en meten hoorde ik even een FM zender en dan was ie weer weg ….wat
bleek een weerstand van was weer 6 keer zo groot geworden waardoor de FM buis niets
deed. Als je dan met meter van 50 k op die weerstand meet krijg je toch weer wat
spanning op de buis !
Misschien herinnert u zich de radio van 3 blogs geleden : hetzelfde euvel ! Het ziin nl
dezelfde soort weerstanden doe na 60 jaar blijken af te taaien !
Dus de FM deed het wat toch wel leuk is want op middengolf is nauwelijks (zelfs s’avonds)
wat te ontvangen.
Pickup ingang doet het ook en verder wat Oostblok zenders op de korte golf. Het groene
afstem oog was helemaal dood, ze gaan maar 1000 uur mee en dan moet je een nieuwe
kopen . Dus Wim Rotte die ontzettend veel buizen tegen normale prijzen verkoopt had
mooie nieuwe EM80
buisjes liggen voor 12 euro, tegelijk ook een
EABC80 gekocht , we waren toch bezig !
Elektrisch was ie helemaal klaar maar de kast staat
was toch een uitdaging die ik niet kon weerstaan .
Jaren 50 blank fineer (teak of grenen oid) met
kringen , missende stukken en zelf verrotte stukken
erin. Ik wist dat je met een schuurmachine zo door
de fineer heen ging ( 7 jaar geleden ontdekt met
een Waldorp radio uit 1936) dus met een speciale
verfkrabber de blanke lak eraf halen. De missende
stukken fineer op de kopse kant was een probleem
: hoe kom je aan fineer ? niet dus. De resterende
fineer ging er makkelijk af en er kwam multiplex
tevoorschijn wat toch dezelfde kleur gaf ! dus na
65 jaar een design aanpassing qua uiterlijk. Met de
stukken fineer van de kopse kant kon ik de

weggebroken stukken uit de zijkant en op de boven kant repareren middels inleggen van rechthoekige stukken
fineer. Daarna met Owatrol wat buurman Jos voor zijn boot in liters gebruikt hebben we de kast ca 4 geverfd wat
een mooi resultaat oplevert.
Weer een icoon uit de jaren 50 gered !

lenspomp afvoer in boot
Buurman Jos heeft een boot om aan te werken , dus na 40 jaar moest de boot een
werkende lenspomp hebben om in geval van nood het water uit de boot de pompen.
(in de komende tijd zullen wij in Eemnes ook allemaal zo’n pomp moeten hebben om
ons huis leeg te pompen als de climate change doorzet !)
De vorige eigenaar van de boot had de pomp al in de kuip gemonteerd echter geen
toevoer en afvoer gat en slang. Dus of ik even als een slangen mens in de boot wilde
kruipen om een gat ik de romp te boren en het af voertje erin te lijmen en dan een
slang erop aan te sluiten.
Toch spannend hoor een gat in de romp van je plastic boot te boren
maar het gaat verbazend snel met een 31 mm gatenzaag even je boot
lek prikken ! daarna met Maritiem kit ( een soort acrylaat kit maar
dan 10 x zo duur als die van de Action) het afvoertje erin lijmen. De
dag erna met hele dunne kleren en veel vaseline mezelf door een
klein luikje geperst om de moer aan de binnen
kant van het afvoertje te draaien , daarna slang
erop en aan de ander kant op de pomp zetten
met een slangen klem. Vervolgens weer als een
slangemens weer uit het “achteronder” van de
boot kruipen !
Buurman Jos helemaal blij, hij kan nu de
oversteek van het Raboes naar Almere haven
maken zonder natte voeten te krijgen !

Boot Accu leeg
Nadat de lenspomp in de boot zat en al het schuur en lakwerk klaar was kon de boot het water in. We hadden ‘m
daags er voor nog aan de oplader gelegd om alle accu’s op te laden. We hadden zelfs gezien dat de lampjes in de
boot branden dus het zal allemaal snor dachten we.

Totdat de boot in het water lag en Jos de motor wilde starten : helemaal niks geen leven in de accu’s . Ondanks alle
slimme schakelingen van zoals load balancers, slimme opladers, 30 seconden hulp vanuit de boot accu deed de
diesel startmotor helemaal niks. Onderzoek leerde dat zowel de motoraccu als de boot accu (voor de lampjes etc)
maar een zielige 3 volt afgaf …dus motoraccu mee naar huis om op te laden. In 1 e instantie gaf de slimme acculader
aan dat de accu defect was , maar ik ben niet voor 1 gat te vangen en ging over op de BB methode ( Botte Bijl) zet
een stevige 14 volt voeding met 6 ampere op de accu : na een paar uur was de accu weer op zo’n 12 volt . zelfs met
een belasting van 20 ampere zakte ie maar tot 10.5 volt dus waarschijnlijk is 1 cell van de accu niet helemaal lekker.
Op naar de boot (Jos had inmiddels al een nieuwe accu gescored) om daar toch de oude opgeladen accu erin te
zetten.
Start ritueel gevolgd : aanzetten , piep horen , dan 50 seconden voorgloeien en dan starten : ja weer helemaal niks !
Grrrr. Meten is weten dus op de accu meten en daar stond 11 volt op . ok dan die grote boord accu er maar uit
slopen want daar stond maar 4 volt op. die accu was sowieso naar de maan ! dus accu los gekoppeld
De volhouder wint dus dacht ik : nog maar eens een keer proberen . maar toen kreeg ik helemaal geen piep signaal
om te starten.
Nu zitten er allerlei schakelaars en slimme dingen in die boten om te zorgen dat je altijd kan starten , dus ook hier zat
een grote rood groene schakelaar naast de accu , dus dacht ik : laat ik die eens omdraaien. Toen weer starten en
jawel hoor : piep, even wachten om voor te gloeien en daarna starten en wat denk je de motor begon
langzamerhand uit zijn winterslaap te ontwaken ! de haven leek daarna een beetje op een afwas bak met veel
schuim ( dat was de antivries van het koelsysteem wat eruit werd gepompt )
Op de volt meter was te zien dat de
accu oplaad spanning netjes zo’n 14
volt was….
Inmiddels zijn we druk bezig om uit te
vinden hoe alles geschakeld is op de
boot . De 150AH boot accu is
duidelijk na een winter niet opladen
naar de knoppen….dagen laden met
14 volt en 6 ampere brengt de
patient niet tot leven. Ook met een
traditionele accuzuur weger zie ik dat het er eigenlijk geen zuur meer in de electroliet zit wat betekend dat er geen
lading is ..de SO4 moleculen blijven maar op de lood platen zitten en willen zich niet binden met de H2 moleculen
van het water in de accu….accu zuur is H2 SO4 (middelbare school kennis !)
Wat hebben we geleerd : je moet je booraccu’s in de winter op spanning houden , of je moet hele dure accu’s kopen
, dan kan je ze in opgeladen staat heeeeeel lang bewaren .
Verder voor de boot mannen : het boek Elektriciteit aan boord van Michael Herrman (ISBN 9789064104893) is een
perfect boek waar electra op boten in wordt beschreven. Zeer duidelijk en praktische informatie. Ik ben maar eens
begonnen om alle typen accu’s met al hun eigenschappen en voor en nadelen te lezen , er gaat een wereld voor me
open !

Maritieme Accu lader
Bij het afgeven van Corry haar printer bij Carla werd ik door Sep geroepen of ik nog interesse had in wat spullen
zoals een acculader. Nou altijd want met het steeds oprukkende gebruik van allerlei accu’s ben je constant aan het
opladen ( eigenlijk is het een en al armoe , steeds je apparaat aan het stopcontact leggen , kijken of ie vol is , heb ik
het juiste snoertje , heb ik mijn oplader bij me etc) .Het was een prachtige maritieme oplader uit 2005. Waarom
maritiem ? Omdat ie verkocht werd in een boten winkel en ze daarom maar een 0 achter de prijs hadden gezet !
305 euro incl BTW. Je koopt dit soort opladers nu voor 17 eur bij de Lidl …. )Lidl verkoopt natuurlijk 100 keer zoveel
van die dingen in een maand en neemt genoegen met 5 euro marge per product en en die boten man verkoopt er
hooguit 1 in de 2 maanden dus moet er er dan wel 75 euro aan overhouden en zo ook de importeur …dus vandaar
het prijsverschil.
Enfin ik sluit m aan op een accu en meet 12.5 volt op accu en lader .
hmmm wat weinig , even wachten gaf geen verschil ( slimme opladers
gaan nl eerst even kijken wat er gebeurt als ze wat spanning erop zetten
en adhv de stroom die er loopt gaan ze bepalen hoe te laden zoals snel ,
langzaam of de-sulfateren (even met hoge spannings pieken de accu tot
leven wekken, een soort elektroshock) .
Accu los genomen en direct op de lader gemeten en jawel hoor : helemaal
niks !Openslopen dan maar en daar zag ik het binnen 5 seconden : een
mooie grote gele auto zekering van 20 ampere die zijn werk had gedaan :
door gebrand dus . Even een nieuwe erin en huppatee de lader deed het
weer !
Je kan er loodaccu’s en zgn Lood Gel accu’s mee laden. Dat Gel is om te
zorgen dat als een accu’s op zijn kant ligt er geen accu zuur uitloopt. Bij
boten hebebn dit soort accu’s een voordeel als de boot volloopt of je gaat
flink schuin dat het zuur niet in contact komt met zout zee water en er zou dan chloorgas kunnen ontstaan wat niet
zo prettig is voor apparatuur en mens . Gel accu’s kunnen met een grotere stroom en dus sneller opgeladen worden.
En u snapt ‘m al : omdat de accu’s voor Maritiem zijn , zij ze ook weer duurder ! Daarom heeft onze koning willem
zo’, flinke onkosten vergoeding want die boot die ie onlangs gekocht heeft zit natuurlijk boordevol met nog betere
Lithium Ion batterijen die 10 keer zo duur zijn als de gewone lood Accu’s !

Willem en Max op hun bootje van 2000 ruggen hebben vast geen oplader van de Lidl van 17 euro !

Fiets accu
Erik van de volkstuin vroeg ik even naar zijn fiets accu kon kijken
want de lader knipperde sinds kort heel snel rood. (extreme
charging vlgs de beschrijving). Erik heeft een zgn pedal bike met
een geel nummer plaatje waar ie keihard mee naar zijn werk
(de lidl ) in Weesp fietst. Laders zat daar bij de Lidl zou ik
zeggen voor 17 euro !
Enfin hij had de accu al open gesloopt ( ja mijn man heeft er al
naar gekeken horen we op het repaircafe vaak en dat is niet
altijd een goed teken want dan zijn de draden verkeerd
aangesloten of eea omgedraaid). Maar het viel mee. De Accu
had in zijn 5 jaar al verschillende val proeven meegemaakt en
zat dus vol deuken en afgebroken connectors en geknakte
draden . het probleem leek in de connector te zitten want de accu’s zelf deden wel 48 volt ( ja dat zit op zo’n fiets )
maar de connector bevatte wat extra pennen om eea te meten en aan te sturen en daar was een connector pen met
aansluiting verdacht. ( ik verbaas met altijd wat een pielige connectors ze gebruiken in dit soort peperdure fietsen ,
maat ja die fiets fabrikanten zitten nog in de learning curve moet je maar denken , ervaring en verstand komt met de
jaren ….wij van de Philips in Hilversum hebben jaren gedaan om connector kennis op te bouwen en deden miljoenen
contacten per jaar en zo’n fiets fabrikant die doet slechts een fractie ….
Dus even wat justeren en opnieuw solderen van een connector pennetje en daarna
stroom meten en nog eens spanning meten en daar schoten de vonken van mijn
meet pennen ( grrr stond de meter nog in 10 ampere stroom stand) altijd dezelfde
fout die je maakt . Maar wat bleek de accu met lader deed het weer ! wellicht ook
een elektroshock die geholpen heeft . ( het bleek naderhand dat de connector toch
een wat contact heeft)
Enfin accu 5 uur laten laden (12,5 Ah ) en Erik was weer helemaal blij ! ik kreeg als
beloning naturel chips en stroopkoeken want van die zware cadeau biertjes krijg ik
zo’n pijn in mijn hoofd had ik verteld.
We missen nl de maandelijkse stroopkoeken van Henk van het repair cafe
Inval cirkelzaag
Joris kwam aanzetten met een professionele inval cirkelzaag die zo’n raar geluid maakte…Nou dan weet je het al ,
dan zit er een lager vast en dat lager liggen snotteren in het kunststof wat uitzakt en meestal krijgt het anker en veld
wikkeling ook op zijn donder want de motor wordt bloed heet en dan gaat de isolatie van de wikkelingen eraan met
alle gevolgen van dien.
Even puzzelen met open schroeven (er was al eens een handvat afgebroken wat vast gelijmd zat en het lager van het
anker zat vast gesnotterd in de kunststof behuizing waardoor het geheel niet makkelijk uit elkaar schoof.
Maar na 5 minuten zagen we het lager wat inderdaad vast zat . Het kogel
lager hebben we maar met de BB
methode er af gehaald omdat we geen
geschikte trekker hadden. Deze BB
methode was : doorslijpen van de
buitenste lager ring en dan met een
aanpaste trekker de binnen lager ring
er klemmend af te trekken. Een 608 Z
lagertje dus . Ik Sinds ik voor een
vermogen een lager voor een
schuurmachine moest kopen sloop ik
uit alle defecte apparaten alle lagers
en zodoende had ik 3 van die lagers
liggen ….de beste erop zetten wederom met de BB methode gewoon er op tikken
met een Nylon hamer en een klein dopje van een doppen set.
Daarna weer puzzelen om de zaag in elkaar te zetten want dat was nl wel een
dingetje want er sprongen weer allemaal veertjes in de rond bij het openmaken.
Maar uiteindelijk werkte alle beveiligingen weer perfect !.Overigens werken

moderne cirkelzagen andersom merkte ik weer. Mijn skill cirkelzaag van 30 jaar zaagt met de zaag richting zoals je
zelf zaagt : boven naar beneden, moderne cirkelzagen andersom : die zagen van beneden naar boven om te
voorkomen dat het hout splintert als je zo’n zaag lineaal gebruikt…tis maar dat je het weet met het monteren van
het zaag blad.
Uiteindelijk klinkt de zaag nog wat moeilijk omdat mi het anker en veldwikkeling een “ dreun” hebben gehad …ik heb
gemeten met spanning op de wikkelingen en een gauss meter op mijn mobiel maar ik kon geen grote afwijkingen
vinden ..soms krijg je niet alles voor elkaar

Printer papier
Corrie kwam langs met een printer waar het papier klem in zat ( waarschijnlijk een
zware tekst die geprint moest worden). Mooi klein laser printertje wat helemaal bij
Corrie past qua afmetingen !
Eerst maar eens open maken wat niet tot toegang tot papier leidde. Dan maar eens
nadenken en kijken . Blijkt er een toner unit in te zitten wat je met een mooi groen
handvat er uit kan trekken . En voila je kon het papier er zo uit halen ! Waarschijnlijk
tond eea in de gebruiks aanwijzing , bij Philips hadden ze bij support een uitdrukking
voor dit soort vragen : RTFM………Read The Fucking Manual !
Opgelost weer , Corrie weer blij en kan weer printen

Processie kaars houder
Ik ben gek op katholieke relie spullen dus de keuze was snel gemaakt voor
een zgn processie kaars lamp die bij de kringloop lag. Het zo’n kaars lamp
die op een stok gedragen wordt door een misdienaar. Uiteraard was ie
incompleet en dus een uitdaging om er iets van te maken . Om te beginnen
zat de beugel los in de houder omdat de soldering los was gekomen
(waardeloze constructie ). Dit was met de loodgieters soldeerbrander goed
te solderen. Daarna de boel wat recht buigen en justeren . altijd lastig om
iets wat rond en lang is evenwijdig in twee gebogen stukken metaal te
krijgen . toen nog wat verzinnen om de lamp in te zetten want ik ga
natuurlijk niet met een stok in de kamer rondlopen met die lamp ! We
houden van het zend museum nog een enorm stuk messing liggen wat bijna
pastte, dus even op de draaibank uitdraaien en we hadden een mooie
standaard om de lamp in ons altaar neet te zetten !

Tafel slijpsteen
Een echte knutselaar heeft een slijpsteen in zijn mancave dus moest buurman Jos ook een tafelslijpmachine hebben.
Op de kringloop in Eemnes stonden er twee , dus kozen we de slechtste uit bleek naderhand ! Maar voor 8,57 euro
(halve prijs omdat ie er een maand stond ) was het wel een goede deal want een nieuwe steen kost al snel 15 euro !

Zetten we ‘m thuis aan en zien dat de stenen wel heel veel bier op hadden ! Ze
wiebelden als een gek, wat resulteerde in een flinke brom en getril. Het bleek dat de
stenen ooit vervangen waren maar omdat het gat van steen groter was dan de as
hadden ze er soort tandwiel in gestopt. Dus verloop ring op de draaibank gemaakt en
weer monteren . Verdorie nog wiebelen ! Zou de as krom zijn ? motor uit elkaar dan
maar en in de draaibank zetten om te zien of de boel krom was . As was recht , wel
hebben de lagers vervangen want die rammelden wat , ook het zgn borstje waar de
slijpsteen opvul ringen tegen aan komt even mooi haaks afgedraaid. Alles weer in
elkaar en aanzetten en wat denk je nog wiebelen ! Drie maal is scheepsrecht dus nog
een keer kijken , wat blijkt de opsluit ringen van de steen hadden een schuine inloop
kant. Dus als je dit tegen een rechte kant/borstje van een as zet zit het nooit vlak !
dus op de draaibank de ringen vlak afdraaien en toen liepen de twee stenen naar
behoren ! geen kater meer , gewoon rechtuit draaien dus . De machine nog even opgepoetst en 1 steen vervangen
door een roterende staal borstel , plank er onder en we kunnen ook on site met de maschine aan de gang !

