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Naaimachine zit klem !
Ineens stond er een naaimachine in de gang. En we hebben er al 2 staan op zolder staan. Of ik er naar kon kijken
want nadat ie bij de reparateur was geweest deed ie het weer niet. Even voelen en ja hoor muurvast dat draaiwiel
aan de rechterkant. Openschroeven , gaat heel makkelijk met van de jaren 70 machines, en even kijken en het was
duidelijk : de as waar de aandrijfriemen over liepen zat muurvast. Dit vast zit probleem komt vaak voor . Je moest
vroeger een naaimachine smeren , maar niet alle punten waren smeer punten omdat ze niet bedacht hadden dat 50
jaar later die machines nog eens gebruikt werden . dus het vet /olie van 50 jaar geleden wordt hard en gaat vast
zitten, en dan wil de machine niet soepel draaien en dan draait of de motor of het pedaal in de soep !
Dus de as met tand wielen uit elkaar en met contact reiniger schoon maken en daarna weer in oliën . Verder heb ik
nog alle draaipunten met olie laten vollopen en de machine in alle standen (opzij , op zijn kop etc ) laten lopen zodat
de olie in alle geleidingen kwam. Het viel me bij deze machine op dat er geen smeerpunten waren . alleen het onderdraad mechaniek moest volgens het boekje gesmeerd worden .
Vervolgens heb ik de machine getest door een parachute uit 1959 te herstellen !

Parachute uit 1959 dicht maken !
Zoals bekend zijn we wat verslingerd aan alles wat “ groen “ dus als je een parachute uit de jaren 50 kan krijgen is
dat top ! Er zat wel een addertje onder de parachute. De familie muis had er in geslapen en verder had ie een
behoorlijk aantal jaren scouting achter de rug. Dus veel gaten en scheuren.
Met de net gerepareerde naaimachine ging het perfect om een scheur dubbel te vouwen en even te zigzaggen . dus
na 6 uur naaien en 2 rollen garen zat ie bijna dicht op een enorm gat na. Daar hebben
we maar twee stukken zijde (op de kringloop voor elk 1 euro) met opvallende kleuren
voor gebruikt.
Het is de bedoeling om, als het weer mag na corona tijd, dat we de parachute als een
party tent gaan opzetten op leger events waar we dan een demo geven over
communicatie in WOII

Rook melder piept !
Vera van het repair cafe weet aardig wat orders voor ons binnen te slepen: een luxe rookmelder van NEST deze keer.
Hij piept om de minuut was de klacht . Ik dus dat ding aanzetten en de gebruiksaanwijzing opzoeken . Fantastisch
duur apparaat met spraak feedback , mooie vorm en boordevol met opties en een manual waar een Philips telefoon
centrale voor 1000 extensies in het niet bij valt ! Kortom heel ingewikkeld.
Er stond zelf op tot hoelang dit apparaat kon werken ( 2027 !) En als ie
piepte dan moest je m schoonblazen en als ie het dan nog deed dan moest
je ‘m vervangen ! tja dat is nog eens een service manual wat precies zegt
wat je moet doen : een nieuwe kopen !
Nu heb ik een aantal reparaties liggen waar ik niet uitkom en daar wordt ik
behoorlijk chagrijnig van en dus heb ik besloten deze projecten te
dumpen. Deze rookmelder valt nu in de categorie : niet te repareren door
Ruud. Helaas voor de eigenaar maar meer rust voor Ruud.

Marantz versterker
In eerdere blogs heb ik vermeld dat een mooie versterker van Hans een probleem had
met de DC balans. Na twee keer flinke vonken te hebben getrokken en daarna de
transistoren vervangen te hebben zakte de moed in mijn schoenen. Zeker nu het
weer wat beter wordt heb ik geen zin om weer uren in dat apparaat te zitten wroeten
en steeds weer componenten te vervangen. Hans had al meerdere keren gezegt : als
het niet gaat moet je gewoon stoppen , dus vorige week ook voor deze reparatie
besloten om als “ non repairable door Ruud” te bestempelen.
Als er nog een electronica man is die ‘m wil maken : neem even contact op . ik heb
goed schema en weer waar de fout ongeveer zit en er staat veel van dit model op internet.
Billboard
Joris had bedacht dat voor de scouting voetbal match een billboard wel mooi zou zijn voor het filmpje wat ze maken
tijdens en na de wedstrijd. Voor 50 euro kan je zeil spandoek laten bedrukken van 150 x 200 cm met zeil-ogen. Maar
dan moet je wel even een frame maken waar dat in past !
Scouting had nog wat fiber tent stokken en party tent stokken liggen en in de magazijnen op de patrijzenhof lagen
nog een heleboel PVC riool/hemel water koppelingen. Nu
kwamen onze knex en ander soort bouw dozen ervaring van 50
jaar geleden van pas !
Met wat zoeken hadden we met de 45 graden hoekstukken , T
stukken en moffen precies de juiste afmetingen om her zeildoek
tussen te hangen. Wel moesten we de PVC stukken met
schroeven in de buizen vast zetten om het frame wat stevigheid
te geven , verder nog wat scheerlijnen eraan en klaar was het
geheel na 2 uur knutselen !
Tzt kunnen we voor het Communicatie display deze opstelling
ook weer gebruiken met een ander zeildoek met bijpassende
foto erop.

Muurtje recht zetten
Buurman August heeft een muurtje achter zijn schuur dat behoorlijk uit het lood stond .De
oorzaak was het openhaardhout dat jaren geleden ging uitzetten en zo de muur opzij
duwde. Dus hoe gaan we dat recht krijgen ? het bleek dat er een behoorlijke fundering
onder zat en dus viel het tegen om m even terug te duwen. Het plan werd opgevat om met
draadeinden van 100 cm en een flinke veren van 15 cm lang en 5 cm doorsnee de muur
naar de naast liggende schuurmuur te trekken. Op dezelfde manier als je tanden recht zet.
Gewoon geduld hebben , dan komt ie wel 4 cm terug. Maar bij het ter plekke kijken
bedacht ik dat wellicht het uitscheppen van de fundering toch best ging. Dus na 4 krui
wagens zand weg gehaald te hebben lag de patiënt bloot . Toen was het een kwestie van
met zijn tweeën verend tegen het muurtje duwen en jawel hoor daar ging ie langzaam
meer zeker de goeie kant, na 5 minuten stond het muurtje weer in het lood! Vervolgens 1
kant weer volgestort met zand en flink aangestampt om het terug veren te voorkomen.
Vervolgens moesten de deurscharnieren die op het muurtje zaten weer op de juiste plaats
komen (waren jaren geleden verplaatst om dat de deur niet meer sloot). Dit is nog een wel
een issue maar dat beschrijven we in een volgende blog !
Stootrand boot maken
Koop een boot en werk je dood is weer van toepassing in dit voorjaar ! Buurman Jos had vorig jaar zijn boot uit het
water laten hijsen en met het heen en weer geros op het land had de haven baas een pilaar reling uit zijn boot
gereden. Nu bleek dat het hout eronder behoorlijk rot was dus aan de gang om het slechte gedeelte eruit te halen.
Vervolgens heb je een stuk hout van 46 cm lang nodig dat erin past. Ook weer in het magazijn op de patrijzenhof lag
een mooi plank waar dit uitgehaald kon worden. Na wat gezaag en gemeet op een zonnige zaterdag middag hadden
we een mooi stuk passend hout. Vervolgens nog een stuk hout voor de bovenkant gemaakt uit een stuk acobee hout
wat nooit meer verrot. Daarna met 2 componenten “ maritiem” dus dure kit de stukken hout in de boot gelijmd.
Volgende week alles schuren en vast schroeven en dan kan de boot weer het water in

Klok sleutel
Ger Jan kwam met een mooie antieke familie klok waar geen sleutel meer bij zat . Of ik zo’n sleutel had ? Ik zoeken
in mijn magazijn want ik heb zo’n vierkant as sleuteltje gezien bij een garage opruiming. Niet te vinden na 10
minuten zoeken. (langer heeft geen zin mi) . Dan maar zelf maken.
Met een stukje pijp van 5 mm rond en een staafje waar ik een vierkante punt aan had gevijld lukte het om de ronde
pijp te vervormen in een vierkante pijp van 4x4 mm. Toen nog zorgen dat je oren aan de pijp kreeg om een sleutel
vorm te krijgen. Nu hadden we ooit sleutels van bewakingsklokken van de Philips geregeld die er mooi oud uit zagen
met wat zagen en boren kwam daar een mooie sleutel boven kant uit waar we de vierkante pijp in konden slaan .
En klaar was Ruud en hadden we weer een mooie antieke klok werkend gekregen!

