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NIEUWSBRIEF nr. 13
Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het
dertiende nummer van de Nieuwsbrief voor u. In deze
Nieuwsbrief het verslag van activiteiten in de afgelopen
maanden.

De Philips FM zender
De oudste zender in het Omroep Zender Museum is een
Philips FM zender uit 1956. In Nieuwsbrief 11 is gemeld
dat de stuurtrap van deze zender werkt, toen nog met een
regelbare laboratorium voeding. Nu is deze zender
uitgerust met een voeding die is opgebouwd uit originele
onderdelen elders uit de zender. De voeding die
oorspronkelijk zorgde voor de stuurtrap is er niet meer.
De scherm-roostervoeding van de eindtrap is aangepast
om de stuurtrap te voeden. Er wordt gebruik gemaakt van
de gelijkrichterbuis GZ34. Op de meters op het front van
de zender kan de spanning en stroom worden afgelezen.

De historie van het zendgebouw in Lopik
Tijdens de 50ste dag voor de Radio Amateur op 6
november heeft het OZM een presentatie verzorgd onder
de titel “Lopik Radio toen en nu”.
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Hierbij kwam het wel en wee van het zendercomplex
Lopik ter sprake van de jaren dertig tot nu. Het praatje
werd geïllustreerd door tientallen foto’s en twee filmpjes.
De vooruitgang van de
techniek werd duidelijk
gemaakt door de
verschillen in de eerste,
tweede en derde generatie
zenders. Zo heeft de
eerste zender eindbuizen
met een gloeidraadvermogen van 6,8 kW, de
generatie zenders uit 1965
doet het met 2,0 kW per
eindbuis en de huidige
zenders, die al weer bijna
20 jaar in gebruik zijn,
werken zonder buizen.

De 250V voeding
Als laatste willen we de Wattmeter van deze zender het
vermogen van de stuurtrap laten aanwijzen.
Website
Het zal de regelmatige bezoeker van de OZM website niet
zijn ontgaan. De website is totaal vernieuwd! In de nacht
van donderdag 4 op vrijdag 5 november 2010 is de
nieuwe website live gegaan. Na bijna 5 jaar is het
gebruikte Joomla systeem opgewaardeerd
en tegelijkertijd is het uiterlijk opgefrist. Hiervoor moest
wel vrijwel de gehele website opnieuw gebouwd worden.

Vermogen gloeidraad 6,8 kW
De lezing van een uur werd bezocht door zo’n 130
mensen. Het publiek was zeer geïnteresseerd, na afloop
werden er een kwartier lang vragen gesteld. Er waren
2740 betalende bezoekers op de beurs die werd gehouden
in de Americahal in Apeldoorn.
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Onze webmaster heeft er menig slapeloze nacht van
gehad, maar het resultaat mag er zijn.

Klystron kamers en een flinke U-link
Verder kregen we van dhr. Mulder een unieke
handgeschreven cursus uit 1946 betreffende de
middengolfzender die destijds in Lopik operationeel was
en van dhr. Prummel een R&S reflektometer ZPD. Tot
slot schonk dhr. Voorn enkele unieke boekjes uit 1929,
een Metravo universeelmeter in lederen tas en een
zend/ontvanger.
Alle gevers nogmaals hartelijk dank!

De nieuwe website
De website wordt nog steeds goed bezocht. Inmiddels zijn
er ruim 213 duizend bezoeker geteld. Een volgende actie
is groot onderhoud aan onze database waarna er vele
apparaten op de website kunnen worden toegevoegd.

In de schijnwerper:
De Lopikse zenders
In oktober was het 70 jaar geleden dat de eerste zender in
Lopik in gebruik werd genomen. Op 28 oktober ging de
zender uitzenden op 415m golflengte. De andere zender
op 301m golflengte was nog niet gereed. Daarom gingen
de technici tussen 28 oktober en 12 november de
Jaarsveldse zender “verbouwen op de 301 m golf”.

Ontvangen donaties
Sinds september hebben we
weer aardig wat donaties
ontvangen.
De regio Smilde van KPN
BCS heeft
“zolderopruiming”gehouden
en het resultaat was een
schenking aan het OZM van:
Een Electronic Multimeter, een
HF oscillograaf (0-5MHz) fabrikaat Philips, 6 stuks
zendbuizen, 6 paneelmeters, een 6 1/8” U-link, 2 klystron
kamers, een HF uitkoppeling, een snoervoltmeter en
tenslotte een 500V Megger in lederen tas.

Op bladzij 3 van deze Nieuwsbrief staat het complete
artikel uit het Vaderland van 12 oktober 1940.
Vergeet niet dat het toen oorlogstijd was.
De bezetter verordonneerde dat Nozema werd opgeheven
en de bezittingen aan PTT moesten worden overgedragen.
Motivatie om de installaties goed te laten draaien was er
toen niet. Begin 1941 waren de zenders maanden buiten
dienst door storingen aan de kwikdampgelijkrichters. In
het krantenbericht in het Vaderland van 21 januari 1941 is
een en ander wat cryptisch omschreven:

Aanwinst meetapparaten
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De zender is bijna gereed (foto archief OZM)

Bezoekers
Nu het jaar bijna om is, wordt het tijd om terug te blikken.
Het aantal bezoekers aan het Omroep Zender Museum in
2010 zal uitkomen op zo’n 240. Dit is aanmerkelijk meer
dan in 2009 toen we 170 bezoekers welkom mochten
heten. Voor heel 2011 kunnen bezoekers zich nu al via de
website aanmelden. De eerste aanvragen zijn al weer
binnen.
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Wilt u reageren?
Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl
Website: www.omroepzendermuseum.nl
Disclaimer: zie website OZM
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