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Wat nu? Een LPAM nieuwsbrief???
Ja, en dat is ook hard nodig. Door een thread in ee n gebruikers groep kwam
ondergetekende met
Jack van Radio Morningstar in kontakt. Onderwerp: L PAM

Voor de duidelijkheid nog even: LPAM is met laag ve rmogen uitzenden op de Midden
Golf in
Amerika, Canada en Engeland een fenomeen. Helaas hi er redelijk onbekend en dus
onbemind.

Was er niet ooit eens een gedelegeerde in Den Haag die hier omtrent een
uitspraak deed?
Is naar aanleiding van deze uitspraak niet de besli ssing genomen om hier
onderzoek naar te
doen? Tot op de dag van heden is er nog geen result aat geboekt. Een trieste
zaak.
Echter er zijn mensen die al reeds experimenteren m et LPAM en hun bevindingen
kenbaar maken.
De vraag die ik aan Jack stelde en ook aan jullie g a stellen:
Wordt het niet tijd om een “blok” te vormen? Is het  niet zinnig om ervaringen
uit te wisselen?
Aangeven dat we het heel serieus menen er over nade nken en uiteindelijk
“professionele” LPAM
radio neer te kunnen zetten.
Jack zijn antwoord was overigens positief en naar i k hoop zijn we niet de
enigen.

Ongetwijfeld vraagt U zich af: “Waarover zullen we communiceren”?
We geven geef hieronder een hele waslijst:
Zenders
Antennes en aardnet
Audio {PC & software en/of hardware (Draaitafels/ta pedecks/etc.)}
Apparatuur
Zelfbouw
Jingles/Tunes
Format
Muziek vragen

We zullen er ongetwijfeld een aantal vergeten zijn,  maar die komen vanzelf boven
water.
 Een andere vraag die zich aandiend is:
Hoe communiceren we??
Via Weblogs
Via een google group zoals Alfred heeft:

http://groups.yahoo.com/group/The_Radio_and_Transmi tter_Electronics/
Via een nieuwsbrief
Via een gebruikers groep
Combinaties
Anders

Uiteraard zijn ideeen welkom en zeker niet minder b elangrijk Uw bijdrage, lees
ervaringen en
vragen.
Als we meer nieuws hebben informeren we U voorlopig  nog op deze wijze.



Degene die de nieuwsbrief, zolang noodzakelijk, reg elmatig wil ontvangen willen
we vragen een
e-mail te sturen, met als onderwerp: subscribe, naa r  het E-mail adres van Rob
Veld.
Verdere inhoud is niet noodzakelijk.
Wilt U de nieuwsbrief niet meer ontvangen doet U pr ecies hetzelfde maar geef dan
als onderwerp:
unsubscribe.
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