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Perikelen

Om te beginnen, is dit niet de 12 de nieuwsbrief? Ik heb de tel niet bij
gehouden maar het zou zomaar kunnen.
Er moet mij wat van het hart. Toen ik hieraan begon  had ik nog tijd over, nu
begin ik steeds meer tegen de deadline aan te hikke n, ik heb namelijk geen
tijd meer over, sterker ik kom ernstig tijd te kort . Dat betekend dat ik
prioriteiten moet gaan stellen.

Een ander probleem is om elke keer weer inspiratie te vinden om iets te
schrijven, ook dat probleem begint zich steeds meer  voor te doen. Het forum
voorziet reeds in een belangrijk deel aan nieuws ve rspreiding. En tenslotte,
LPAM radio maken vraagt ook tijd. Programma’s voorb ereiden, aan de benodigde
muziek zien te komen, nadenken over zendtijd uitbre iding, contact houden met
luisteraars, diverse mailing, etc. etc.
Dit alles zal ik in mijn overweging betreffende de toekomst van deze
nieuwsbrief meenemen.

Vrij onverwachts kwam dan toch weer het 1 en ander uit de hoge hoed getoverd.
18 April we kunnen het toch proberen?? Maar dan op 15 April in Hilversum in
het voormalig onderkomen van “Veronica”, “De Laaper shoek”.
Via de onvolprezen Forum site maar eens geinformeer d of er nog meer interesse
was. Het bleef beperkt tot Hans, en aangezien er me er “Hansen” in de abonnee
kring zijn, Hans van U weet wel: Dream Radio.
Helaas was mijn tijd enigszins beperkt. Uiteindelij k moest ik ook zelf nog
even aan de bak.
Effin, naar wat heen en weer staren over en weer he bben we elkaar toch
uiteindelijk gevonden. Hans was een uitstekende ges prekspartner en helaas was
de tijd te beperkt. Des al niet te min zijn diverse  onderwerpen de revu
gepasseerd. Antennes, Buma en Sena, AT-EZ, de SK010 , Audio players, het forum,
de bouwkunsten van Jack,etc. etc.
Daar tussen door natuurlijk een half oog gericht op  wat de beamer te vertellen
had over de vorige samenscholing in “Laapershoek” e n natuurlijk niet uit het
oog verliezen wie er allemaal rondstieren. Uiteraar d was de onverstoorbare
Adje, geholpen door zijn trouwe hond, weer heftig a an het improviseren.
Wie zie je er allemaal rondlopen?? De vraag die wij  ons overigens stelden.
Allereerst de ouwe fanclub van “Veronica”, verzamel aars, muziek liefhebbers en
hier en daar iemand die ooit ook iets van doen had met “illegale radio”.
Er heerst ook altijd een bijzonder sfeertje, dat sf eertje is voor mij dan weer
een bron van inspiratie.
Tot slot deel ik U mede dat Hans ook nog ergens op een foto staat, in cognito
dat wel.
Jammer dat er niet meer mensen uit het LPAM hoekje waren.

Vintage Radio

Nu het mooie weer, weer aankondiging maakt is het t ijd om de antenne te
verbeteren. Weliswaar was ik op 15 April nog in hef tig gepeins hoe dat dan zou
moeten, op 16 April heb ik dan maar de knoop doorge hakt.
Ter zijnertijd zullen er wel een paar foto’s gaan c irculeren.
Vervolgens gaat ook de zender in een professionele kast, maar dat wilden we al
heel lang.
Ook de zendtijd uitbreiding staat nog ter discussie , maar aangezien het MP3
bestand steeds grotere vormen aan neemt is dat het probleem niet meer.



De lokale zaterdagmiddag gebeurtenis, een top 40 ui t het jaar 1969 (samengevat
in zo’n 20 platen) en wat tips is een schot in de r oos. De non-stops die we nu
nog draaien zijn minder populair. Kort samengevat, men wil live presentatie.
Ook staat nog steeds 31 Augustus in de agenda. Ik h oop wederom op de
“Laapershoek” maar ik vrees met grote vreze, en dat  betekend dan …… ja wat??
De paasdagen zijn natuurlijk bij uitstek geschikt o m weer wat extra te doen,
met name in dit geval de 2 de paasdag. Het resulteert in een uitzending zoals
die ook op de zondagen geld.
Een Top 100 of zoiets zou mogelijkerwijs op 2 de pinksterdag tot de
mogelijkheden behoren.
Het vorige betoog omtrent “Vintage Radio” luidde: E r is nog genoeg werk aan de
winkel, en dat is waar we nu weer me verder gaan.

Antennes, en nog wat technisch geleuter

En wederom zag een antenne het licht. Deze maal een  ontwerp van deze en gene
site, een waslijn principe.
Hans bouwde hem met wat pijn en moeite na en experi menteerde er mee. De eerste
bevindingen waren niet negatief, echter de antenne kon niet genoeg “vertikaal”
opgehangen worden zodat de antenne inmiddels verhui st is naar een collega die
het ding wel onder 45 graden kan zetten. Uiteraard zijn we nieuwsgierig naar
de bevindingen. Trouwens de lichtsnelheid is niet e xact 300.000 maar 299.792
km/s



Een volgende vraag die tijdens de “Veronica confere ntie” ten tafel kwam: We
gebruiken bijna allemaal wel de PC als audio appara tuur. Dat wil zeggen we
gebruiken een “player”. Helaas ben je er niet met “ playen” alleen. Processing
in de vorm van een compressor/limiter, een Equalize r etc. zijn onmisbaar,
hetzij als plug-in hetzij ingebouwd in de player.
Win-Amp kent tal van plug-ins maar andere free-ware  geeft een probleem.
In het forum is daar al wat over geschreven, maar i k vraag mij ook af of er
onder onze lezers geen mensen zijn die dezelfde erv aring hebben en hiervoor
een oplossing hebben bedacht.
En vervolgens hoe stel je de limiters/compressors e tc. in??
Uw reacties graag of op het forum, of naar vintage_radio_197@yahoo.co.uk
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