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Omroep Zender Museum 
Opgericht augustus 2005 

 

NIEUWSBRIEF nr. 37 september 2017 

 

 
Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het 

zevenendertigste nummer van onze Nieuwsbrief voor u. 

Deze Nieuwsbrief  gaat over de voortgang van de 

verhuizing van het OZM. 

LAATSTE NIEUWS! EXTRA (LAATSTE) 

VERKOOPDAG OP 23 SEPTEMBER. Zie pagina 2. 

 

Wat is er bereikt sinds de vorige Nieuwsbrief? 
In de laatste Nieuwsbrief van maart konden we melden 

dat we 2 verdiepingen mogen gebruiken in de TV toren in 

IJsselstein. Met medewerking van Alticom zijn deze 

verdiepingen opgeruimd en zijn er enkele kleine 

aanpassingen in de elektrische installatie en verlichting 

uitgevoerd. In mei zijn de eerste materialen naar de toren 

verhuisd. 

Omdat lang niet alles een plaatsje in de toren kan vinden 

moeten we van veel materialen afstand doen. We zijn 

druk bezig geweest om voor die materialen een goede 

bestemming te vinden. Dat is nog niet zo eenvoudig, 
gezien de flinke afmetingen van veel objecten. 

De eerste opruiming van handzame apparaten op 8 en 9 

april was een groot succes. Vooral direct na het opengaan 

liep het storm. We konden veel mensen blij maken met de 

grote diversiteit aan apparaten. Ook hebben we toen 

contacten gelegd met organisaties die interesse hadden in 

grotere objecten. 

Na mei is er wekelijks 

verhuisd. En ja wat hebben 

we in de loop der jaren 

veel verzameld. Er leek 

geen eind aan te komen, 
maar nu komt het eind 

toch in zicht.  

 

 

 

De eerste zenders staan in 

rij in de toren 

 

 

Het archief is na een globale opschoning overgebracht en 

de meeste zenders waarvoor we een plaatsje hebben staan 
in de toren. Ook de meetapparatuur is grotendeels 

overgebracht. Maar er zijn deze maand nog vele ritten 

tussen bunker en toren nodig om de laatste delen over te 

brengen. 

Vele tientallen verhuisdozen 

vol papier zijn overgebracht. 

Niet alle verhuisdozen hebben 
dit overleefd 

 

De eerste vertrekken in de bunker zijn inmiddels leeg. 

 

Volle vrachtwagens 

Vele vrachtwagens vol materiaal zijn naar een nieuwe 

bestemming gebracht. Dat begon al in mei. Een jong 

Tilburgs bedrijf op het gebied van smart city elektronica 

kon onze kooi van Faraday wel gebruiken. Gedemonteerd 

waren de delen nog zo groot dat er een vrachtwagen nodig 

was voor het vervoer. Rondkijkend vonden ze nog vele 

blikvangers voor in en rond hun bedrijf. Dus vetrokken ze 

met een grote vrachtwagen vol materiaal. 

 
Ook groot antennemateriaal ging naar Tilburg 

 

Een verzamelaar uit het oosten nam in twee ritten ook 

nogal wat groot materiaal mee, zoals de kanaal 4 TV 

zender, die vele jaren de uitzending van Nederland 1 heeft 

verzorgd. 
Na het nodige overleg kwam uiteindelijk op 22 augustus 

een vrachtwagen van Beeld en Geluid die volgeladen 

werd met historische zendermateriaal.  

Na onze verhuizing gaan wij in het depot van Beeld en 

Geluid in Hilversum de installaties weer in elkaar zetten. 
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Zo moet de FM zender 

uit de vijftiger jaren 

er weer uit gaan zien 

in het depot van Beeld 

en geluid 

 

 

 

 

 
 

 

De grote kwikdampgelijkrichter, die jaren in de hal van 

het hoofdgebouw in Lopik 

heeft gestaan omdat het 

ding niet door de deur van 

de bunker kon, moest ook 

weg. 

Dit apparaat heeft een 

plaatsje gevonden in de 

studieverzameling in de 

kelder van het gebouw EWI 
van de Technische 

Universiteit Delft. 

 

 

De kwikdampgelijkrichter 

wordt vastgesjord voor transport naar Delft 

 

Export 

Complete werkende zenders doen we niet weg. We willen 

de etherpiraten niet ondersteunen. Toch zijn we hier in 

één geval van afgeweken. In Madagaskar had Radio 

Nederland Wereldomroep een zendstation voor de korte 

golf. Nadat RNW gestopt is met het uitzenden op de korte 

golf is dit zendstation overgenomen door de lokale 
mensen. Na een moeilijke aanloopperiode is dit 

zendstation succesvol. Er wordt op commerciële basis 

uitgezonden voor meerdere omroeporganisaties. Ook 

worden in opdracht van de overheid in Madagaskar FM 

uitzendingen verzorgd. 

Via een consultant in Nederland hebben we aan het 

zendstation controle ontvangers en meetapparatuur 

kunnen leveren.  

 

 
FM zender 

Ook zijn een drietal kleine FM zenders opgestuurd. Deze 

zenders van zo'n 30 jaar oud hebben we eerst getest en 

met documentatie en testrapportje zijn ze naar 

Madagaskar vertrokken. Wel lastig voor de lokale 

technische mensen is dat de documentatie in het Duits is 

en zij Franstalig zijn. 

Verkoopdag 23 september 

We houden nog veel handzame apparaten over die niet in 

onze collectie passen, die we dubbel hebben of waar geen 

plaats voor is. Zoveel dat we op zaterdag 23 september  

een extra laatste verkoopdag houden om deze apparaten 

een goed onderdak bij de liefhebbers te geven. 

 

Waar?  OZM, in de bunker  

  Biezendijk 5  3412KB Lopikerkapel. 

 

Hoe laat? 10:00 tot 15:30 uur 
 

Wat?  Meetapparatuur, onderdelen, radio's, 

  meubilair, stellingen, 19 inch kasten, 

  posters en nog veel meer.  

 

 
Enkele apparaten staan 

al klaar voor de 

liefhebbers.  

 

 
Ook voor deze 200 kW 

kunstantenne zoeken 

we nog een 

bestemming. Je moet er 

wel de ruimte voor 

hebben!  

 

 

 

 

 
 

De meeste apparatuur die we gaan aanbieden wordt de 

komende weken bij elkaar gezet. Hou  daarom onze 

website in de gaten voor het laatste nieuws. 

 

Nieuwsbrief  Stichting Omroep Zender Museum 
Redactie Rein Simonse 

Foto’s Rein Simonse 

Wilt u reageren?  

Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl 
 

Website: www.omroepzendermuseum.nl  
 

Disclaimer:  zie website OZM 
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