Geachte aanwezigen
William was door zijn vader met een virus besmet. Dit
is een bekend virus, Enkelen in de zaal zijn er ook mee
besmet, inclusief ik zelf. Toen een aantal jaren geleden
op een camping in Bad Bentheim enkele daar
aanwezige kampeerders, last van deze besmetting
begonnen te voelen, besloten ze regelmatig contact
met elkaar te houden via de radio; ze waren immers
radiozendamateurs en radioamateurisme was dan ook
de besmetting. Er ontstond een zogenaamde ronde, die
toepasselijk de Am Berg ronde werd genoemd naar de
naam van de camping. De deelnemers aan deze ronde
begonnen zich stilaan bezig te houden met een noviteit
op het gebied van radioamateurisme, Software Defined
Radio (SDR). William, George Oudewaal, Bram de
Ridder en ik hadden dat ook opgepikt en begonnen al
gauw hun ideeën daarover in het radionet te
ventileren. Wij lieten ons niet kennen en gingen aan de
slag om zoiets zelf in elkaar te zetten. Het kostte ons
enkele jaren, waarbij William een bijzonder belangrijke
rol vervulde door zijn grote kennis, ervaring en vooral
doorzettingsvermogen. De leider van de ronde, Freek
Witte kwam na een kort ziekbed te overlijden en
William nam de leiding over. Dat heeft hij tot voor kort
met verve jaar in jaar uit gedaan. Hoe gaat zoiets?
Afspraak is: we beginnen elke dag om negen uur, maar

de radiofrequenties zijn niet van ons; er kunnen
anderen op de afgesproken frequentie zitten of te
komen te zitten. Enkele deelnemers beginnen met
een onbelangrijk verhaal te vertellen, vaak over het
weer, over kippen, duiven, over het snoeien van
bomen; het zijn doorgaans Jaap, Seb, Hans ,Fred en
Chris, maar dan om negen uur horen we de stem van
William, iedereen blijft stil, William gaat een lijstje
maken van deelnemers en geeft vervolgens iedereen
een beurt, helpt met technische problemen en laat
blijken over bijzonder veel kennis te beschikken Ook
over voor hem onbekende onderwerpen, waarover hij
zich te voren grondig in heeft verdiept. Ademloos
luisteren de deelnemers naar wat er aan de orde komt;
iedereen voelt zich thuis en nadat William iedereen
tweemaal een beurt heeft gegeven, sluit hij de ronde;
het is dan inmiddels tien uur. Op maandag om half tien,
want dan staan zijn broers voor de deur. Voldaan gaat
voor de deelnemers de dag beginnen.
Zo gaat het elke dag, onvermoeibaar leidt William de
ronde. Maar nu is hij, zoals dat in ons jargon wordt
genoemd, Silent Key, of wel SK. In morse: drie punten
een streep een punt en een streep. We gaan hem
missen; heel erg. We wensen zijn familie, maar ons zelf
ook veel sterkte.
William: je was onvergetelijk.

