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NIEUWSBRIEF nr. 9
Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het
negende nummer van de Nieuwsbrief voor u. In deze
Nieuwsbrief weer een verslag van verschillende
activiteiten in de afgelopen maanden.

oktober 2009

samengebracht. De gekozen werken staan op zichzelf en
gaan gelijkertijd een relatie aan met de collectie van het
museum.

Bezoek aan het OZM nu mogelijk
Verschillende groepen hebben het laatste jaar al het
Omroep Zender Museum bezocht. De contacten hierover
kwamen meestal via bekenden van het Omroep Zender
Museum. Dit jaar hebben we zo al circa 150 mensen op
bezoek gehad. Vanaf 15 september is individueel bezoek
ook mogelijk. Aanmelding kan via de website gebeuren
door de knop “Bezoek aan het museum” aan te klikken.
Daarna kan uit de beschikbare datums een keuze worden
gemaakt. Als er zich voor een bepaalde datum voldoende
personen aanmelden gaat het bezoek door. Bij te veel
aanmeldingen moet kan een volgende datum worden
gekozen. Eén en ander wijst zich vanzelf bij gebruik van
de website. Iedereen die zich aanmeldt krijgt een email
over het geplande bezoek. Om de boeking definitief te
maken moet de aanmelding via een link in de ontvangen
email aan het OZM worden bevestigd.
Weer een mijlpaal bereikt!

Pim Trooster toont een “Nederland2” kastje geleend
van het OZM
Het Omroep Zender Museum heeft bijgedragen door het
uitlenen van een reeks objecten, het rondleiden van de
kunstenaar in ons museum en het meewerken aan videoopnamen voor de Nederland2 expositie.

De eerste bezoekers die zich op deze manier hebben
aangemeld hebben het OZM inmiddels al bezocht.
Tentoonstelling Nederland 2 in museumGoudA
Op 5 september heeft Lennart van der Meulen de
expositie Nederland 2 in het museumgoudA geopend.
De heer van de Meulen was tot voor kort de netmanager
van Nederland 2 en is nu directeur van de VPRO.
De expositie is samengesteld door Pim Trooster,
kunstenaar en initiator van het kunstenaarsinitiatief
P.ART of your life in Zwolle. De expositie is het vervolg
op de in 2006 door kunstenaar/curator Tiong Ang
samengestelde tentoonstelling Nederland 1, die over de
multiculturele Nederlandse samenleving ging
In Nederland 2 staat de
verwondering over de wereld
van de televisietechniek als
drager van ‘boodschappen’
centraal. Kunstenaars die zich
op totaal verschillende
manieren verhouden tot deze
verwondering zijn

Een aantal van onze objecten in het museumgoudA
De expositie loopt van 5 september t/m 29 november.
Meer informatie op:
http://www.museumgouda.nl/nl/tentoonstellingen-enactiviteiten/nederland_2/
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Ontvangen donaties
Sinds augustus zijn weer een
aantal donaties ontvangen.
Peter Boogert schonk een
R&S FM ontvanger en Co
van Rooyen kwam met een
hele doos TV documentatie.
Van KPN kwam een
complete Audio
Distributiekast die sinds de
jaren ’70 in Markelo in
gebruik was.
Ook zijn een aantal financiële bijdragen op de OZM
bankrekening overgemaakt.
Alle gevers nogmaals hartelijk dank!

De belangrijkste eigenschappen staan in onderstaande
tabel.

Archief steeds meer geordend
Elke week wordt er wel wat opgeruimd en opgeborgen.
De meeste losse documenten zijn nu soort bij soort in
archiefdozen opgeborgen. Als alle documenten zijn
opgeborgen moet de inhoud van alle dozen worden
geordend en geregistreerd.

Frequency Response DC to 15 MHz
Deflection Factor

50 mV/cm to 20V/cm

Time Base

2 sec to .2 usec

Power

300 watts

Valves / Tubes

33

Dimensions

248 x 343 x 546 mm

Weight

19 kgs

Price (1958)

$ 750

De scoop was
vroeger geplaatst
op een roltafeltje
met het scherm
schuin omhoog gericht. Gezien het gewicht was dat wel
handig. Ons exemplaar heeft niet de originele connectors
op het front. De exemplaren bij de TV zenders hadden K
connectors. Hierin past ook een banaanstekker. Ons
exemplaar heeft deels BNC en deels connectors die bij de
Siemens straalverbindingen werden gebruikt.

Er is nog vele maanden werk nodig om het archief
toegankelijk te maken. Daarnaast moet alle
apparatuurdocumentatie worden uitgezocht en de foto’s
en video’s worden gearchiveerd
Website uitgebreid met knop “Evenementen”
De linkerkolom op de website is uitgebreid met een knop
Evenementen. Met deze knop wordt een lijstje
opgeroepen van komende evenementen op radiogebied.
Iedereen die via de OZM website een evenement op radio
gebied bekend wil maken kan dit melden aan de website
beheerder via de knop Contact In het bericht moet dan
een korte omschrijving van het evenement worden
gegeven als mede de datum(s) waarop het plaats vindt.

Front met origineel type connectors
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In de schijnwerper
Op markplaats.nl zagen we vorige maand Tektronix
oscilloscoop type 515A in de aanbieding. In de begintijd
van de TV waren alle 5 zendstations uitgerust met een
dergelijke scoop voor algemeen gebruik. Dat apparaat
wilden we dus wel aankopen. Dat viel door wat interne
communicatieprobleempjes nog niet mee. Maar
uiteindelijk hebben we het ding in bezit, dank zij de
inspanning van 5 !! vrijwilligers.

Wilt u reageren?
Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl
Website: www.omroepzendermuseum.nl
Disclaimer: zie website OZM

2

