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Inleiding 

De PhonoDude 2015 is een logische voortze�ng van de zo succesvol gebleken Phono-

Dude 2014. De behuizing hee  een extreme update gekregen. Maar dat is lang niet al-

les. We hebben ook geprobeerd om de nieuwe bouwkit een heel stuk vriendelijker te 

maken om te bouwen. Daarvoor worden enkele modules al voorgemonteerd aangele-

verd. Daarvan is het hart van de versterker het grootste voorbeeld. Dit bleek in de prak-

(jk niet voor iedereen even eenvoudig te solderen. Nu is het een spreekwoordelijk 

feestje geworden om aan te sluiten.   

 

Wat gebleven is, is de weergavekwaliteit van de PhonoDude. Je mag deze phonoverster-

ker van ons gerust met vele male duurdere kant en klare toppers vergelijken. Daarbij is 

de PhonoDude 2015 is niet alleen goed voor heel veel jaren lang luisterplezier op topni-

veau, de nieuwe versie ziet er ook nog eens even goed uit als ‘ie klinkt…  
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Van start 

Als de kit is uitgepakt zie je dat een aantal componenten al is gemonteerd. De 12 volt voe-

ding voor de gloeidraden van de 5755 en 6N3 buizen hee  een saillant verschil met de 

voorgaande versie van de PhonoDude. Deze is nu niet alleen al gemonteerd maar voor de 

beste warmteafvoer is de spanningregelaar rechtstreeks op het massieve aluminium chas-

sis gemonteerd waardoor er geen extern koellichaam meer nodig is. De spanning is reeds 

ingeregeld.  

 

De smoorspoel is al op het chassis geschroefd. Deze hoe  niet meer gedemonteerd te 

worden. 

 

Het Turretboard 

Op het centraal in de PhonoDude gemonteerde turretboard zijn de componenten allemaal 

al gemonteerd, evenals het leeuwendeel van de bedrading. Dat betekent dat na het in-

schroeven van de module alleen nog de aanslui(ngen naar de betreffende buizen moeten 

worden gelegd.   
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Voor we beginnen met de opbouw kan het turretboard het beste even worden losge-

schroefd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We beginnen met het opschroeven van de noval buishouders… 
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Buig voor het vastschroeven van de buishou-

ders de soldeerlippen wat naar buiten.  

Voor de 5 buishouders worden M3x8 lenskop-

boutjes gebruikt.  

 

 

 

 

 

Schroef de buishouder met het bijho-

rende montagebeugeltje in de behui-

zing met 2 M3x6 lenskopboutjes. 
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Voedingelco’s 

Na de vier buishouders voor de versterkerbuisjes monteren we ook de buishouder voor de 

gelijkrichtbuis in het chassis, Let daarbij op de rich(ng van de aansluitlippen. 

 

Daarna gaan we de 2 voedingelco’s (C6 en C7) op het chassis monteren met de bijhorende 

beugels in de gefreesde uitsparingen. Let hier op dat de aansluitpennen in dezelfde rich-

(ng staan als op de foto’s te zien is. 
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Bedrading voor de gloeispanningen 

Nu kan de bedrading worden gesoldeerd voor de gloeispanning van de versterkerbuisjes. 

De 5755 buizen  worden parallel aangesloten op de 12 volt gloeivoeding PCB, bij de 6N3 

buizen worden de (6,3 volt) gloeidraden van beide buizen in serie gezet. 

We beginnen met de 5755. Twist de draden strak met de hulp van een (accu) boormachi-

ne... 
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Het 6N3 gloeicircuit 

“Goed voorver	nnen is het halve werk” gaat bij solderen nog 

steeds op… 

 

Bij het bedraden van de 6N3 buishouders knip je één van de dra-

den door, stript de beide draadeindes aan en soldeert die vervol-

gens aan  aansluitlip 1 en 9. 

 

 

Daarna kunnen ook deze aansluitdraden in de schroe erminals van de voedingmodule 

worden vastgezet. Ook deze uiteinden even licht ver(nnen na het aanstrippen... 
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Centrale massapunt 

 

Het centrale massapunt wordt 

naast elco C7 (470 uF) gemon-

teerd. Doe dat in de juiste volg-

orde, anders wordt er geen 

goed massacontact gemaakt. 

 

Eerst de aarding met de tandjes 

op het chassis (die door de 

slecht tot niet geleidende ano-

diseer laag moet drukken, dan 

het sterpunt, sluitring en lens-

kopbout M3x8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens stevig aandraaien... 
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Het hart van de PhonoDude 

 

Dan kan nu het turretboard op het chassis worden geschroefd met 4x M3x6 lenskopbout-

jes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oranje draden worden ingekort, gestript, ver(nt en op aansluitlip 1 van beide 5755 

buisjes gesoldeerd…  
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De rode (rechter kanaal) en groene (linker kanaal) draden die uit de RIAA module komen 

worden nu op buishouderlip 2 gesoldeerd. Niet op de foto’s te zien is verbinding die van 

soldeerlip 7 naar de massa (de blauwe draden) van het turretboard moet worden gelegd. 

Het is handig om die nu ook te solderen. 

De rode (+) en blauwe (-) draden aan het turretboard worden per kleur bij elkaar genomen 

en op de + en - aanslui(ngen van de 470 uF voedingselco (C7) gesoldeerd. 
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De overkant… 

Aan de andere kant van het turretboard worden de rode (voeding) draden uit het turret-

board op aansluitlip 6 van de beide 6N3 buisjes gesoldeerd. 

Voedingstrafo 

Nu is het een mooi moment om de voedingstrafo op het chassis te monteren… Leg de tra-

fo gereed op de werktafel en leg een ongeveer even hoge doos of ander niet metalen blok 

( je wilt niks beschadigen!) neer dat als ondersteuning voor het chassis gaat dienen... 
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Trek de draden voorzich(g door de drie gaten in het chassis en posi(oneer de bovenplaat 

voorzich(g over de gaten in de trafobehuizing. Schroef de trafo vast met de vier M4x55 

inbusbouten. 
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De geel en oranje, de zwarte en de groene draden worden nu netjes getwist. 

 

De zwarte draden worden na het 

aFnippen, strippen en ver(nnen in 

de schroe erminal van de voedings 

PCB geschroefd.  

 

 

 

 

De groene draden gaan naar de 6,3 volt 

gloeispanninglipppen (4 en 5) van de EZ81 

buishouder.  
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De gele draden worden op aansluitlippen 1 en 7 van de EZ81 buishouder gesoldeerd. De 

oranje draad (de middentap van de 250-0-250 volt trafowikkeling) gaat direct naar de mas-

sa aanslui(ng. 

De uitgaande rode aan de buishou-

der (lip 3) gesoldeerde draad kan nu 

samen worden gevoegd met een 

tweede rode draad en aan de + aan-

slui(ng van de 47 uF voedingselco 

(C6) worden gesoldeerd. 

 

De tweede draad wordt aan dichts-

bij liggende soldeerlip van de 

smoorspoel gesoldeerd. Wel even 

een krimpkousje gebruiken dat je 

vóór het vastsolderen over de draad 

moet schuiven…:-) 
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De andere  soldeeraanslui(ng van de 

smoorspoel gaat naar de + van de 470 uF 

(C7) voedingselco. (De twee andere rode 

draden komen van het turretboard zoals op 

pagina al is besproken). 

Er wordt een 390 Kohm/1 waL bleeder 

weerstand over de 47 uF C6 elco gesol-

deerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front en achterpaneel 

Nu kunnen we de front en achterkant bedraden. Dat gaat comfortabel als deze worden ge-

soldeerd als ze nog niet in de kast zijn geschoven. 
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In de frontplaat wordt alleen de hoofdschakelaar gemonteerd.  

 

De achterkant krijgt de ingangscinchdelen, de massa aanslui(ng voor de platenspeler en 

het IEC lichtnetchassis deel.  De laatste wordt beves(gt  met 2x M3x10 mm verzonken 

boutjes. De extra lengte die uitsteekt wordt later gebruikt voor de massa aanslui(ng. 
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Het achterpaneel 

 

 

Voor het vastzeLen van de moer van de Cardas chassisdelen 

heb je een ring/ steeksleutel nodig van 12 mm. Aan de achter-

kant kan de cinchterminal met een punLang worden tegen ge-

houden (jdens het aandraaien.  

 

 

 

 

 

Het achterpaneel krijgt een 

massa aanslui(ng die op een 

beves(gingsbout van de IEC 

lichtnetaanslui(ng wordt ge-

schroefd. De aardring (bijtring) 

drukt door de oppervlakte be-

handelde laag heen voor een 

goed contact met de massa. 

 

 

 

 

Dit is de volgorde van montage: bijtring met de tan-

den naar het chassis, kabeloog, sluitring en moer.  

Stevig aandraaien maar niet zo stevig dat de boel 

aMreekt... 
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De netschakelaar 

 

De buitenste aanslui(ngen van de drukschakelaar zijn 

de aanslui(ngen voor de indica(eled De middels drie 

voor het schakelen van de netspanning. 

 

 

 

 

 

De + en - aanslui(nglippen worden 

een stukje korter geknipt en de dra-

den worden gesoldeerd.  Aan de 

‘zwart - zwart’ soldeerlippen wordt 

een strak getwist paar zwarte dra-

den van +/- 50 cm lengte gesol-

deerd. 

 

 

Als de draden zijn gesoldeerd wordt er een krimp-

kous (met lijm) over de schakelaar geschoven . Het 

uiteinde daarvan wordt direct na het krimpen (met 

een föhn!) plat  

gedrukt en omgebogen. De draden lopen langs de 

zijkant. 

 

(	p: wil je later om wat voor reden eventueel het 

krimpkous verwijderen, maak een incisie met een 

scherp mesje en verwarm de krimpkous opnieuw 

met een föhn.)  
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De rode en blauwe draden gaan direct naar de 

12 volt voeding en worden daar op lengte afge-

knipt, ges(pt, licht ver(nt en bij de andere dra-

den in de schroe erminal geschroefd. 

 

De zwarte draden lopen strak tegen de zijwand helemaal door naar achteren. Ik heb ze zelf 

gefixeerd met een paar stukjes tape. 

 

Eén van de zwarte draden wordt 

rechtstreeks op de fase aanslui-

(ng van de IEC netspanningster-

minal gesoldeerd.  

(De fase , nul en randaarde staan 

vermeld op aansluitzijde). 
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De overgebleven zwarte draad 

wordt samengevoegd met de brui-

ne draad uit de trafo.  

 

 

 

 

 

Na het solderen wordt de verbin-

ding geïsoleerd met een krimp-

kous (met lijm er in) 

 

 

 

 

 

De blauwe draad uit de voeding-

trafo wordt ook aan de IEC termi-

nal gesoldeerd (aan de N). Netjes 

met een krimpkousje geïsoleerd 

natuurlijk… 

De geel/groene aarddraad gaat 

naar het centrale massapunt op 

het chassis. 
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Het is in deze fase handig om de Cardas cinchdelen al vast te ver(nnen én vooral om de 

470 K afsluitweerstanden (R13) al vast te solderen. Met het achterpaneel in de versterker 

is dat behoorlijk vervelender om te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De condensator die voor de virtuele 

ontkoppeling van de gloeidraadmas-

sa gaat zorgen, om zo brom te voor-

komen, kan ook worden gemonteerd. 

Deze wordt tussen ’ - ’ van de voe-

ding en het centrale massapunt ge-

soldeerd.  De condensator kun je 

fixeren met een dotje siliconenkit of 

dubbelzijdig tape (gebruik dan wel de 

sterke soort dat ook voor het ophan-

gen van spiegels en dergelijke wordt 

gebruikt). 
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Weerstanden  

We gaan nu met het betere priegelwerk van een hardwired buizenschakeling beginnen: het 

solderen van de weerstanden op de versterkerbuisjes. Maar het lijkt erger dan het in de 

prak(jk is. 

We starten met de weerstanden op de 

5755 buistrapjes. R3, R4 en R5 aangevuld 

met R2. 

 

R3 (680 ohm), R4 (100 kOhm) en R5 (47 

kOhm) worden aan één kant in elkaar ge-

draaid en gesoldeerd.  
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Weerstand R5 (100K) wordt aan soldeerlip 8 gesoldeerd.  

 

Tip van Flip: gaat het lezen van de kleurcodering je niet gemakkelijk af, wat geen schande 

is bij 1% weerstandtypes, meet ze even met je mul	meter na. Een verkeerde weerstand-

waarde op de verkeerde plek maakt de versterker onbruikbaar. Er gaat niet meteen iets ka-

pot, maar voor het geluid is het desastreus. En fouten later opsporen en weer oplossen is 

vele keren vervelender en vooral omslach	ger dan het meteen goed doen.  

Meten is weten! 
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Dan wordt R3 (680 ohm) op sol-

deerlip 2 van de buishouder gesol-

deerd.  

 

 

 

 

 

 

Daarna pakken we weerstand R2  

(1 kOhm) er bij en solderen die zo 

kort mogelijk op soldeerlip 3.  

 

(Weetje: R2 is een zogenaamde 

stopweerstand, die dient om hoog-

frequen	e oscilla	e tegen te gaan. 

Een stopweerstand moet al	jd zo 

dicht mogelijk op het stuurrooster 

van een buis worden gezet). 

 

Het andere uiteinde van R2 wordt 

nu samen met de nog losliggende 

R4 samengebracht. Gesoldeerd en 

tot een cm lengte afgeknipt. 
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Het bovenste punt krijgt een mooi hoedje 

van krimpkous. Die wordt verder niet meer 

gebruikt. 

 

Herhaal dit voor de tweede 5755 buis… 

 

 

 

 

 

 

6N3 buis 

 

Voor de 6N3 buis doen we groten-

deels hetzelfde.  

 

Hier worden de weerstanden R9 

(100 kOhm), R11 (820 Ohm) en R12 

(12 kOhm) aan één kant in elkaar 

gedraaid en gesoldeerd. 
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We beginnen met het vast solde-

ren van weerstand R11 (820 Ohm) 

op soldeerlip 8, dan R12 (12 kOhm) 

op soldeerlip 4. 

 

 

Weerstand R8 (1 kOhm) wordt op soldeerlip 7 gesoldeerd waarna de andere kant weer 

een innige verbinding aangaat met het nog open liggen uiteinde van R9 (100 kOhm). Het 

punt waar R9, 11 en 12 samenkomen krijgt weer een stukje krimpkous. 

 

R10 (820 Ohm) wordt tussen kathode (soldeerlip 2) en massa gelegd. Deze is hier  geïso-

leerd gemonteerd.  

Herhaal bovenstaande hier ook weer voor de naastliggende 6N3 broer. 
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Koppelcondensatoren 

Soldeer nu de nog ontbrekende 47 kOhm roosterlekweerstanden van de 5755 buis (R1). 

Wel even de aansluitdraden isoleren met stukjes gestripte draadisola(e. De weerstanden 

worden tussen soldeerlip 6 en turretboardmassa gesoldeerd.  

 

Dan kunnen nu de koppelcondensatoren worden aangebracht, tussen het nog bloot liggen-

de knooppunt R2 en kathode van de onderste buis in het schema (soldeerlip 8). 

 

 

Ook de 6 koppelcondensatoren 

(waarvan er 4 in de foto) krijgen 

een net stukje draadisola(e. 

Breng dit met takt aan door wat 

schuiven en draaien.  
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Nu worden er nog twee in serie geschakel-

de weerstanden, de roosterlekweerstand 

R7 (1 Meg) en stopweerstand R6 (1 kOhm) 

gemonteerd en gesoldeerd tussen stuur-

rooster van de onderste 6N3 buis en de 

turretboard massa.  Soldeer R6 (1kOhm) 

weer zo kort mogelijk op de buishouder. 

Het lange uiteinde van R7 krijgt even een 

stukje draadisola(e opgeschoven.  

 

 

Kathodeweerstand R10 (820 ohm) zie je hier verscholen in een stukje krimpkousisola(e. 

Deze komt tussen soldeerlip 2 en turretboardmassa. Het buiscircuit rond de 6N3 buizen 

krijgt vervolgens twee koppelcondensatoren per kant. Tussen het net hiervoor aangebrach-

te knooppunten van de weerstanden en de gele en blauwe aansluitdraden op het turret-

board, aFoms(g van de RIAA module en tussen knooppunt R8/R9 en de anode van de on-

derste buis (soldeerlip 4). Al(jd goed op het schema leLen… die is leidend. 
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In en uitgangsbedrading 

 

Als alles is gesoldeerd rest ons nog de in en uitgangsbedrading. Deze moet strak getwist 

zijn om een goede afscherming tegen eventuele brominstraling te voorkomen. 

De ingang wordt recht toe recht aan bedraad. Let wel op signaalvoerende draad en de 

draad die voor massa wordt gebruikt. Je kunt hier gemakkelijk een kruislingse verbinding 

leggen. Ik gee  de ‘hete kant’ zelf vaak aan met een stukje krimkous om de draad.  

 

De uitgangen gaan via uitgangscondensator C4, die 

met een kant rechtstreeks aan de cinchterminal 

wordt gesoldeerd. Dan kan omdat de condensatoren 

zelf heel weinig gewicht in de schaal leggen. Wil je 

om de een of ander reden andere uitgangscondensa-

toren toe passen? Fixeer ze dan op de chassisplaat. 

Maar luister eerst eens met de bijgeleverde types. 

Die zijn werkelijk van bovengemiddelde kwaliteit. 
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De uitgangscondensatoren worden netjes gemonteerd met een net krimpkousje om de ge-

soldeerde aanslui(ng. De getwiste draden worden ook bij elkaar gehouden met een stukje  

krimpsleeve.  

 

Zo, het lijkt er op dat alles op zijn plek zit. Check alles nog eens dubbel met het schema er 

bij, slaap er eventueel nog een nachtje overheen en check het nog een laatste keer. 

 

De glaszekering zit al in de IEC houder. De buisjes mogen er in en de spanning er op. Als het 

goed is kun je nu de buizen licht op zien gloeien. Check nu de gloeispanning op de 12 volt 

voeding PCB en regel deze eventueel iets bij met een schroevendraaiertje op de meersla-

gen instelpotmeter. 

Check nu of de spanningen in de schakeling overeen komen met de aangegeven spannin-

gen in het schema. Geringe afwijkingen zijn normaal bij buizenschakelingen. 
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Epiloog 

Als alles er normaal uitziet mag de versterker worden aangesloten in de audio installa(e! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draai zo veel mogelijk vinyl en geniet vooral niet met mate… 

 

Heel lang heel veel luisterplezier! 
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Ondanks dat geprobeerd is om een zo  compleet en nauw-

keurig mogelijk verslag te maken van de bouw van de Pho-

noDude  blij  er al(jd de mogelijkheid dat er iets voor de 

bouwer van de kit toch nog niet duidelijk genoeg is omschre-

ven. Laat het gewoon weten. Dan kan de tekst eventueel nog 

aangepast worden, of extra foto’s worden toegevoegd. 

 

 

 

 

Dick van de Merwe 

Marco Bouwer 

Audio Crea(ve  

 


