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UITNODIGING VOOR DE B EENKOMST
OP VR DAG 09 april 2021

Helaas nog even geduld

Wij kunnen nog steeds niet bij elkaar komen!!

IJ

IJ

HAM-Nieuws april 2021

4

Mededelingen

uit de “kaasstad”

INHOUD:
Mededelingen

p.4

Papier ?

p.5

Tester LM217

p.5

Kareltje Knutselaar

p.7

Bliksem

p.13

Eraan / Eraf

p.14

Fane-versterker

p.15

QSL

p.24

Wij moeten wat geduld opbrengen, ze zeggen wel
eens: “Geduld is een nobele zaak” maar er zijn
natuurlijk grenzen.
Als vereniging wil je gewoon wat ondernemen maar
de mogelijkheden zijn minimaal en je wil zeker ook
geen risico nemen én zoals het er nu uitziet op dit
moment dat ik dit schrijf en de besmettingen nog
steeds toenemen, niet alleen in ons land maar ook
in de omringende landen zal het allemaal nog wel
een tijdje duren.
Als iedereen gevaccineerd is zal er wat
lucht komen en licht aan het einde van de
tunnel.

Wat wel weer positief is, de natuur trekt zich
er niets van aan en je ziet alles weer ontluiken en dat maakt het allemaal
weer wat vrolijker.
Tijdens de “ronde” horen we gelukkig veel positieve geluiden, dat veel
amateurs zich uitstekend vermaken met de hobby en na de webinar van de
Veron over Arduino, dat zich ook een aantal amateurs zich hebben gestort op
deze interessante materie en het “Techniekforum” bied ook de mogelijkheid om je
daar veel dingen eigen te maken. Wel aanmelden, www.veron.nl en ga naar
Techniekforum maar dat wijst zich vanzelf.
De VR zit er ook weer aan te komen, maar het ziet er naar uit dat dit ook geen
fysiek spektakel zal worden. Inmiddels hebben jullie de voorstellen wel ontvangen
via de vereniging of in de Electron.
Is het fysiek wel mogelijk dan wordt er maar één persoon per afdeling uitgenodigd,
allemaal wat summier, het is niet anders.
Geniet van de hobby en maak er een mooie lente, zomer van, het is zo weer
herfst!!
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Mocht de pc het niet meer doen dan hebben we
nog altijd het papier ;Papieren logboek in pdf en OpenOf ce formaat. Klik op de link of zet het in
uw browse
PDF

https://ph2lb.nl/blog/downloads/hamradio_logsheets.pdf

OpenOf ce https://ph2lb.nl/blog/downloads/hamradio_logsheets.ods

Gelezen door: Rob PA1EM

Uit de junkbox: LM317 Tester
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AANBIEDING deze maan
100 Rode Leds 3mm topprijs €0,8

25 × 1N4148 snel schakelende diode voor maar: €0,60

10 x 1N4004 diode tot maar liefst 1000volt
voor maar: €0,99

Radiall voor print soldeer met vergulde kern geen
€5,00 maar nu de halve prijs €2,50

Contact en Info
EK ELECTRONICS ALKMAAR / WAARLAND
E-mail: zenderspecialist@gmail.com
Tel: 06 453 20 43
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Van uw vliegende reporter,
Kareltje Knutselaar.
Kareltje (ik dus) was een keer op bezoek bij Ton PA3BBY. Wat een
verhalen kan die man vertellen!!
De meeste
medeamateurs kennen
Ton als Computer
Technicus/Programmeur
maar er was een tijd dat
electronica een grote rol
in zijn leven speelde, in
het bijzonder zwart/wit
TV, en het begin van de
kleuren TV.
Hij zegt altijd erg creatief
te zijn geweest met electronica, laten we zeggen als groot liefhebber,
als kind al.
Ton vertelde mij dat hij op 16 jarige leeftijd al een ontwerp in het locale
schoolblad liet plaatsen, en het originele artikel kunt U hieronder lezen.
U moet zich wel realiseren dat de publicatie plaatvond in oktober 1968,
en de gebruikte onderdelen nu nogal gedateerd zijn.
Ton vertelde mij dat toen zijn Oom Joop overleed zijn Tante Mien hem
een hele grote TV doos toestuurde (hij woonde toen nog in Den Bosch)
met oneindig veel AMROH/Muiderkring onderdelen en boeken.
Zijn oom Joop was namelijk een groot liefhebber van de Radio Bulletin
ontwerpen (50/60er jaren heel populair) , en er zaten ook enkele van die
bouwsels in die grote doos.
Ton mag wel zeggen dat zijn oom postuum heeft bijgedragen aan zijn
interesse voor radiotechniek
Maar nu het originele artikel van

Ton PA3BBY uit oktober 1968:
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ONTWERP 4.5 WATT MENGVERSTERKER
Wie wil een (goede) grammofoon/gitaar versterker bouwen?
Met eventueel een (kristal) radioafstemmer voor Hilversum 1 en 2?
Om te beginnen wil ik wijzen op de eenvoud van het door mij ontworpen
schema. De voeding bestaat uit een transformator die primair 220 V opneemt
en sec. 2 x 280 V voor de gelijkrichter (dubbelfazig), de 6,3 V voor de
gelijkrichter en de 6,3 V voor de buizen afgeeft. Gelijkrichting geschiedt door
een EZ 80, een Noval buis, die max. 90 mA kan verwerken.
* Schema:

Deze is ook te vervangen door een selenium
dubbelfazige gelijkrichter, b.v. de B300 C100, waardoor
we dan uiteraard slechts een helft van de
hoogspanningswikkeling hoeven te gebruiken, dus een
goedkopere trafo. Afvlakking van de pulserende
gelijkspanning geschiedt d.m.v. een dubbele
Electrolytische Condensator, c.q. 2 x 100 uF /400 - 450
V werkspanning, waarvan de ene helft dient als
Reservoir condensator, en de andere helft in
samenwerking met de 500 Ohm weerstand, werkt als
afvlak lter, die pulserende gelijkspanning nog enigszins
“gladsmeert”, zodat we uiteindelijk een
gelijkspanningsvoeding krijgen die nog slechts een
zodanige kleine bromrimpel bezit, zodat we geen
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storende bromtoontjes in de luidspreker horen, waardoor een storingsvrije
weergave gegarandeerd is.
Van de twee 6,3 Volt gloeispanningswikkeling dient de ene als voeding voor
de EBL 21 eindbuis en de ECC 82 spanningsversterker buis, de andere * Het
* Het hierbij toe te passen voedingsblok:

gloeistroomwikkeling dient voor de EZ 80, welke kan vervallen als we een
selenium gelijkrichter gebruiken. Daar de ECC 82 een buis met twee triode
systemen is, is de mogelijkheid ontstaan om 2 mengbare kanalen toe te
passen, zodat deze 4,5 watt versterker ook geen slecht guur zal slaan als
huiskamer gitaarversterker, waarop we dan b.v. een elektrische Bass en Solo
gitaar aan kunnen sluiten, wat eigenlijk de opzet van het schema was. Nu de
werking van de versterker: In de voorversterker schakeling die uiteindelijk
voor een ECC 82 ontworpen is, blijkt de ECC 83 het nog beter te doen, maar
met meer vorming.
Ook de ECC 81, ECC 88 en PCC 84 bleken het goed te doen. Voor de 3 laatste
buizen natuurlijk passen we dan de normale gloeidraden schakeling toe, zie
schema.
De PCC 84 gloeit of cieel op 7 Volt, maar op 6,3 Volt gloeit hij ook zonder dat
verschil in geluid is te horen.
Een kristalgrammofoon (gitaar) sluiten we aan op een potentiometer, die een
waarde dient te bezitten van 1 Mega-Ohm, met een logaritmische
regelkarakteristiek.
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Met deze desbetreffende potentiometer kunnen we de geluidshoeveelheid
doseren. De te versterken spanninkjes van je grammofoon, worden via de
loper van de potentiometer op het rooster van de triode gebracht.
De versterkte wisselspanningen worden via een condensator van 50 nF
welke zeer lekvrij dient te zijn, overgebracht naar het stuurrooster van de
EBL 21, waarbij de 1kOhm weerstand dient als parasiet stopper, evenals de
100 Ohm weerstand.
De condensatoren van 50 nF scheiden de anodegellijkspanningen van de
versterkte hierop gesuperponeerde wisselspanning. De uitgangstrafo vormt
de trap tussen de eindbuis en de luidspreker. Kies hiervoor een type van een
gerenommeerd merk, zoals de Amroh Muvolett of Philips, welke het
vermogen ruimschoots aankan. Primair 7000 ohm, secondair afhankelijk
van de toegepaste luidspreker.
De twee weerstanden van 220 kOhm in de anodeleidingen van de ECC 82 zijn
de anode belastingsweerstanden. De 2 weerstanden van 3,9 kOhm in de
kathodeleidingen dienen voor de automatische negatieve roosterspanning.
De electrolyten over de kathodeweerstanden zijn ontkoppelcondensatoren,
en dienen minstens 25 uF/
12Volt te zijn. De
kathodeweerstand van de
EBL 21 verzorgd ook hier
de automatische negatieve
roosterspanning. Deze
ontkoppelelectrolyt dient
minstens 100 uF/12 Volt te
zijn, willen we op een goede
bas weergave rekenen. De
1 megaOhm weerstand bij
het rooster van de EBL 21
is een roosterlekweerstand en dient om het
rooster negatief te houden,
De condensator over de
primaire van de
uitgangstrafo werkt als
hoge tonen afknijper.
Deze waarde moeten we
zelf experimenteel
vaststellen, omdat deze
waarde afhankelijk is van
de uitgangstrafo en
persoonlijke smaak.
Vergeet niet de gloeidraad
leiding met één kant aan
het chassis te leggen, willen we niet niks anders dan brom uit onze
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versterker krijgen. Als hoog af regelaar kunnen we een condensator en
weerstand in serie tussen de eindbuis en massa schakelen, waarden weer zelf
experimenteel vaststellen. De EBL 21 schakeling als versterker is al zeer
oud, doch ik heb hem toegepast omdat het een stevige robuuste buis is en ook
omdat ik hem toevallig pas uit een oude radio had gehaald.
Benodigdheden 4.5 Watt Mengversterker:
1 buis EBL 21
1 buis ECC 82 (zie test)
1 Octal buisvoet PREH, etc
1 Noval buisvoet
2 Potmeters 1 megaOhm, log.
1 potmeter, waarde zelf vaststellen (toonregeling)
1 uitgangstrafo, Primair 7000 ohm / sec. Impedantie primair - afhankelijk
van de gebruikte luidspreker
1 voedingstrafo, Primair 220 V, sec. 2 x 280 V, 2 x 6,3 V (zie tekst)
3 entrees (eventueel 1 entree en 2 DIN contactdelen.)
1 Netsteker + 2 meter netsnoer
1 zekeringhouder + zekering
1 dubbelpolige netschakelaar
1 rubbertule
1 Elco 2 x 100 uF 350/400 V.
2 Elco’s 100 uF 12 V.
1 Elco 150 uF 12 V.
2 condensatoren 50.000 pF
Weerstenden:
500 Ω - 6 watt
150 Ω - 1 watt
1 MΩ - ½ watt
2 x 220 kΩ - ½ watt
100 Ω - ½ watt
1 kΩ - ½ watt
2 x 3,9 kΩ - ½ watt
Opm.
Laat het tin maar lekker doorvloeien en
gebruik bij voorkeur Amroh Superspeed
soldeertin met een inwendige harskern,
welke absoluut noodzakelijk is, omdat je
absoluut geen soldeervet of andere
giftmengingen mag gebruiken.
(foto de eerste soldeerbout van de “knutselaar”)
HAM-Nieuws april 2021

12

Maar nu terug naar Uw reporter.
Het werd nog een hele interessante dag en Ton bleek een goed gastheer. Het werd
nog laat met al die verhalen en anekdotes.
Getekend: Uw reporter, Kareltje Knutselaar
Nog wat nostalgie of weemoed!!!
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Bliksemsensor (nog wat over in de junkbox!!!)
Deze schakeling detecteert bliksem:
als het in de buurt onweert flikkert er een lampje.

R1 - 180 KΩ
R2 - 3,9 KΩ
R3 - 22 KΩ
R4 - 2,2 KΩ
R5 - 47 Ω
R6 - 2,7 KΩ
P1 - 20 KΩ

C1 - 680 pF
C2 - 10 nF
C3 - 10 nF
C4 - 100 µF
C5 - 5 nF
C6 - 1 µF

T1 - 2N4401 L1 - 10 mH
T2 - BC327 L2 - 330 µH
T3 - 2N4401
T4 - 2N4401 ANT - 30-60 cm
telescoopantenne
D1 - 1N4148
La - 2,5V
gloeilamp

De gevoeligheid van deze schakeling hangt af van de lengte van de
antenne.
Hij reageert ook op het aanzetten van "zware" apparaten, zoals de
televisie.
Als potmeter kan het beste een meerslagenpotmeter worden
gekozen (nauwkeuriger).
Als je het apparaat voor de eerste keer gebruikt moet je de
potmeter zó draaien dat het lampje net niet meer aan is (het moet
niet onweren…).
Je kan als spanningsbron het beste twee batterijen gebruiken om
storing uit het stopcontact te voorkomen.
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De bijzondere FANE versterker.
Door: Piet PA3HDY
Eind december 2020 ontving ik een email waarin ik las dat Otto de Lange de door
mij al lang gezochte Fane versterker voor mij te koop had voor een gering bedrag.
Ik kon mijn geluk niet op en haastte mij om hem gelijk een antwoord toe te sturen.
Helaas ik kreeg geen bericht terug. Mijn oudste zoon vertelde mij dat het bericht
gestuurd was via mijnheer zijn iPad en daarop antwoorden betekend dat ik het
bericht naar mijzelf stuur. Je moet dat maar weten ! Snel stuurde ik nu naar zijn
email adres nogmaals een antwoord en kreeg gelijk een bericht terug, daar hij niets
had vernomen had hij de versterker juist die dag verkocht, maar hij zou contact
opnemen met de koper. Teleurstelling alom.
Maar nadat Otto contact heeft op genomen met de koper Cees Booy , laat deze
weten begrip te hebben met de situatie en alsnog er voor zal zorgen dat de Fane
versterker bij mij terecht komt. Na nog enige vriendelijke e-mails heen en weer,
waarbij Otto mij veel gegevens verschafte over zijn belevenissen met deze
versterker en Cees mij liet weten dat hij deze had gekocht in Arnhem vanwege de
transformatoren. Maar dat was hem thuis gekomen na het chassis uit de kast
genomen te hebben wat tegengevallen. Ook de bedrading was ouderwets
aangebracht zonder aansluit strippen voor de nodige weerstanden en
condensatoren.
Ik vertelde hem dat het Handwired genoemd wordt en dat ook nu nog versterkers
te koop zijn waarin op deze wijze de bedrading is aangebracht nog altijd te koop
zijn. Echter die zijn wel gelijk 30% duurder.
Zondag middag 3 januari stond Cees Booy met zijn witte bestelauto voor de deur.
Het was koud. “Trek maar een jas aan, dan kan je eerst zien of dit is wat je zoekt”
riep Cees mij toe. Begrijpelijk beter eerst even kijken of het de gezochte Fane Amp
is,. Beter dan eerst uit de auto halen en er weer in zetten als het tegen valt. Maar
de versterker zag er als nieuw uit De luidspreker box hoorde er volgens mij niet bij,
maar er zaten wel twee Fane 14GD luidsprekers in. Een daarvan, zoals Cees mij
liet weten zou defect zijn. Volgens mij had ik Cees wel eens eerder gezien een
echte muzikant. Hij wilde er geen winst op maken wat ik bijzonder aardig vond.
Het werd nog een gezellig onderhoud en Cees kende veel mensen die ik op mijn
beurt ook al eens vroeger had gezien, gesproken of waar ik in een of andere band
had mee gespeeld als sologitarist. Zelf sta ik ingeschreven op het arbeid bureau
als beroeps musicus. Al op 18 jarige leeftijd werd ik als trompettist aangenomen bij
de Post Harmonie in Amsterdam. Ik studeerde toen voor radio technicus NRG
Nadat ik was geslaagd in 1952 moest gelijk na twee jaar uitstel voor studie in
militaire dienst , ik nam mijn accordeon mee. Later in 1956 werd ik gevraagd als
gitarist in een rock en roll band en werd vooral bekend met het nummer Wheels
dat ik Finger Picking elk weekend speelde in een zaal van de Stefanes kerk in
Amsterdam-Noord. Ik ben toen ook lid geworden van de toon kunstenaars bond
en heb examen gedaan voor mijn muziek vergunning . Toentertijd verplicht om te
kunnen tonen aan een inspecteur als deze ter controle langs kwam. Het werd nog
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een gezellige conversatie, jammer dat corona er voor zorgde dat ik niet voor ko e
kon zorgen, maar ondanks dat was het een leuke middag en was ik bijzonder blij
met de versterker.
Nu ik een origineel exemplaar heb
gekregen van een ruim zeventig jaar
geleden in serie gebouwde Fane
versterker, komen de herinneringen
weer boven. Al eerder schreef ik op 6
maart 2012 een verslag van een lezing
in het Radiocafe over deze versterker.
Maar de daar beschreven versterker is
nooit in productie genomen. Het bleek
een te dure uitvoering en de bedoeling
is om ze met winst en concurrerend te
kunnen verkopen en toch te zorgen
voor een prima kwaliteit.
Muzikanten zijn uiterst kritisch en willen
graag dat hun transient en eruptief in
gestuurde en eindige geluiden uit de
luidspreker overeenkomen met wat ze
aanbieden aan de ingang van de
versterker. Niet voorzien van regelingen
waar mee je het geluid van je gitaar
verziekt en je het idee krijgt een gitaar
te bespelen met een triplex bovenblad.
De Fane versterker voldoet aan deze
eisen.
Sinds ik rond 1960 service en reparatie
aan Marshall en Vox versterkers voor
de rma Jan de Waal in Amsterdam
verzorgde, had ik al een ruime ervaring
op gebouwd. Bekend is dan ook de
London City versterker. Daar zijn er
door mij verscheidene van gebouwd maar dat werd later uit besteed, Het werd
voor mij te veel ik had trouwens een druk lopend luidspreker reparatie bedrijf.
Echter als in begin april 1973 Huib Michaelis van Haarlem Electronics Helios ,
importeur van Fane luidsprekers naar Amsterdam rijdt wordt hij vergezeld door een
gitarist van Q65, een hardrock groep uit Den Haag. Onderweg vraagt deze, waar
gaan we eigenlijk heen ? Huib antwoord . Naar Amsterdam Noord. Ik moet een
paar luidsprekers weg brengen om te laten repareren. Waarop Joop vraagt bij wie
laat je dat doen? Bij RUKA, die ligt met zijn woonboot in zijkanaal F. De gitarist die
in Den Haag regelmatig de muziek winkel Servaas bezoekt, merkt op dan kan je
beter bij Halfweg rechts af gaan richting Osdorp. Servaas brengt altijd zijn defecte
luidsprekers naar Peter Johanzen om te laten herstellen.. Het adres was hem
bekend en zo gebeurde het dat zij bij mij voor de deur stonden op de
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Ookmeerweg. Ik was volkomen verrast door dit onverwachte bezoek. Nog niet
wetende dat dit het een begin zou zijn van een langdurige samen werking. Tijdens
de ko e werd er gesproken over diverse technische zaken met als hoofd
onderwerp begrijpelijk luidsprekers. Uit het onderhoud bleek dat er wat
moeilijkheden waren met de Kamer van
Koophandel betre ende diploma.s. Waarop ik
liet weten dat ik wel deze benodigde papieren
bezit. Wat Huib Michaelis op het idee bracht of
het niet mogelijk zou zijn dat ik bij zijn bedrijf zou
worden bij geschreven. Waarop ik opmerkte dat
ik niet dagen lang in zijn bedrijf aanwezig kan
zijn. Dat bleek volgens Huib niet nodig, zijn in
Zwitserland wonende commissarissen waren
zelfs nog nooit komen kijken. Een en ander had
tot gevolg dat ik op 3 mei 1973 deel uit maakte
van Helios een onbetaalde baan met wel het
voordeel dat ik
tegen vergoeding versterkers kon ontwerpen en
daar laten bouwen. Het moest wel een versterker
worden die de eerder door mij ontworpen London-City zou moeten overtre en. Als
eis werd gesteld een versterker met vier regelbare ingangen en vier regelaars voor
akoestische aanpassing. Uitgang vermogen minstens 120 watt ( zuiver sinus
signaal van 800 hertz gemeten 30 volt over een vaste weerstand van 8 ohm ). Huib
zou zorgen voor het voorgeboorde 66 cm lange ijzeren blank gelakte chassis en
de benodigde front en achter platen. Tevens de plaatsing in een degelijke met
leerdoek beplakte kast.
Geen gemakkelijke opdracht, De benodigde voeding trafo zou een kern doorsnede
moeten hebben, meegerekend de gloeidraad stroom van bijna 4 x 5 cm. Dat op
een stalen chassis is vragen om hardnekkige brom. Het hele chassis is dan
magnetisch. In klasse A is de magneet stroom constant maar in de door mij
gebruikte klasse B schommelt dat met de muziek mee. Trouwens waar haal ik voor
weinig geld een stuk of vijftig transformatoren zo snel vandaan. Tijdens het door
snu elen van vele advertenties vond ik bij radio Twente een goedkope aanbieding ;
Aangeboden Transformatoren 285 volt/260 mA en tevens 6,3 volt 5 Ampère voor
slechts 5,70. Stel dat ik er twee neem voor één versterker en ze staand 180
graden gedraaid plaats op het chassis zodat de magneet stromen tegen gesteld
zijn, dan ben ik gelijk van de brom af. Ik twijfelde nog, maar op dat moment
herinnerde ik de woorden lang geleden van mijn grootvader Piet Brandenburgh die
koetsier was bij een vervoer bedrijf . “Het liefst span ik twee paarden voor de
wagen al is het alleen maar voor de vele bruggen in Amsterdam.”
Natuurlijk dacht ik, als er even vol vermogen nodig is zijn twee trafo’s beter dan
één !! Ik belde radio Twente of zij van deze transformatoren er een 100 stuks
konden leveren, de man was niet eens verbaasd en zei “Als u ze maar wel zelf
ophaalt, dan zal ik er nog twintig bij doen voor die prijs dan heeft u ze allemaal.
Nou ja mij best, voorlopig genoeg voor zestig versterkers, mocht dat aantal niet
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gehaald worden dan zijn die transformatoren misschien later nog te gebruiken.
Huib was het met mij eens en ik geloof dat een van de Q65 gitaristen of dat Huib
zelf deze heeft opgehaald. Eerder schreef ik dat het parallel schakelen van de
hoogspanning wikkelingen van twee transformatoren niet zo maar kan. Echter als
beide transformatoren op dezelfde wijze belast worden moet het kunnen. Daarom
is ook de gloeidraad voeding van beide transformatoren in serie geschakeld zodat
we 12,6 volt hebben. De vijf voorversterker buizen ECC83 ( 12AX7 ) hebben een
gloeispanning van twaalf volt.
Deze schakeling heeft lang geleden een reparateur van een muziekwinkel in
Amsterdam een moment gedacht dat de netspanning instelling op 110 volt stond.
Begrijpelijk, want een 12 volts gloeidraad voeding
verwacht je niet. De vier EL34 buizen zijn twee om
twee in serie aangeslotenen worden aangestuurd
door een Schmitt fase draaier. Blijft nog de negatief
voorziening. Ook voor deze gebruikte ik de
gloeispanning van 12 volt door spanning
verdubbeling met twee dioden en twee elco’s toe te
passen. We komen dan precies op min 36 volt dus
veilig om cross over vervorming te voorkomen. Drie
toon regelaars om het luidspreker geluid in
overeenstemming te brengen met de akoestiek van
de ruimte waar deze zijn opgesteld. Eenvoudig
maar wel e ectief met slechts drie condensatoren
en een vaste weerstand om ongewenste nutteloze fase verschuivingen te
voorkomen. Tevens een presence regeling voor extra hoog in de tegenkoppel
leiding van af de secundaire van de uitgang trafo.
Al bij de verkoop van de eerste versterker werd bij het zien van de twee voeding
transformatoren geroepen door jongens die een versterker zochten “Kijk..Twee
trafo’s voor de voeding dus dubbele versterking ! “ De verkoper hoorde het
glimlachend aan en zei “Dat is ook het succes van deze versterker, maximum
vermogen en loeihard geluid ! ”We hebben dat dan ook verder in onze advertentie
gebruikt. Het vele werk en tijd om de versterkers te bouwen bracht ons op het idee
om het uit te besteden aan een sociale werkplaats in Haarlem. Daar heb ik geheel
alleen een compleet chassis gebouwd en werd gecontroleerd hoe lang ik er over
deed. Daar werd de prijs naar bepaald omdat in de werkplaats het tempo lager zou
zijn.
In het begin moest ik er wel bij zijn om de mensen te instrueren hoe een en ander
moet gebeuren. Opvallend dat er heel precies werd gewerkt en verstandig
ondanks bepaalde lichamelijke en geestelijke beperkingen. Dat ging allemaal goed,
tenminste als er niet toevallig een onderdeel er wat anders uitzag. Dan werd ik
gebeld en moest zo snel mogelijk naar de werkplaats om te zorgen dat het werk
weer vorderde. Dat viel niet altijd mee. Als er één man stopte stonden er twintig
gelijk stil aan de lopende band. Uiteindelijk vond Huib het handiger om in Engeland
versterkers te kopen. Ik ben zelf daar nog heen geweest om een en ander te
bespreken bij het bedrijf ROOST. ( Te lezen in Verslag Radio Café juli 2019 , A
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specialis conventum Cambridge .). Gezien het aantal trafo’s zouden er zestig Fane
versterkers gemaakt zijn. Zover mij bekend was het al snel een gewilde versterker,
maar erg veel werk om deze te vervaardigen.
Na de ontvangen e-mail van Otto Lang, ben ik nu weer in het bezit van een Fane
versterker, Het serie nummer HE-PJ-B008 ( Haarlem Electonics-Peter Johanzen B
staat voor vier maal EL34 en oo8 het serie nummer) wat er op wijst dat deze nog
voor de sociale werkplaats is gebouwd op de Ookmeerweg in Amsterdam. De
versterker is eind 1973 verkocht en werd in 1993 door Otto Lange tweede hands
gekocht in een muziekwinkel in Hilversum voor 350 gulden. Voor welke prijs
toentertijd deze bij Helios in de Rozenstraat 24 in Haarlem is verkocht is mij niet
meer bekend. Ook niet wie hem heeft gekocht en waar in de twintig jaar voor 1993
deze is gebruikt en door wie. Wel weet ik nu van Otto dat deze Fane versterker er
gebruikt maar er nog goed uitzag in de Hilversumse muziekhandel. Hij heeft hem
gebruikt in diverse bands waaronder Birdbrain tussen 1995 en 1998’ Een sticker is
er opgeplakt met tekst Birdbrain tijdens een groot festival op de TU in Delft.
Andere daar optredende bands waren verbaasd over de sound van de versterker
die niet alleen groots klonk maar dat ook met het forse logo FANE liet zien. De
luidsprekerbox is volgens mij niet bij Helios in elkaar gezet. De verchroomde
ko erhoeken zijn wat amateuristisch. Wij gebruikten zwaar zwarte plastic hoeken.
Wel zijn er twee FANE 14 GD luidsprekers
ingebouwd. Ook geen handvatten. De laatste jaren
werd slechts rustige gitaar muziek gespeeld met
de band Belanov. Bekend is hun album Paragraph.
Twee keer op tournee naar Italiè, waar zij in het
voorprogramma stonden van de bekende
Italiaanse band Manetti.
Met deze FANE versterker samen met een London
City cabinet met vier Celestion 12H luidsprekers .
De muziek werd daar door de Italiaanse bezoekers goed ontvangen en waren
onder de indruk van de
performance met de krachtige FANE installatie. Ook tijdens opnames in The Void
Studio van Pieter Kloos in Eindhoven is deze versterker vele malen gebruikt
vanwege de goede kwaliteit. Een keer was er wat geruis te horen, maar dat zal
afkomstig zijn geweest van een TL buis en werd een andere versterker gebruikt,
bleek achteraf eigen lijk niet nodig. Volgens Otto Lange heeft hij met veel plezier
met deze versterker gewerkt. De versterker was ook heel betrouwbaar. Otto
schreef, vaak was er bij een soundcheck altijd wel iets aan de hand. Maar de
trommels van het drumstel en de FANE versterker waren nooit de oorzaak. Toch
een keer weigerde de versterker te werken. Otto’s vader een fotograaf heeft dat
weten te repareren. Ik vermoed een breuk in het netsnoer dat direct met de
versterker is verbonden. Er is geen gebruik gemaakt van een stekker aansluiting
wat vaak zorgt naar verloop van tijd dat het snoer knikt bij de uitgang van het
chassis. Cees merkte op, dat de smoorspoel scheef onder het chassis is
gemonteerd. Dat moet later verandert zijn en het bleek dat de uitgang trafo is
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vervangen door een ander exemplaar. Dat moet gebeurt zijn voor de aankoop in
1993 door Otto.
Gelukkig een PROVA van dezelfde kwaliteit echter de bevestigingen hebben een
wat grotere onderlinge afstand wat de reden moet zijn geweest om de smoorspoel
iets te verzetten. Nu hier thuis in Alkmaar ziet de versterker er verder nog als
nieuw uit en werkt nog voortre elijk. Het blijft altijd moeilijk om de geluid kwaliteit
te beoordelen als je niet zelf ooit in orkest hebt gespeeld en bij het horen van het
geluid niet de instrumenten herkend. Juist diegene die geen enkel instrument
kunnen bespelen en zelfs uit een mondorgel geen herkenbaar stuk muziek weten
te blazen hebben meestal het grootste woord.
De door Joseph Hudson in 1870 ontworpen uitje met
het kurken balletje om voor treinconducteurs
onderscheid te kunnen maken met de uit van de
locomotief en deze zelfs met het quasi vibrato e ect in
geluidssterkte te kunnen overtre en om de reizigers te
haasten met instappen, daar zouden zij nog niet eens
mee kunnen omgaan. Een scoop en toongenerator kunnen dan uitkomst bieden
maar al kan je noten lezen en zelfs laten horen, als er echter geen harmonisch
verband gevormd wordt dan kan het nog geen muziek genoemd worden. Maar als
ik lees dat de FANE versterker in studio’s is gebruikt juist om haar eerlijke geluid
weergave. dan kan ik er van uitgaan dat de kwaliteit is beoordeeld door mensen
die dagelijks met geluid opnamen te maken hebben. Het maakt eigenlijk niet veel
uit hoe het geluid klinkt voor de meeste luisteraars als het maar herkenbaar is en
mooi gevonden wordt.
Niet iedereen heeft dezelfde smaak en voorkeur, het is moeilijk om het iedereen
naar de zin te maken. Ik mocht lang geleden met mijn vader mee om een herstelde
radio weg te brengen die lange tijd vanwege de oorlog verstopt had gestaan in een
theekist in een kelder, naar een concertmeester van een
symfonie orkest. Het toestel was nu de oorlog voorbij was
niet ongeschonden tevoorschijn gekomen, zelfs de kast
moest opnieuw ge neerd worden. Het toestel een Philips
Mozart Super. 456A was weer als nieuw en speelde
voortre elijk. Ik was veertien en mocht zittend naast het
toestel in de bak ets die mijn vader had gehuurd bij
Ramakers bij ons op de Papaverweg mee rijden. Wij
woonden in Amsterdam noord en moesten met de pont
mee de stad in. De concertmeester was blij weer zijn
toestel in nieuwstaat terug te zien en schakelde het gelijk in
na antenne en aarde aangebracht te hebben. Diverse stations waren hoorbaar,
bromvrij en zuiver te beluisteren
Op Hilversum 2 was een orkest dat een uitvoering gaf van een klassieke
compositie. De concertmeester draaide gelijk het hoog weg en luisterde met zijn
oren dicht bij de luidspreker. Waarop ik onverwacht hardop zei “Nu hoort U de
triangel niet !” De man keek mij aan en zei “Ik ken de muziek toch en het gaat mij
er om hoe de dirigent de harmonische overgangen verwerkt en die paar tikken op
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de triangel zijn zo voorbij. De meeste luisteraars horen dat niet eens. Wat ik wel
hoor is dat de hobo iets te laat inzet in de vijfde maat van het Allegro.” Mijn vader
verschrikt “Dat ligt toch hopelijk niet aan de radio ?” “Nee, zeer zeker niet, zij geeft
juist de uitvoering voortre elijk weer ! “ Toch is hiermee het bewijs geleverd dat
niet iedereen het zelfde luistert. Al heel jong en wel tot mijn tachtigste jaar heb ik
regelmatig in diverse samenstellingen als muzikant zowel met trompet, gitaar en
accordeon opgetreden. Overal klonk de muziek anders en vaak tro en we zalen
met slechte akoestiek. Al is de kwaliteit van de geluid versterking nog zo goed je
bent toch afhankelijk van de ruimte waarin je speelt. Door een andere opstelling op
het podium kon soms verbetering gevonden worden maar hoe klinkt het achter in
de zaal.
HiFi verkopers houden daar rekening mee en zorgen voor een demonstratie kamer
met een natuurlijke resonantie en re ectie vrije wanden. Alles is er op gericht om
een zo groot mogelijke kwaliteit muziek te laten horen .Een handelaar wil verkopen,
het liefst nog stereo wat dubbele inkomsten betekend. Altijd leuk bij stereo, dat als
men naar een zangeres luistert dat je haar tweeling zusje op de andere
luidspreker in de kamer mee hoort zingen.. Eenmaal tot koop overgegaan blijkt het
veelal thuis zwaar tegen te vallen. Gelukkig heeft een versterker enige regelaars
om de versterking van het totale geluid te beïnvloeden. Men noemt dat toon
regelaars maar dat klinkt zo a-muzikaal het zijn eigenlijk akoestische aanpassing
mogelijkheden om te proberen de juiste geluid verhouding te vinden in de kamer
waar het staat opgesteld .Ook deze FANE versterker heeft vier regelaars om het
geluid aan te passen aam de ruimte waar deze is opgesteld. Als ik in het schrijven
van Otto Lange lees dat hij ruim 27 jaar zonder problemen heeft gewerkt. mag ik
toch aannemen dat we hier kunnen spreken van een top kwaliteit.
Peter Johanzen van Schagen
Met dank aan Otto Lange en Cees Booy.
Met vriendelijke groet,
P.J. van Schagen TC NVHR
E-MAILADRES BLIJFT: pa3hdy@xs4all.nl
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de
volgende stations
Voor actuele informatie zie de websit

Er is QSL voor de in YES gemarkeerde stations. De koffer is weer goed
gevuld, de QSL-manager is u zeer erkentelijk als u de kaarten in ontvangst
wilt nemen.
Maak eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het HAM-Nieuws
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Van a e machtsver on is er niet één die zoveel indruk maakt
als zelfbeheersing
Een fout wordt pas een vergissing op het moment dat je weigert
hem

corrigeren.
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