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Persbericht 
 
Aalsmeerderbrug, mei 2012 
 
Zelf een kristal ontvanger bouwen   

Radio-zendweekend bij CRASH ´40-´45 op 26 en 27 mei 
 
Aalsmeerderbrug - Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetmuseum ’40-’45 organiseert in 
samenwerking met leden van de Surplus Radio Society (SRS) op zaterdag 26 en zondag 
27 mei het jaarlijkse radio-zendweekend. Kinderen kunnen op zaterdag zelf een kristal 
ontvanger bouwen. Het museum is op beide dagen geopend van 11.00 tot 16.00 uur 
 
De vaste operators het amateur radiostation van CRASH krijgen dit weekend gezelschap van 
collega radiozendamateurs vanuit het hele land. Tijdens het CRASH radio-zendweekend wordt 
geprobeerd om met militaire radio’s uit de Tweede Wereldoorlog en de periode kort daarna, 
verbindingen te maken op de korte golf met radioamateurs in Nederland en andere landen. Er 
wordt ook gewerkt met morse, een moeilijk en bijna verdwenen communicatiemiddel.  
De bezoekers kunnen alles van dichtbij meemaken en zelf meedoen met leuke activiteiten. Er 
zijn buiten het museum radiowagens en radiotenten aanwezig waar zendamateurs trachten 
verbindingen tot stand te brengen. 
 
Zelf een kristal ontvanger bouwen 
Nadat in 1943 de radiotoestellen moesten worden ingeleverd op last van de Duitse bezetters, 
was het duidelijk dat niet iedereen dat had gedaan. Er werd naar Radio Oranje geluisterd en het 
nieuws werd doorgegeven. Toen ook de elektriciteit werd afgesloten dacht de bezetter dat het 
gedaan was met het luisteren naar ‘Verboden Zenders’. De zender Droitwich op 1500m kwam 
vooral in het westen van ons land zo goed door, dat er met een kristalontvanger kon worden 
geluisterd. Zo’n ontvanger werkt zonder batterijen of netspanning. 
Tijdens het Radioweekend in het Crashmuseum kan de jeugd (en wie zich jong voelt) op 
zaterdag 26 mei zelf een radio-ontvanger bouwen die ook werkt zonder batterijen en 
netspanning. Radioamateurs helpen bij het bouwen waarbij ook de beginselen van solderen 
worden aangeleerd. Er zijn 20 bouwpakketten beschikbaar tegen een prijs van 9 euro per 
bouwpakket.Een antennedraad en een aardedraad worden meegeleverd. Voor deze actie geldt: 
zolang de voorraad strekt. 
 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd aan de Aalsmeerderdijk 460, 
1436 BM  Aalsmeerderdijk.Het museum is gewoonlijk alleen geopend op zaterdag maar i.v.m. 
dit evenement extra geopend op zondag. 
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Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: crash40-45@hetnet.nl 

Geopend:  iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak 

Op de website www.crash40-45.nl is nadere informatie te vinden over de radiokamer in het 
CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45. 
 
//////////// 
Noot voor de pers: 
Voor informatie over het radioweekend kunt u bellen met Harm van Harten: 06 22899279. 

http://www.crash40-45.nl/

