
Het Handje 
 
Als je tijdens een CW QSO vertelt, dat je belangstelling hebt voor b.v. het ontvangen van 
weerplaatjes, die als fax plaatjes uitgezonden worden, zijn er altijd luisteraars die de helpende hand 
toesteken. Dat die hulp gevolgen kan hebben, ondervond een amateur in Limburg aan den lijve. 
Hij, laten we hem Remy noemen, vertelde tijdens een praatje op 3551 kHz, dat hij lange tijd 
marconist was geweest en op het weerschip "Cumulus" belangstelling had gekregen voor het 
interpreteren van de weerplaatjes, die daar ontvangen werden. Die plaatjes worden heden ten dage 
nog steeds uitgezonden en met behulp van de PC en een goede ontvanger kan iedereen die plaatjes 
zichtbaar maken. Hij had een PC op de kop getikt en zocht nog naar een programma. 
Zijn tegenstation, ook een oud marconist, laten we hem Piet noemen, wist net zoveel van computers 
als Remy zelf en kon geen hulp bieden. De vrouw van Piet, laten we haar Mien noemen, ook 
zendamateur met interesse voor de mogelijkheden die de PC biedt, luisterde mee naar dat gesprek en 
gaf te kennen het juiste programma in het bezit te hebben. Ze kwam wel even naar Remy toe om het 
op zijn PC te parkeren, zodat hij zich met volle overgave aan het weer kon wijden. Ze had toch niet 
veel anders te doen, want ze had haar linkerhand bezeerd en dat was nou juist haar seinhand. 
Na de avondmaaltijd, om een uur of zeven, stond ze voor de deur, gewapend met een 
computerschijfje. De PC werd gestart en Remy zette, voor de gezelligheid, de set aan, afgestemd op 
3551 kHz, want om halfacht waren er altijd wel wat vrienden in de lucht voor een praatje. 
Het programmaatje zat er snel op. Remy kwam net koffie brengen, toen Piet in de lucht kwam voor 
een praatje met een vriend, ook een goede bekende van Mien. Haar handen jeukten, maar het zat er 
niet in om zich in het gesprek te mengen, dacht ze, want die linkerhand was buiten gebruik. Remy 
stelde voor, om dan met de rechterhand te gaan seinen, maar dat lukte niet zo goed. Als je nl van 
hand verwisselt, als je met een peddle gewend bent te seinen, dan zitten de punten en strepen 
verkeerd om. De strepen zitten nu eenmaal in je duim en de punten in je wijsvinger en dat is met de 
andere hand net zo. 
De teleurstelling was van korte duur, want de 
sleutel van Remy kon geprogrammeerd 
worden. Je moest dan op een knopje 
drukken, een F seinen en vervolgens een R 
en een V, dan zaten de punten en de strepen 
andersom. Mien mengde zich in het gesprek 
en Remy ging naar het nieuws op de TV 
kijken. Na verloop van tijd zei Mien gedag 
en ging naar huis. 
 
De volgende dag kwam er een nood oproep 
vanuit huize Remy. Hij kreeg zijn seinsleutel 
niet meer in de oude stand terug. Hij had van alles geprobeerd om die F, die R en die V weer in te 
seinen, maar hij kreeg het niet voor elkaar. De punten en de strepen zaten nu, voor hem, verkeerd om 
en het hielp ook niet om het met de linkerhand te doen, want ook zijn hand was na een ongelukje, 
niet meer wat die geweest was. Of Mien even wilde komen om die vervloekte sleutel weer in orde te 
maken! 
 
Lachend ging ze naar Remy toe en maakte de sleutel weer bruikbaar voor de eigenaar. Ze moest wel 
beloven om de volgende keer die sleutel meteen weer in de oude stand terug te zetten! 
                                                                       
                                                                                          Thea/PA3HBP 


