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Jaren 60 Philips Radio pickup
In de vorige blog had ik al een nalatenschap genoemd waar veel uit spullen uitkwamen. Er zat ook een wat apart
model buizenradio in welke behoorlijk “in elkaar “geslagen was. De glazen afstem schaal was gebroken en de zender
knoppen waren verbogen en gebroken. Waarschijnlijk was bij een reparatie poging er iets misgegaan. Je haalt
namelijk het chassis met alle electronica eruit en zet dat op zijn kant zodat je bij de onderdelen kan om te meten wat
voor spanningen er op staan . In het verleden heb ik zo mijn peperdure universeel meter ( gekocht van mijn Philips
Studie beurs) naar de maan geholpen omdat een loodzware te
repareren buizen versterker omviel en pats boem op de
plastieke meter viel . Tja meterschaal aan diggelen ! Daar ging
175 gulden in 1975 de vuilnis bak in grrr.
Terug naar de radio welk ook een pick up bleek te bevatten !
Onder het bovendeksel zat een heel leuk klein pick-up-je met
een mooi rood vilten draaitafeltje. Vandaar een wat apart
vierkant model kast van mooi palissander hout.
Nadere inspectie leerde dat er 2 electronen buizen en het pick
up element miste, de afstemknop doordraaide en bij de 1e test
bleek dat er geen radio geluid uitkwam maar de eindtrap het
wel deed want er kwam via de bandrecorder ingang een
schitterend warm geluid uit de kast !
Dus er was werk te doen om dit “meubelstuk” te redden van de
ondergang.
Als 1e werden de verbogen zender keuze knoppen gericht. Tevens bleek dat er al vanaf de productie een stalen
snaartje verkeerd gemonteerd was waardoor de FM wel heel moeilijk te bedienen was. Dit werd opgelost door de
hier en daar wat buigen en opnieuw vast solderen van het stalen snaartje. De gebroken knoppen werden vervangen
door andere die bij toeval uit een bak knoppen van de erfenis tevoorschijn kwamen. Soms moet je wat geluk
hebben.
De gebroken glazen afstemplaat was nog wel een dingetje , want er is een Ben Dijkman die
veel spul levert voor oude radio’s maar helaas voor dit aparte model gaf hij geen sjoege.
Dus zelf maar eens denken hoe te fixen.
Glas breekt meestal wel netjes , dwz dat het weer exact in elkaar past al je de stukken in
elkaar legt. Dus leg je de 2 delen op een vlakke plat en dan is het een kwestie van superlijm
in de breuk laten lopen. Makkelijker gezegd dan gedaan want die superlijm loopt door de
breuk heen en dan zit de plaat op de onderplaat vast . Dus onder de twee gebroken delen
wat leggen zodat de breuk van onder vrij ligt . Echter je bent dan “het zuiver vlak” liggen
kwijt wat resulteert in een miniem verschuiven wat je echtgenote natuurlijk weer ziet.
Maar het is verbazend hoe sterk de verbinding is want de glasplaat zit op 2 rubber tules op
het chassis. En dat rubber ging niet echt makkelijk door de gaten in de afstemschaal.
De kast houten deksel was flink afgebladerd maar na een uurtje verfkrabben, schuren en
lakken met de boot lak van buurman Jos zag de klep er weer als nieuw uit . Het geeft veel
voldoening zo’n mooi stuk gelakt hout ! niks geen plastic !

Tja en toen moest het radio gedeelte nog even gemaakt worden. De twee missende buizen
werden gevonden in mijn buizen voorraad die ontstaan is uit een drietal erfenissen. ( altijd
handig om een paar honderd buizen op voorraad te hebben…) Later vond ik ook nog een
goede afstem oog buis. Voor de niet kenners , dit is een buis die groen licht geeft en aan de
voorkant van de radio zit zodat je kan zien of de zender in het midden staat. Deze buizen
hebben slechts een levensduur van 1000 uur, dus na 60 jaar doen de meeste buizen niks
meer en dan moet je op zoek naar dure vervangers . maar gelukkig zat in de voorraad een
goeie DM70 !

Het vinden van de fout duurde wel wat dagen puzzelen en zoeken. Na de 1e metingen maar
besloten om die dikke teer condensatoren te vervangen door niet lekkende condensatoren
van de Philips. Na wat meten en koekeloeren was het toch vreemd dat de 1 buis helemaal
geen spanning had van 65 volt. Tja bleek een weerstand helemaal niks te doen na 60 jaar (
was zeker met pensioen !). weerstand vervangen en jawel hoor : er kwam geruis uit de
luidspreker ! probleem gevonden .

Ook de FM bleek het te doen en wel heeeeel erg
goed ! Wat een geweldig mooi laag geluid komt
er uit de mooie houten kast. Een lokale zender
helemaal uit de Achterhoek is zelfs goed te
ontvangen zodat ik weet dat er een fantastisch
schnitzel restaurant in Winterwijk zit !
Project is bijna compleet , we moeten nu alleen
tegen een Pick Element aanlopen. Deze zijn te
koop op internet variërend tussen 45( budget) en
89 euro maar dat is net even teveel voor leuk.

Nav de vorige blog kreeg ik van Henk onze penningmeester een reactie die zeer passend bij deze radio pick up is. :

Dag Ruud,
Ook dit keer weer een leuke blog met name waar het gaat over de fitness apparatuur en de oude radio’s.
Als ik die verhalen lees over de radio’s realiseer ik me dat ik oud word. Toen ik destijds (1959) mijn
opwachting maakte bij mijn schoonouders stond daar een prachtig Philips radio toestel (vergelijkbaar met
jouw toestellen) te pronken met daaronder een platenspeler kortom toen het nieuwste van het nieuwste.
Wat was het heerlijk om b.v. in de Bijenkorf of bij Jaap van Praag een mooie LP in de opruiming te scoren en
die ‘s avonds af te draaien (er was nog geen TV). Via de cassettebandjes zijn we bij de CD aangekomen
maar mijn kinderen hebben al geen CD’s meer, via Spotify kunnen ze alle soorten muziek ophalen met een
minimum aan apparatuur. Ik denk echter dat ik destijds meer heb genoten van de situatie van toen als de
generatie van nu geniet van hun mogelijkheden. Ik heb trouwens uit mijn grammofoonplaten tijd twee JVC

boxen waarvan ik nog steeds erg geniet. Ik zou wel eens willen weten of
het geluid van mijn TV ook via die boxen kan worden afgespeeld.
Een kenner die toevallig bij mij op bezoek was vertelde me dat er veel
vraag is naar zulke boxen maar
ik ben geenszins van plan om er afstand van te doen. Ik laat ze je bij
gelegenheid graag eens horen.
Veel succes met al je activiteiten en tot ziens,
Groet Henk

Twee maal trots !
Friteuse
Nav de vorige blog mailde Corry : mijn friteuse doet het niet meer na
een schoonmaakbeurt , kan je er naar kijken ? Dus even langs
gefietst en effe de vetsmelterij bekijken : tja leek niks te doen . Even
meenemen dan maar ….Eerst al het vet eraf halen ( wat is dat toch
een troep wat alleen met BBQ en oven reiniger weg te krijgen is. Het
lijkt wel rubber /siliconenkit die je eraf moet trekken. Daarna
openschroeven en meten , tja alles was OK te weten : element ,
schakelaar, temp-regelaar en snoer. Wel bleek dat er een verborgen
schakelaar in te zitten die ingedrukt wordt als je het verwarmings
element in de bak vet hangt. Weer testen en hij blijkt het te doen !
waarschijnlijk door het schoonmaken is er iets blijven hangen of
geblokkeerd waardoor er geen spanning op het geheel kwam.
Corry kon gelukkig weer patat eten die avond !

Licht schakelaar
Bij buurman Jos deed de gang en overloop licht schakelaar het niet dus even kijken
wat het was .Altijd leuk zo’n hotel schakeling die het niet wil doen . Na de uitleg van
Jos bleek dat de schakelaar niet terug kwam . Je hebt nl tuimel schakelaars en druk
schakelaars. Bij een upgrade van het huis hadden ze besloten om mooie druk
schakelaars te installeren welke na verloop van tijd het niet lekker deden. De
oplossing was WD40 erin te spuiten ! was WD40 een blauwspuitbusje wat je voor
alles en nog wat kon gebruiken thans heeft de firma een breed assortiment
spuitbussen op de markt gebracht die er allemaal hetzelfde uitzien . in de meterkast (
die is zo smal gemaakt dat er niets in bewaard kan worden is mij verteld) had Jos een
flink assorti bussen staan . wij kozen voor de PFTE (teflon) versie wat een goed
resultaat gaf. Dat probleem opgelost. Verder bleek dat er een lamp defect was , dus
een dubbel probleem opgelost

Keukenmachine
Via de app kwam de vraag van Hans binnen of ik brood zag in het
maken van zijn Princess keukenmachine . Breng maar langs en 2 uur
later stond ie (nee niet hans maar zijn keuken Princess) op de werkbank
om te zien wat er mis was.
Alles even doormeten zoals snoer, motor, schakelaar en toen leek het
alsof een motorwikkeling naar de “ballen” was. Kan toch niet , het stonk
niet en was ook niet verkleurd. Ik miste eigenlijk de thermische zekering
dus na wat zoeken zat ie verstopt in de keramische tule die op de
wikkeling zat gebonden met een tyrewrap. En jawel de zekering van 115
graden was door. Hans had zeker 1 uur achter elkaar noten staan kraken
en daar kunnen die Princessen niet tegen. Even snorren in mijn voorraad
thermische zekeringen en daar vonden we een 128 graden uitvoering .
kan Hans voortaan iets langer noten hakken !

Cirkelzaag again
Vorige blog geschreven over een Cirkelzaag waar oa een laser in moest vervangen worden . Wel 5 lezers hebben
meegedacht voor een oplossing . een condensator truuk . Lees hieronder mijn reactie naar de meedenkers na wat
dagen experimenteren
Heren ,
jullie hebben allemaal meegedacht aan de laser aansturing mbv een condenstor. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ik
heb aardig wat uren zitten meten , proberen etc en uiteindelijk had ik het ei van Columbus (dacht ik) . een
condenstaor van 0.22 uf en daarachter een brug gelijkrichter .
op de test bank ging het helemaal mooi ! via een variac en scheiding trafo zag ik mooi 15 ma lopen en een spanning
van 2.7 volt .
echter na montage in de zaag en spanning erop zetten was er geen licht meer uit de laser ! Eerst dacht ik nog
bedrading maar dat was niet het geval . Laser kaput ! dus ik gisteren weer een nieuwe pakken en netjes insealen om
de kwetsbare draadjes te ontlasten. vanochtend in bed had ik nog bedacht om er een 3 volt begrenzing op te zetten
middels 2x 1.5 volt stabistors. ( deze hadden we bij philips , een soort omgekeerde zener ( je moet m dus in
"geleiding" aansluiten als je het streepje op de behuizing ziet)
even getest en alles deed het.
ik weer naar buiten om de laser in de zaag te zetten . ik denk ik sluit m even aan ( meteen op de 230 volt , via de
gelijkrichter en condensator ) om de streep af te stellen : Weer geen licht !
Ik naar de labtafel en jawel hoor : laser kaput ! en ook de stabistors deden niks meer !
Waarschijnlijk had ik beter moeten opletten bij theoretische electriciteits leer van hr Kuipers op de HTS tijdens de les
met inschakel verschijnselen....
de variac en de knoert van een scheiding trafo geven natuurlijk een smooth signaal op de laser . Maar als ik meteen
patsboem de 230 volt keihard erop zet denk ik dat er toch een behoorlijk piek spanning door die C en gelijkrichter
komt waar die laser en de stabistors niet tegen kunnen.
Ik ga nu weer gewoon een klein trafootje inbouwen. want een trafo dempt altijd alles want die verzet zich ( net als de
gemiddelde mens ) zich tegen verandering !

Ik heb nog 2 werkende lasers en wordt dat prutsen met die niet ideale componenten een beetje zat...
mvg ruud

Inmiddels heb ik een mooi plaatje met trafo en gelijkrichter gemaakt wat in de afkort
zaag gezet gaat worden !

Voordeur bel
Altijd een uitdaging : hoe krijg je in het hele huis de voordeur bel te horen !
In het verleden had ik nav idee van Arie N. al eens 2 van die draadloze bellen parallel aan de ouderwetse voordeur
bel gezet. Je hebt dan twee zenders in de meterkast hangen die dan zenden naar de ontvanger die je bv op zolder in
het stopcontact steekt. Helaas bleek de reikwijdte te beperkt dus op zolder hoorde ik niks als de pakketpost meneer
maar stond te bellen.
Dus de zender maar eens met een draad een flink eind omhoog brengen in huis was het plan . Ik had in het verleden
aardig wat extra pijpen tussen meterkast en verlichting koof in badkamer gemaakt om vandaar naar de diverse
slaapkamers te gaan. Dus extra draadje bij de cat5 en telefoon kabel prutsen wat wonderbaarlijk makkelijk ging.
Daarna moest ik nog even naar de zolder met de draad dus dacht ik : gewoon
gat van 6 mm in de koof/plafond naar de zolder boren. ( de telefoonkabel liep
ook zo). Dus boormachine gepakt en boor in het plafond gejast . begon die
boor toch vast te lopen wat ik nog nooit had meegemaakt. Ik boven op zolder
onder het logeerbed kijken en jawel hoor : 1 grote plastic klont tapijt aan de
boor ! ca 45 jaar geleden deed vriend/studie genoot Casper vakantie werk bij
een centraal antenne installatie bedrijf en toen vertelde ie dat als ze met zon
joekel van een lange boor een gat door de vloerbedekking gingen boren dat er
zo’n sliert tapijt uit het tapijt werd getrokken en om die boor heen sloeg . ! wij
altijd lachen om het verhaal van een beteuterde eigenaresse van het vaste
tapijt. Ja nu was ikzelf de beteuterde eigenaar van een streep missend tapijt !
gelukkig ligt er bij ons van alles onder het bed , oa een joekel van een topkoffer
voor een harley , zodat de streep ongemerkt blijft…
Maar het draadje werkte en nu hebben we een draadloze bel (afstand 2 meter ) mbv een kabel van 6 meter redelijk
werkend !
Accubak beugels voor de RhonyX
In de huiskamer staat al 35 jaar een motorfiets , het is een
RhonyX uit 1926 , komt uit Frankrijk en heeft een dikke 500cc
zijklep motor. Deze staat al jaren op een planchet naast de
openhaard leunend tegen een joekel van een spiegel. Echter
zorgt het leunen tegen de spiegel dat het een lach spiegel
begint te worden , dus even de motor maar op zijn achter bok
gezet zodat ie freestanding is. Het motor project loopt al jaren
en er moet nog wat gebeuren om ‘m rijdend te krijgen maar
heeft lage prioriteit. Maar bij het op de bok zetten en
afstoffen begon het weer te kriebelen. Ik had 2 jaar geleden
nog een echte oude accu gevonden dus even die erin zetten

en ja toen moesten er natuurlijk even accu bak beugeltjes gemaakt worden.
Metaalplaat werk is altijd leuk , veel leuker dan electronica waar je niet ziet wat
er gebeurd.
Dus even een stukkie computer kast genomen , strippen uit geknipt en een
rechthoek gat in gemaakt , daarna op de draaibank 2 “tonnetjes” gemaakt en
deze in de twee strippen gevouwen, vervolgens met het puntlas apparaat de
strip om de tonnetjes vast lassen.
Strippen op de accubak zetten en accu bak in de motor hangen ! ziet er weer
lekker uit ! tzt maken we de beugels mooi zwart.

Tandwiel en slagschroevendraaier
In de erfenis boedel zat een defecte slag schroevendraaier . Dat is een schroeven draaier waar je met een hamer op
kan slaan en dan wordt de langs beweging van de hamer slag omgezet in een draaiende beweging om zo vast
zittende schroeven los te meppen !
Deze slag schroevendraaier had een plasticdop die gescheurd was zodat de kop eraf vloog samen met veer en 2
kogels..
Dus een uitdaging of ie te maken was. De plastic dop had schroefdraad met een
spoed van 4.5 mm wat op mijn draaibank te maken was volgens de tabel. De dop
kon ik net maken uit een grote messing moer van een CV koppeling.
Om het schroefdraad te snijden moet je op de draaibank tandwielen van een
bepaalde maat op de juiste plek zetten maar wat bleek : ik had geen tandwiel met
45 tanden .
Mijn broer gevraagd en die hadden op het werk ( oud Philips ) er nog 1 liggen. Maar
deze had een te klein gat , Oh zei mijn broer : moet je even uitdraaien en een
nieuwe spiebaan insteken ! alsof dat de gewoonste zaak van de wereld was. Voor
hem wel maar voor mij niet , ik weet nog de 1e keer op de HTS een tandwiel op de
spliksplinter nieuwe draaibank zetten wat mis ging ! Die draaibanken waren op de
nieuwe HTS nog nooit gebruikt en alles wat super strak en daar begon ik vreselijk
met hobby dingen aan de gang niet altijd ging met die nieuwe machines waar een
novice electro student op los ging ..
Enfin gewoon uitdraaien dan maar wat goed ging omdat de tandwielen van gietijzer
zijn. Het steken van de spiebaan was even uitzoeken maar de laatste beitel was hard
en scherp waardoor je met de “hand” een mooie baan in het gat kan steken. Na wat
vijlen paste het wiel prima en daarna nog even puzzelen hoe alle 5 tandwielen op
de draaibank moesten komen en het schroefdraad maken kon beginnen. Het werd
zgn trapezium draad : normaal heb je een driehoekige beitel maar groot
schroefdraad in plastic heeft meestal een rechthoekige groef (dit noemen ze dan
trapezium draad , dit kan meer kracht uitoefenen dan driehoekig draad.( snapt u het
nog ???)
Met een zelfgemaakt binnen draaibeitel van 2 mm breed dan het schroefdraad er in
steken. Dit doe je in stapjes van 0.2 mm net zolang heen en weer gaan tot dat het
past . Ik geloof niet in uitrekenen en dan instellen op de draaibank, ik ben meer van
net zo lang er wat af halen totdat het past…werkt altijd erg goed, het kost wel wat
meer tijd .

