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HOBBY’S GAAN DIKWIJLS GEPAARD MET UITWASSEN.

HET HIER VOLGENDE IS ER EEN VOORBEELD VAN
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Voorwoord.

Luisterend naar het Technonet ontsproot stelling no. 1 aan mijn
verwarde brein.
Kennelijk was dit de clockpuls voor een niet meer te stoppen
free-running cerebrale oscillator. Op zeker moment moest de
spanning zelfs uitgeschakeld worden.
Ik verontschuldig mij op voorhand al bij een ieder wiens
frequentie ik gestoord heb.
Bedenk daarbij, dat ik óók zo’n radio-freak ben.

Piet de Bondt,
PA3BGP
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Stellingen.

5
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Deelname aan het “technonet” is als een bezoek aan de
psychiater. Het helpt niet altijd, maar het is dikwijls al een troost,
dat een ander naar je probleem heeft willen luisteren

Het plaatsen van een langdraad-antenne in een dichtbevolkte
buurt vereist vriendelijke, doch wat onnozele buren.

Een antenne-aanpassingseenheid dient als een noodzakelijk
kwaad beschouwd te worden.

Het verlengde van de lijn tussen het “QRA” en de “Vos” loopt
over een etablissement van alcoholische versnaperingen.

De wereldomvattende groep van radio-zendamateurs is een
collectiviteit van individualisten.

Een condensator is als een druk samenlevingsverband: hoe
kleiner de (plaat) afstand, des te eerder treedt overslag op.
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Het begrip “QRP-tje” wordt oneigenlijk gebruikt wanneer
daarmede een zestien-jarige, 1,85 m lange tienerzoon bedoeld
wordt.

Een CQ verliest aanzienlijk aan geloofwaardigheid, wanneer het
beantwoorden door een locaal station genegeerd wordt.

Een professionele elektronicus die ook radio-amateur is, toont
een beperkter interessegebied dan een boekhouder, die zijn
machtiging heeft gehaald.

Veel grootse resultaten zijn meer tot stand gekomen door wilde
ideeën en blinde moed, dan door kennis van zaken.

Voor kennis van de elektronica is het BEHEERSEN van de Wet
van Ohm belangrijker dan het kunnen LANCEREN van de Wet
van Lenz.

Veel, met een brede glimlach op papier gevonden oplossingen
blijken in de praktijk toch nog een teleurgesteld “verdomme…..”
op te leveren.
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Het houden van contesten gaat steeds gepaard met extreem goede
condities, immers de ontvangstrapporten luiden dan altijd 599.

De vriendelijkheid van de gesprekstoon in een QSO is recht
evenredig met de hoogte van het ontvangstrapport.

Veel geavanceerde amateur-ontwerpen konden alleen tot stand
komen dank zij een goed geëquipeerd QRL.

“QSL-sure” is als een weersvoorspelling, je bent er niet zeker
van totdat het er is.

Een “lineair” van 1 kW is als het bezitten van een een Porsche:
veel vermogen, maar wanneer heb je het eigenlijk nodig?

Een electronic keyer is net een diepvriesmaaltijd, het bevat alle
nodige ingrediënten, maar is vreugdeloos van smaak.

Een transceiver zonder antenne is als een Rolls-Royce zonder
benzine.
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De toevoeging “YL” achter een call tijdens een oproep is net als
hoge hakken, nodig is het niet, maar het trekt wel de aandacht.

De kwaliteit van vele soldeerverbindingen blijkt omgekeerd
evenredig met de gebruikte hoeveelheid tin

Het meedoen in een WW-contest met een handset is als racen
met een 2-CV in de Grand Prix van Zandvoort.

Hij, die met de netspanning in aanraking komt is een
stommeling, hem die dat niet overkomt heeft nooit geexperimenteerd.

De bewering, dat GP betekent “grote paal”, moet als denigrerend
voor een dergelijk stukje technische vernuft beschouwd worden.

Gezien de jaarlijkse machtigingskosten zou voor veel radiozendamateurs de telefoon goedkoper zijn.

De echte optimist leest –20 dB als + 20 dB.
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Het verschil tussen een 10 W transceiver en een van 100 W is 10
dB en een bedrag van ca. f. 700,-

Het radio-zendamateurisme draagt in sterke mate bij tot een
bloemrijke taalontwikkeling, getuige woorden als: piepkeien,
gloeifets, kippeladder, kippebotje, handprater, hoogfrequent
schutting, ontharings-diodes e.d.

Indien politici in de Tweede-Kamer gedwongen werden gebruik
te maken van het telegrafistenjargon, zouden de zittingen beperkt
kunnen worden tot 1 uur per week en daarmede aanzienlijk
bijdragen tot het drukken van de overheidsuitgaven.

Het gebruik van de afkorting “hi” in een telefonieverbinding
toont een zekere mate van opgewonden vrolijkheid aan bij een
zuurpruim, zonder dat daarbij zijn mondhoeken behoeft op te
lichten.

Hij, die over het certificaat “Handige Jongen” beschikt, zit nooit
zonder (onbetaalde) klussen.
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De uitdrukking “CUAGN” in een bericht is een
beleefdheidsfrase, die zelden gemeend en waar even zelden wat
van verwacht wordt.

Wanneer bij het opstellen van specificaties voor militaire
verbindingsapparatuur reeds rekening gehouden werd gehouden
met een later hergebruik door radio-amateurs, zouden
defensieorders een vreedzamer karakter krijgen.

Het op zich reeds milieu-vriendelijk zijn van de elektronische
industrie wordt nog vergroot door het hergebruik van oude,
overtollige componenten en apparaten door radio-amateurs.

Gezien de grote, ononderbroken lengte van sommige QSO’s zou
het beter zijn i.p.v. de transceiver uit te rusten met een “Phase
Locked Loop” de operator te voorzien van een “Phrase Length
Limiter”.

De middenpagina’s van de tijdschriften “Electron” en “Playboy”
hebben gemeen, dat ze beide laten zien hoe mooi het zou kunnen
zijn, maar dat het thuis weer behelpen is.
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Het net iets vlugger seinen dan het tegenstation kan nemen is een
sadistisch trekje van sommige radio-amateurs.

Sommige C-machtiginghouders propageren het gebruik van de
VHF-frequenties om hun angst voor de CW-examens te
verbergen.

Smalbandige ontwerpen leiden dikwijls tot breedbandige
discussies.

Hoewel weerstanden alleen dissiperen en niet produceren staan
ze er gekleurd op.

Van de Toren van Babel tot de hedendaagse elektronica was een
hele ontwikkelingsweg. Gezien de vele computertalen en –
dialecten is de babylonische spraakverwarring echter gebleven.

Met de hi-fi FM-uitzendingen is de breedbandigheid van de
vonkenzender weer terug gekeerd.
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Het CW-examen is het op een ongecontroleerde, neurotische
manier tonen, dat je op een gecontroleerde, neurotische manier
met je handen kan praten.

Het ter ziele gaan van een transistor is als een lekke autoband:
het gebeurt meestal geheel onverwacht en na afloop kun je
hooguit gissen naar de oorzaak ervan.

Het behalen van een rijbewijs maakt van iemand nog geen goede
chauffeur, het behalen van een amateurzendmachtiging nog geen
goede operator.

De “YL-koffieronde” is de isolerende exponent van de gewenste
integratie door emancipatorisch ingestelde radio-amatrices.

Het is valse bescheidenheid geen copy in te sturen voor het
verenigingsblad uit angst, dat de verzendkosten van dit periodiek
te hoog worden.

Veel QSO’s dragen het karakter van een “duurtest” voor de
gebruikte apparatuur.
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Gezien het grote aantal jonge en nieuwe radio-amateurs zijn
beschrijvingen van eenvoudige zaken eveneens belangrijk voor
het verenigingsblad.

Slechte condities creëren bij radio-amateurs een labiele toestand:
men gaat dan ofwel TV kijken of men gaat proberen de
apparatuur te verbeteren.

Een tankkring en een soldeerbout hebben gemeen, dat je ze beide
niet bij het “hete eind” moet beetpakken.

Een slecht ingestelde eindtrap is als een schietheuvel, wat je erin
stopt komt er niet meer uit en als er al wat uitkomt is het zwaar
vervormd.

Een beveiligingsdiode in de 12 V voeding is als de pil voor een
vijftienjarige dochter, echt nodig is het niet, maar stel dat het
onverwachts eens uit de hand loopt.

Het is een utopische gedachte, dat door radio-amateurs
vervaardigde apparatuur ooit helemaal klaar zal zijn.
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Het behalen van een amateur-zendmachtiging is als de intrede in
een kloosterorde, je wordt lid van een selecte groep, je naam
wordt gewijzigd, een aantal zaken zul je voortaan van af moeten
zien en radio is je religie geworden. Alleen het celibaat is niet
verplicht, hoewel je het soms heel dicht benadert.

Voor iedere antenne-oplossing is er wel weer een probleem.

Je eerste QSO is als je eerste afspraakje. Van te voren weet je
precies hoe het te versieren, maar als het zo ver is weet je niet
meer wat te doen.

Het uitrusten van een expeditie is een dure oplossing om de
QSL-kaarten verzameling van een aantal radio-amateurs uit te
breiden.

Gezien de geringe afmetingen van de meest gebruikte
weerstanden is een vergrootglas een zinvollere aanschaffing dan
een computerprogramma om de weerstand te bepalen.
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Het met een aan de lichtsnelheid grenzend tempo waarmede
QSO’s op de 20 m band worden afgewikkeld, geeft de indruk,
dat men zijn eigen signaal probeert in te halen.

De door een afdeling gegeven “cursus radio-zendamateur” is te
beschouwen als een vorm van ongesubsidieerde, volwassenen
educatie.

Vergelijkt men een OM met “hardware” en een XYL met
“software”, dan zou men de “interface” moeten vergelijken met
……?

Gezien de bloedserieuze manier waarop sommigen hun hobby
bedrijven, wordt de betekenis van het woord “amateur”
(liefhebber) zwaar geweld aangedaan.

Uit het oogpunt van energiebesparing is het zinvoller zijn
aandacht te besteden aan de verlichting van de shack dan aan het
ontwikkelen van een schakelende voeding voor een QRP
transceiver.
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Wanneer de machtigingsvoorwaarden in amateur-slang
geschreven zouden zijn, zouden ze als literatuur aanzienlijk aan
populariteit winnen.

Gezien de steeds verder voortschrijdende automatisering en
computerisering zou verwacht mogen worden, dat het aantal
bedieningsorganen op amateur communicatieapparatuur eerder
af- in plaats van toenemen.

Discussies over wijn en microfoons hebben gemeen, dat men
gebruik maakt van bloemrijke, soms dichterlijke, maar meestal
niet- of nauwelijks gedefinieerde maatstaven om de kwaliteit aan
te geven.

Voor het beheersen van de elektronica zijn drie wetten
belangrijk, t.w. de Wet van Ohm, de eerste en de tweede Wet van
Kirchoff. Alle overige zijn slechts franje.

Wanneer met de vergelijking van radio- met wegverkeer blijft
voortzetten, dan ziet de toekomst er somber uit. Denk maar eens
aan zaken als filevorming, parkeermeters, sluiproutes,
“amsterdammertjes”, e.d.
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Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is
eerstdaags te verwachten, dat de Emancipatie Raad stelling gaat
nemen tegen een benaming als “female plug”.

Veel ideeën zijn als de sporen van een boleet, ze groeien zeer
snel tot een monstrueuze omvang, maar hebben geen wortels om
op te staan, bij de eerste de beste aanraking vallen ze om en
schrompelen tot niets inéén.

Het verkrijgen van de vereiste vaardigheid in telegrafie voor de
A-machtiging, kost sommigen vóór het examen zoveel
inspanning, dat ze het er nà nooit meer gebruiken.

Het moet betreurd worden, dat de meest handige knutselaars niet
altijd de meest enthousiaste publicisten zijn.

Advertenties van amateur apparatuur zijn bijzonder preuts,
immers het gebodene wordt nooit “topless” afgebeeld, zodat men
geen indruk kan krijgen of het inwendige net zo fraai is als de
aankleding.
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Bij het storing zoeken in elektronische apparatuur wordt zelden
begonnen met de meest voor de hand liggende eenvoudige
zaken.

Handleidingen worden eerst dan gelezen wanneer alles reeds
geprobeerd is en het dan toch nog niet werkt.

Naarmate een call van een radio-amateur meer bekend wordt in
de vereniging resteert de eigenaar van die call steeds minder tijd
voor de hobby.

Het bandplan draagt het karakter van waarschuwings
verkeersborden, maar het zouden eigenlijk gebodsborden moeten
zijn.

Kennistoename door studie verloopt volgens een exponentiële
kromme, welke veel overeenkomst vertoont met het “laden” van
een condensator. Helaas levert niet- (meer) studeren een analoog
beeld op, n.l. het “ontladen” van een condensator.

De simpelste en meest afdoende manier om TVI en BCI op te
heffen is de netschakelaar van de transceiver in de stand “uit” te
zetten.

20

De radiobuis had ca. 40 jaar nodig om tot volledige ontwikkeling
te komen, de transistor ca. 20 jaar en de IC’s ca. 10 jaar. Als deze
“halfwaarde” tijd zo doorzet, zullen eerstdaags actieve
componenten ontwikkeld worden welke halverwege de
produktielijn reeds van een stempel “obsolete” worden voorzien.

Het zelf spoeltjes wikkelen met draad van 0,1 mm is een vorm
van masochisme.

Het na je pensionering gaan deelnemen aan een cursus
zendamateur is een vorm van psychische bejaardengymnastiek.

Een “don’t care” conditie wordt meestal vooraf gegaan door
“intensive care”.

Een QSO maken met een uitgangsvermogen van 1kW is als het
doodschieten van een mug met een houwitser.
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Het locale 2 m-gebeuren raakt steeds verder verwijderd van de
internationale gedachten en lijkt in de plaats gekomen van de
vroegere “leugenbank”.

Te veel commissies binnen de vereniging is als een subroutine in
een computerprogramma: het spaart geheugencapaciteit maar
gaat wel ten koste van de verwerkingssnelheid.
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De activisten.
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“QRP-isten” doen het met een kleintje.
“DX-ers” doen het afstandelijk.
“VHSC-members” doen het ’t vlugst.
“Contesters” doen het met de meesten.
“CW-ers” doen het met hun vingers.
“Phoners” doen het met hun mond.
“RTTY-ers” doen het ratelend.
“SSTV-ers” hebben er een plaatje bij nodig.
“X-band amateurs” doen het met pijpen.
“ATV-ers” bewegen er bij.
“Knutselaars” doen het met hun handen
“YL’s” doen het met koffie.
“Vosse-jagers” doen het speurend.
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”B-gemachtigden” doen het op halve snelheid.
“NL-ers” doen het met gloeiende oortjes.
“FAX-ers” doen het beetje voor beetje.
“Hell-ers” doen het op rolletjes.
“Theoretici” doen het op papier.
….. Maar allen doen ze het wel eens met een soldeerbout, terwijl
de “XYL’s” er in berusten.
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Spreekwoorden.
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Het zijn niet allen zendamateurs die hoge masten hebben.

Beter één QRP-transceiver in de shack dan tien van 100 W in de
catalogus.

Eén QSO maakt nog geen award.

Vele ideeën worden geboren,
slechts weinige worden er uitgevoerd.

Beter één Watt in je antenne dan honderd op papier.

The proof of the antenna is in the transmitting

De examens in Utrecht:
Velen worden (op)geroepen, weinigen slechts gemachtigd.

Als de radio-amateur geëlectrocuteerd is, gaat hij zijn installatie
afschermen.
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Zo zijn beam staat, waait zijn QSO.

Veel dissipatie, weinig output.

Hoge antennes vangen veel QSO’s

Buurmans antenne is altijd hoger.

Wie QSL-kaarten zaait, die QSL kaarten oogst.

Veel ge-QRM, weinig QSO.

Geen signaal zo schoon of er zit wel een storinkje op.

Waar geëxperimenteerd wordt sneuvelen onderdelen.

De zender maakt de radio-amateur.
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Ontboezemingen.
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Uit: DX-press:
“Dope came from….”. Is het niet slordig om zo maar de namen
van je dealers te publiceren?

“Je moet geduld hebben” zei de radio-amateur en hij seinde
gedurende een half uur: “CQ CQ CQ de ……..”

Een kandidaat tijdens het telegrafie-examen voor de Amachtiging:
“Ik ben zo zenuwachtig, dat ik mijn hand alleen maar boven de
seinsleutel hoef te houden, de rest gaat vanzelf”.

“Had ik toch maar die lagere mast genomen”, mompelde hij nog,
toen hij er uit viel.

“Had ik maar een transistoreindtrap gehad”, verzuchtte hij, toen
hij in aanraking kwam met de 4,5 kV anodespanning.

Tijdens een telefoongesprek:
“Rig here is an Ericsson T65, antenna is a 600 Ohm symmetrical
line …..”
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” Schat, staat de zender al aan ?“

De beschrijving bestuderend las hij ergens iets over een “stopperweerstand”. “Gut”, dacht hij, “zijn er misschien ook nog
middenspeler-weerstanden ?“

Weerstanden………., het enige wat je betaalt is de verpakking!

Wat was er eerder, de zender of de ontvanger?

Middernachtelijk dilemma:
“Ga ik met mijn seinsleutel spelen of met ……….?”

Menigeen vraagt me:
“Wat vind je daar nou aan, dat luisteren naar al die piepjes?”
Maar maak nou een leek eens duidelijk hoe boeiend het is om
met duim en wijsvinger te praten via een kastje, zo groot als een
schoenendoos, met iemand aan de andere kant van de aardbol.
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Hobby-idiotisme is…..
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….. drie maanden verwoed knutselen om de SWR van de
antenne terug te brengen van 1,1 tot 1,05.

….. een selectief oproep-systeem maken voor de 23 cm band.

….. direct na het zakken voor het telegrafie gedeelte van de Bmachtiging een EL-bug gaan kopen.

….. een afstandsbediening voor de transceiver installeren in het
kleinste kamertje van het huis.

….. iedere dag gaan joggen, maar thuis een TV met
afstandsbediening hebben.

….. op een Field-day barbecuen met een magnetronoven, die
gevoed wordt uit een benzineaggregaat.

….. HI-FI kwaliteitseisen stellen aan de transceiver, waarmee
aan een phone-contest wordt deelgenomen.
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….. een experimentele transistorschakeling met 0,1%
weerstanden uitvoeren.

….. een S-meter tot op 0,1 S-punt ijken.

….. een kristal gestuurde magnetronoven.

….. een robot ontwikkelen, die je seinsleutel bedient.

….. een draaibare, 3-elements beam voor de 160 m band.

….. in een dichte bebouwing een draadantenne uitrichten met
behulp van een theodoliet.

….. een intercom-installatie tussen de shack en de woonkamer
installeren in glasvezeltechniek.

….. 2C39’s in een 80 m transceiver.

38

….. infra-rood LED’s als signalerings lampjes

….. via 3 hoeken van de shack een QSO met jezelf maken met 3
cm apparatuur

….. een schakelende voeding als NICAD-lader.

….. een computer gestuurde transceiver die na SK onmiddellijk
de QSLkaart print.

….. een 10-digit display voor een h.f. banden transceiver.

….. een rood waarschuwingslicht voor vliegtuigen op de mobiel
2 m GP.

….. een 2 uur durend 2 m QSO met je overbuurman.
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….. een “Service Manual” met RTTY naar een plaatsgenoot
verzenden.

….. het hele gezin een machtiging en dan alleen nog maar
converseren via de 2 m-band.

….. je voorraad weerstanden en condensatoren van een BARcode voorzien.

….. een snel ronddraaiende 3-elements beam om een
circulair stralingsdiagram te verkrijgen.
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Hobby-snobisme is…..
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….. trafo’s, die bij overbelasting ruiken naar Chanel no. 4.

….. Een Drake type-plaatje op je zelfbouw-transceiver plakken.

….. gouden 2N3055’s als manchetknopen.

….. een Holthaus fieldday-jack met ingenaaide 2-meter set.

….. een shack laten inrichten door een binnenhuisarchitect.

….. onder architectuur een huis laten bouwen onder je antenne.

….. een vergulde langdraadantenne.

….. een door een Droitwich-signaal gestuurde elektronische
wekker.
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….. een 100 W lineair aanschaffen om af en toe een locaal QSO
te kunnen maken.

….. Een TS510 voor werkdagen en een TS930 voor de zondag.

….. een welgestelde radio-amateur, die een telegrafist in vaste
dienst heeft.

….. een repeater in je shack, zodat je portable vanuit de
woonkamer kan werken.

….. voorzieningen aanbrengen om met een peildoos je eigen
shack te kunnen vinden.

….. een vergulde portable-set.

….. BLY93A’s als afstemknoppen op de set gebruiken.

….. een zelfbouw transceiver in een door Lamborghini
ontworpen kast.
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….. eindbuizen van Leerdam kristal

….. door Mr. Motorola persoonlijk gesigneerde transistoren in de
eindtrap.

….. een universeelmeter ontworpen door Cartier.

….. een twaalf-verdiepingen flat opkopen om je 2 m-antenne
voldoende hoog te kunnen plaatsen.

….. een slangeleren tas voor de “handheld” set.

….. vergulde spoelen in een 160 m-set

….. een handgegraveerde printplaat voor een proefschakeling.

….. een studio in de shack inrichten.

….. je eigen satelliet laten lanceren.
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….. je call in neon op het dak laten plaatsen

….. een professionele 10 kW zender aanschaffen en dan een
20 dB verzwakker in de uitgang plaatsen om toch aan de
P.T.T.-voorwaarden te voldoen.
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Goede voornemens zijn.....
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….. eindelijk eens …..

….. die experimentele antennetuner definitief maken.

….. morse te gaan leren om de A-machtiging te kunnen behalen.

….. de kast van de zelfbouw-transceiver te spuiten.

….. dat filter in de uitgang te plaatsen.

….. de losse kabels in de shack eens te ordenen en vast te maken.

….. een betere antenne op het dak te plaatsen.

….. die QSL-kaarten te verzenden.

….. dat stukje voor Electron te schrijven.
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….. zelf een transceiver te maken.

….. je óók in het telegrafie-gedeelte van de band te storten.

50

Liefde is…..
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….. een XYL, die meegaat op vossejacht om je peildoos te
dragen.

….. de XYL, die om 3 uur ’s nachts de zender inschakelt, zodat
hij om 9 uur stabiel is voor de contest.

….. de XYL, die op het dak de 2-meter beam draait als de
rotor defect is.

….. met de XYL gaan koffiedrinken bij je schoonmoeder als de
condities extreem goed zijn.

….. het voor een transceiver gespaarde geld besteden voor een
nieuwe wasautomaat.

….. de XYL, die de QSL-kaarten uitschrijft.

….. de shack opgeven voor de bridgeclub van de XYL.
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….. niet naar de maandelijkse clubavond gaan om de TV te
repareren, zodat de XYL naar “Dallas” kan kijken.
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Frustrerend is…..
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….. in één keer je A-machtiging behalen en dan geen geld voor
apparatuur hebben.

….. geen antenne mogen plaatsen.

….. een dure installatie hebben en een QRP-station krijgt wèl
verbinding met dat zeldzame land.

….. met maximaal vermogen plus nog eens 6 dB werken en een
RST van 51 ontvangen.

….. na weken werken aan een schakeling ontdekken, dat het zo
nooit kan functioneren.

….. eindelijk die dure eindtorren hebben kunnen aanschaffen en
ze bij de eerste keer al om zeep helpen.

….. eindelijk je antenne geplaatst hebben en dan de volgende
ochtend ontdekken, dat hij er al is afgestormd.
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….. ontdekken, dat je output-meter altijd 6 dB te optimistisch is
geweest.

….. het uitvallen van de netspanning, kort na aanvang van een
wekenlang voorbereide contest.

….. als het neefje van de broer van de man van de werkster van
je schoonmoeder wordt uitgenodigd om te komen vertellen hoe
de TV moet worden aangesloten, omdat hij studeert voor
aankomend adspirant elektromonteur.

….. de XYL, die maar niet snapt wat jij nou aan die piepjes
vindt.

….. je halve transceiver omspitten, om dan te ontdekken, dat
alleen de netzekering los zat.

….. als je net een antenne geplaatst hebt en de huiseigenaar komt
vertellen, dat hij er weer af moet.
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Ur rst is…..
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PA9SOC(ioloog)

- dat gooien we eerst in de groep.

PA9JUR(ist)

- volgens de IARU afspraken: par. 12, sub
3 ten eerste, gezien de aanwezige
jurisprudentie, blah, blah….

PA9TWY(felaar)

- ik denk……, hoewel….., nou nee……

PA9PSY(chiater)

- wat vind je zelf?

PA9OPT(imist)

- een dikke 59 plus 60 dB

PA9NUR(ks)

- 315, QRU, SK.

PA9PER(fectionist) - 4,8 – 7,31 – 8,2

PA9PRA(gmaticus) - ach, wat heb je nodig?
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PA9REL(ativist)

- wat doet het er toe, je bent goed te
nemen.

PA9FAN(tast)

- 5 – 10 – 10
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Ideaal zou zijn…..
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….. een ongetuide multiband-opblaas GP voor de vakantie.

….. 100 W h.f.-transistoren voor weerstandprijzen.

….. een RQB met dagelijkse bestelling.

….. h.f. schakelingen, die alleen oscilleren als ze het ook
werkelijk moeten doen.

….. het signaal van de netleider gebruiken als sturing voor de
deelnemende stations, zodat iedereen “op frequentie” zit.

….. voldoende vrijwilligers voor een bestuursfunctie.

….. onbeperkte tijd en geldmiddelen om je hobby te kunnen
bedrijven.
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….. penlite-formaat NICAD’s van 10 Ah.

….. een computergestuurde ladenkast voor weerstanden en
condensatoren.

….. een mobiele 80m GP met een antenna-gain van 20dB.

….. coaxiaalkabels met een lagere demping dan een open
voedingslijn.

….. een 100 W eindtrap met een rendement van 98%.

….. een lineair van 1 MHz tot 1 GHz.
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Wilde ideeën zijn…..

67
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….. condensatoren aan je antenne hangen om de zelfinductie te
compenseren.

….. proberen om 10 W uit een BC107 te halen.

….. thermokoppels om de eindbuizen om een turbo-eindtrap te
verkrijgen.

….. h.f. ruimtelijke verwarming d.m.v. een antenne.

….. 10 GHz frequentiemeters maken van conservenblikken.

….. antennes in resonantie brengen met capaciteitsdiodes bij het
voedingspunt.

….. tuinverlichting op h.f. inductiestromen laten branden, zodat
je geen grondkabels hoeft te leggen.

….. denken, dat zelfbouw goedkoper is (als je de onderdelen
moet kopen).
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Vocabulaire

70

71

A
/A (stroke A)

gescheiden van zender en bed.

aerobic dancer

iemand die met de 1000 V van de
eindtrap in aanraking komt.

Afvlakfilter

voedingstondeuse, ook wel genoemd
voedingsplamuur.

Amrato

bedevaartplaats voor radio-amateurs.

ATV

een kamerbreed radiosignaal.

ausputzer

iemand die probeert met een 1 kW
uitgangsvermogen een plaats op de band
te veroveren.

Auteur

frustraties conservator.

B
Beacon

multi-user-single-frequency-RF-signalgenerator, welke zonder navelstreng
gebruikt kan worden.
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C
Call

pseudoniem, waaronder een radioAmateur opereert.

Chebychev filter

h.f.-zuiveringsinstallatie.

clubstation

plaats tot gelegenheid geven.

computer

veelal door drukknoppen bediende,
complexe, technologische apparatuur ter
vervanging van een stukje kladpapier om
tic-tac-tor te spelen.

Contest

groothandel in QSO’s.

crossband werken

van 2 wallen vreten.

cursusleider

indoctrinerende, aurale zelfbevrediger.

CW

een neurotische vingertaal.
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D
directional-coupler

Engels woord voor belastingaanslag, een
10 dB verzwakt vermogen vloeit naar de
aangeslagene, het resterende deel naar de
staatskas.

doughnut aanpassing

ringkernbalun.

dummy-load

home-trainer voor een zender.

dynamiek-compressor elektronisch corset voor een signaal met
plaatselijke, overdadige uitstulpingen.

E
elektronica
de

onderdeel van de elektrotechniek waar
basiswetten ogenschijnlijk grote
afwijkingen gaan vertonen.

eye-ball QSO

nostaligische communicatie-methode
van radio-amateurs welke zij meestal
éénmaal per maand beoefenen, om deze
ambachtelijke vaardigheid te behouden.
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F
FET

moderne halfgeleider met nostaligische
eigenschappen.

field-day

opereren vanuit een open-lucht-terugnaar de-natuur-shack.

flat-cable

kabel, die bekneld heeft gezeten.

G
golfpijp

rechthoekige, stevige coaxiaal kabel
zonder centrale geleider.

ground-plane

aan de voet gevoede uitstraalstok. De
daar tevens angesloten draden worden
vaak als slecht geplaatste tuidraden
gezien, hetgeen niet juist is.

H
ham-spirit

(afkorting van ham-spiritus) een
waterdun-stemband-kontaktvloeimiddel, gedoseerd in hoeveelheden
van circa 40 cc.

handprater

microfoon met ingebouwde transceiver,
ook wel “pistool voor ether-cowboys”
genoemd.

75

HB-lid

een t.b.v. (ter beschikking vereniging)
veroordeelde.

Hoofdtelefoon

oorwarmers met ingebouwde QRM.

I
IARU

radio-amateurs Vaticaan.

If-shift

midden-frequent schuifdeur.

immunisatie

anti-storing serum toedienen.

inpraatstation

“escort-service” voor radio-amateurs.

intruder-watch

ether-parkeerwachter.

J
jaarvergadering

een onderling QSO, waarbij de netleider
een l.f. lineair van 100 W ter beschikking heeft om boven de QRM uit te
komen.
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K
kilo-ohm

weerstand in grootverpakking.

klein-amateur-overleg oecumenische theevisite in de antichambre van tante Neeltje.

kloon

bouwpakketten voor elektronische
schakelingen.

L
Limiter

een “vandikte” bank voor FM-signalen.

luister-amateur

aurale gluurder.

M
/M (stroke M)

een 15 tot 25 mille kostend, 4-wielig
accessoire voor een batterij-gevoede
transceiver.

/MM (stroke MM)

een kostbare, waterbestendige
verpakking voor een transceiver.
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microfoon

instrument voor aurale zelfbevrediging.

mobile-equipment

elektronische apparatuur op wieltjes.

moon-bouncing

een QSO met effect maken.

N
NL-er

een tot een bepaalde sekte behorende en
geregistreerde aurale gluurder.

O
old-timer

radio-amateur, die het allemaal al eens
gezien of meegemaakt heeft.

OOM

Old OM (Ook wel oldtimer genoemd),
radio-amateur, die behalve de titel ook
werkelijk de jaren heeft.

opto-coupler

eye-ball QSO tussen een LED en een
fotodiode.
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P
Paddle

horizontaal gepolariseerde seinsleutel.

PA-er

een tot een andere sekte dan NL-er
behorende aurale gluurder.

peepshow

de etalage van de fa. Schaart te Katwijk.

Pinksterkamp

field-day met crèche voor de QRP-tjes
en een opvangcentrum voor de verlaten
XYL’s.

pile-up

filevorming in radioverkeer.

PLL

incestueuse, elektronische schakeling.

plumbers-delight

X-band apparatuur.

Q
QRP-tje

sociaal minimum zender, ook wel het
resultaat van een hechte verbinding
tussen een OM en een XYL.
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QSO

elektrische verbinding zonder stekers.

qu-quïsme

een onder telegrafisten populaire,
literaire variant van het dadaïsme.

R
radio-amateur

thuiswerker.

ram

mannetjes schaap, meestal nader
gespecificeerd naar het aantal
beschikbare kiezen, zoals 16k-ram, 32kram, etc.

recyclist

radio-amateur, die zijn apparatuur uit
slooponderdelen samenstelt.

repeater

hooggeplaatste, elektronische papegaai.

S
sample-and-hold

het links en rechts onderdelen kopen, die
je misschien nog wel eens gaat
gebruiken.
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scanner

band pendelaar

seinsleutel

prothese voor iemand, die met zijn
handen praat, ook wel een microfoon
voor luie sprekers.

shack

vrijwillig gekozen isoleercel.

spookrijder

iemand die met phone onder in de band
werkt.

squelch

audio-frequente-blikopener schakeling.

stekerverbinding

samenlevingsverband tussen twee
elektrische geleiders, welke zonder veel
problemen weer kan worden opgeheven.

suïcide schakeling

een open H.S. voeding.

T
technonet

elektro-psychiatrisch adviesinstituut.

81

telegrafie

vingertaal.

telegrafist

iemand die met zijn vingers praat.

telex

schrijfmachine met ultra-lange
afstandsbediening.

tolerantie

eigenschap ten aanzien waarvan men
voor de gebruikte componenten en
apparatuur meestal hogere eisen stelt dan
ten aanzien van zichzelf.

trap

antenne tumor.

TV-uitzending

draadloos stripverhaal.

U
U-link

draaischakelaar zonder
draaimechanisme.

universeelmeter

meetinstrument, dat van alles kan, maar
niets werkelijk goed.
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V
verstekeling

een PA-nuller met een C-machtiging.

vlooienmarkt

ophaalpost voor spullen, die misschien
in de verre toekomst nog wel eens
gebruikt gaan worden.

vossejacht

elektronisch excuus voor een uitje van
een OM.

VOX

met losse handen rijden in het radioverkeer.

VRON-lid

Veron-lid zonder soldeerbout.

W
WARC

frequentie concilie in Genève.

weerstand

actieve component met 0% rendement.

wire-wrapping

veel toegepaste breisteek in
elektronische apparatuur.
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X
X-tal filter

dunsnijder voor h.f. signalen.

XYL

overjarig model YL.

Y
YL

afwijkend geconstrueerd, meestal
aantrekkelijk model radio-amateur.

Z
zend-amateurisme

goedaardig, maar wel geld- en nachtrust
kostend addictieverschijnsel.

zener-diode

niet-actieve halfgeleider met
knikkarakteristiek.
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Ten slotte …..

85

86

….. veel van de hier gelanceerde hersenspinselen waren een
uitvloeisel van de geringe creativiteit, die het zich dagelijks
verplaatsen per auto tussen het QRA en het QRL met zich mee
brengt.

….. draagt dit boekje alle sporen van een amateuristisch stukje
huisvlijt, d.w.z. diverse schoonheidsfouten en het komt nooit
helemaal af.

….. alleen “dirty-minded” figuren zullen in dit boekje onnette
dubbelzinnigheden gevonden hebben.

….. kan men zich afvragen of de tijd, energie, papier, inkt,
plakband enz., besteed aan dit soort amateuristische, literaire
experimenten niet beter hadden kunnen worden gebruikt.

DE PA3BGP QRT
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home-brew-productions
db leiderdorp 1984

Colofon:
Tekst, ontwerp en lay-out
PA3BGP
Typewerk
PA3CIB
Correctie
PA3DCZ
Stimulans
iedereen, die spontaan lachte
bij de eerste probeerselen.

Uitgave Stichting Service Bureau Veron
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CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Bondt, Piet de
Wie lacht niet, die d’amateur beziet (en beluistert)? :
quasi serieuze oprispingen / [Piet de Bondt]. –
Leiderdorp : Home-brew-productions. – I11.
ISBN 90-70756-84-6
SISO 669.5 UDC 82-8:621.396-051
Trefw.: zendamateurs ; aforismen.
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