




DE ,,PIONIER 11" 

Een transistor-radio voor jezelf 

Radio is een heel belangrijk ding in ons !even. En niet alleen omdat zoveel 
mensen daardoor elke dag muziek, liedjes, leuke programma's en nieuws horen, 
maar ook omdat er zovelen zijn die radiotoestellen, zenders en nog veel meer 
soortgelij ke apparaten zelf maken. Het is nu al meer dan zestig jaar geleden 
dat voor het eerst een radiozender en een radio-ontvanger werden gemaakt. 
In die tijd konden de mensen dus voor het eerst over grote afstanden met elkaar 
praten en muziek laten horen zonder draad- of kabelverbindingen. In die zestig 
jaar heeft deze ,,radiotechniek" zich geweldig ontwikkeld. Er zijn ,,pioniers" 
geweest, die soms dag en nacht hebben gezocht naar verbeteringen, die uit
vindingen hebben gedaan en die zo hebben meegewerkt aan het steeds beter 
en groter worden van die nieuwe techniek. 
Aan het pionierswerk van die tijd danken we nu niet alleen de radio in de 
huiskamer, maar ook de televisie en nog veel meer toestellen (we noemen ze 
,,elektronische" toeste]len), zoals rekenmachines, radar, ,,automatische piloten" 
( dat zijn apparaten die een vliegtuig kunnen besturen zonder dat er mensen 
aan te pas komen) en besturingsinrichtingen voor raketten. En het einde van 
deze ontwikkeling is nog Jang niet in zicht: we kunnen nog veel verrassende 
pin'gen verwachten ! 
Heel vee] jongeren zijn nu op hun manier de pioniers, die zelf gaan ontdekken 
wat er allemaal met radio mogelij k is. Voor hen gaat vaak een geheel nieuwe 
wereld open. Wie eenmaal de radiotechniek a]s Jiefhebberij (als ,,hobby") is 
gaan beoefenen, gaat er meestal op de een of andere manier mee door en zo zijn 
er veel mensen, die zelf ook grotere toeste11en maken of veel indrukwekkender 
dingen doen. 
Maar het eenvoudige begin moet er zijn en daarom biedt Philips elke jongen 
en ook ieder meisje een mooie gelegenheid om met deze liefhebberij te 
beginnen op een manier, waardoor je voor betrekkelijk weinig geld iets kunt 
maken, waarvan je vele jaren plezier hebt. 
Met de Philips junior-bouwdozen ,,Pionier" kun je ontvangtoestelletjes 
helemaal zelf in elkaar zetten, zonder ander gereedschap dan een schroevedraaier 
en een tangetje. 
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