Over Zendamateurisme.
Communicatie heeft een louter ulitair
karakter. Door het al dan niet functioneren ervan, wordt ons maatschappelijk bestel gevormd. Communicatie
evolueert in die mate dat ieder persoonlijk contact overbodig wordt, maar men
toch altijd en overal te bereiken moet
zijn. Tijd en afstand worden overbrugd.
Ieder bericht moet onmiddellijk ter
plaatse zijn.
Hoewel de huidige communicatietechnieken die van het zendamateurisme
overstijgen, blijft het succes daarvan
bestaan. Het blijven de passie van de
technicus-knutselaar en de nostalgie
die een standvastige interesse garanderen. Het laat hem toe aan de
dagelijkse realiteit te ontsnappen en in
een ander universum te functioneren.
Weliswaar een universum dat gestalte
krijgt door de vele formaliteiten die het
zendgebeuren in stand houdt.

Het eigenlijke doel bestaat erin het
bericht (QSO) zo zuiver en perfect
mogelijk te zenden en te ontvangen. De
vereiste kennis hiervoor is primordiaal
en vergt van de zendamateur een constante check-up en zo nodig, verbetering van zijn installatie - en dit uitsluitend
om de technische kwaliteit van de signalen tot de vereiste graad van perfectie te brengen.
Voor men zich in het domein van de
zendamateur mag begeven, moet men
deelnemen aan een nationaal examen
voor telecommunicatie om de nodige
vergunningen en persoonlijke roeptekens toegekend te krijgen. Daarna
wordt men ingewijd in de strenge reglementering en gedragscodes van de
zendamateur. Een lidmaatschap bij een
regionale club vergemakkelijkt wel de
integratie in deze wereld.
Iedere verbinding waar ook ter wereld,
wordt steeds gevolgd door een schrift-

elijke bevestiging (QSL-kaarten). De
amateur zelf noteert nauwkeurig ieder
verbinding (QSO) in zijn logboek. Deze
rapporten bezorgen hem de nodige
awards, alsook het respect van de
overige clubleden. De bewondering is
algemeen als een nieuw station wordt
bereikt in weer een nieuwe uithoek van
de wereld. Vooral als dit geschiedt met
zelf omgebouwde zenders en het rapport van de QSO gunstige RST-codes
vermeldt. RST-codes gevende technische kwaliteit weer van de verbinding.
Het gesprek van de zendamateur heeft
uitsluitend een technisch-informatieve
waarde. Het verloopt telkens volgens
eenzelfde stramien: oproep - roepteken
- beroep - naam - weerbericht - rapport
van ontvangst - informatie betreffende
de zendapparatuur - einde gesprek. De
formaliteit krijgt een inhoudswaarde niet
het gesprek zelf. Het is geüniformiseerd
door allerlei codes en krijgt een meerwaarde door het feit dat het afkomstig is
van een gesofisticeerd apparaat en
wordt opgevangen door een gesofisticeerd apparaat. Het waarheidsgehalte

is groter dan bij een gewoon gesprek.
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