
Morse oefen programma op de PC 
 
Met enige schroom begin ik aan dit verhaal want het gaat over 
het gebruik van computers in onze hobby. Ik weet dat er mensen 
onder onze lezers (en ook in de redactie) zijn die dat 
verafschuwen. Daarom zal ik me nog even beraden of ik het wel 
instuur. 
Ter geruststelling, het blijft over morse gaan en ik verzeker 
u dat ik nog steeds intensief met vrienden een gezellige 
ragchuw heb zonder computer. 
 
Met bewondering zat ik regelmatig te luisteren naar die DX 
stations met vreemde exotische call sighns. Onvoorstelbaar 
zoals die mannen (of vrouwen) onmiddellijk de roepletters 
konden herkennen. Na hun CQ kregen ze een stortvloed van calls 
over zich heen en vrijwel meteen roepen ze er één aan. Dat 
leek me toen onmenselijk als je dat kan. Toch moet het juist 
wel menselijk zijn, want geen enkel computerprogramma kan, uit 
zoveel calls, er één tussenuit pikken. Alleen het menselijk 
oor is daartoe in staat. Minimale toonverschillen zijn 
voldoende voor ons oor om herkenbaar te zijn. Dat geld 
trouwens ook voor stemmen, als we in een groep, mensen horen 
praten, herkennen we die we al eens eerder gehoord hebben. 
Met die wetenschap dacht ik dat het dus wel te leren valt, en 
ging ik meedoen met CW contesten. Als ik het maar veel doe, 
moet ik dat kunstje ook wel onder de knie kunnen krijgen. Dat 
viel dus erg tegen. Na diverse contesten moest ik constateren 
dat ik heel vaak om herhaling moet vragen en dat kost tijd. In 
mijn kennissen kring zijn er mensen die minder lang bezig zijn 
en die dat kunstje wel snel te pakken hadden. Het moest dus 
ook wel iets met aanleg te maken hebben. Maar ook de leeftijd 
speelt natuurlijk een rol. Tenslotte is ondergetekende de 70 
gepasseerd.  
Toch bleef ik oefenen en merkte dat er wel progressie is maar 
niet snel genoeg vond ik. Toen werd ik opmerkzaam gemaakt op 
een computerprogramma waarmee dat te doen is. Het voordeel is, 
dat je dat dagelijks kan doen op tijden die jou uitkomt. 
Bovendien hoef je je niet te schamen als je fouten maakt want 
de computer zal je niet uitlachen (hoop ik). Nog een voordeel 
is, dat je de type vaardigheid daarmee verhoog wat bij mij te 
wensen over laat. 
Dat programma heet MorseRunner, is freeware en je kunt een 
hoop dingen instellen zoals met of zonder QRM, QRN, QSB, 
Flutter en LID’s. Uiteraard ook de CW speed, Pitch en 
bandwidth. Dan kun je nog mee doen in de mode “Pile Up” 
“Single Calls” of “Competition”. In die laatste mode is het 
mogelijk om je score te uploaden naar een site waar je dan je 
resultaten kunt vergelijken met anderen. 
Zoals te zien is op de sreendump hieronder, zit ik op de lijst 
op plaats 413 van de 523 deelnemers. De hoogste score is 



52.796. We moeten dus nog veel oefenen. Ook is te zien dat ik 
in deze sessie 2 fouten heb gemaakt. 88 van de 90 verbindingen 
zijn geteld. Dat komt omdat ik een keer het volgnummer 
verkeerd heb genomen en een keer het rapport, in plaats van 
569, uit automatisme, 599 heb genomen. Er zitten dus diverse 
gemenigheidjes in waar je in trapt als je niet op let. Ook 
gebeurd het dat je 4 of 5 keer CQ moet geven voor er zich een 
station in meldt. Of er wordt om herhaling van het volgnummer 
gevraagd terwijl je al klaar zit om zijn gegevens in te 
toetsen. Weer een andere keer krijg je, na het horen van zijn 
volgnummer, een vergissingsteken en begint hij het rapport en 
nummer opnieuw te seinen. Het gebeurd ook regelmatig dat er 
meerdere stations tegelijk aanroepen wat dan wat verwarrend 
klinkt. Je kunt dan om herhaling vragen, maar als je te vaak 
AGN seint, haken die stations af en kun je opnieuw CQ geven. 
Kortom, het is een zeer realistisch programma.  
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73 en misschien kom ik u tegen in de High Sores list  
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