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Persbericht Vragenrubriek.nl, 1 november 2006.

Internet-magazine Vragenrubriek.nl onlangs vernieuwd

Het internet-magazine Vragenrubriek.nl heeft in oktober van 2006 enkele belangrijke 
wijzigingen ondergaan. Zo is bijvoorbeeld de naam veranderd, en is er een nieuwe 
rubriek 'Weetjes' opgestart die speciaal de nieuwkomers aan de site moet binden.

Populaire wetenschap floreert de afgelopen jaren als nooit tevoren. Dat is 
bijvoorbeeld te zien aan de vele bladen die over dit onderwerp verschijnen (met titels 
als Quest, Kijk, Triv, National Geographic, Scientific American, Explore, Zo zit Dat en 
Natuurwetenschap & Techniek, om maar een greep te doen). De meest succesvolle 
daarvan zijn pas in de afgelopen drie jaar ontstaan. Ook een programma als de 
Nationale Wetenschapsquiz en zenders als Discovery Channel en National 
Geographic Channel zijn mateloos populair. 

Merkwaardig is het daarom dat de aandacht voor een specifiek populair-
wetenschappelijke hobby als radioamateurisme en meer in het algemeen elektronica 
de laatste jaren eigenlijk alleen maar een neergaande lijn laat zien. Dat is met name 
het geval onder de jonge groep, die toch de toekomst van deze hobby's zou moeten 
vertegenwoordigen.

Overigens zijn daar wel enige plausibele redenen voor aan te geven. Zo wordt er 
veel gewezen op de opkomst van internet en mobiele telefonie. Toch is dat 
vermoedelijk niet de enige of zelfs niet eens de belangrijkste oorzaak van de 
verminderde belangstelling. Techneuten, en specifiek elektronici zijn van nature 
nogal behoudend voor wat betreft nieuwe invloeden in hun vakgebied. Tenzij het 
technologische vernieuwing is, die overigens ook niet altijd even hartelijk wordt 
verwelkomd. Denk bijvoorbeeld aan de moeizame omarming van 
computertechnologie door radioamateurs in de jaren tachtig. Mede door deze 
behoudendheid en een enigszins 'stoffige' uitstraling is deze hobby behalve in een 
korte periode aan begin van de jaren tachtig nooit echt 'hip' geweest, en mist het de 
aantrekkingskracht voor nieuwkomers, ook van oudere leeftijd, die het zou kunnen 
hebben. Wat verder nog een rol speelt op het gebied van het zelf maken van 
elektronische schakelingen is de slechte verkrijgbaarheid van componenten 
tegenwoordig en de hogere prijs op dat gebied, wat mede ook weer een gevolg is 
van de teruglopende belangstelling.

Het probleem van de geringe belangstelling voor elektronica als hobby is dus wellicht 
voornamelijk een imagoprobleem, of zelfs een PR-probleem. Zelf aan techniek doen 
is niet sexy. En het volgen van een opleiding op dat gebied was dat in de afgelopen 
jaren zeker ook in behoorlijke mate niet.



Merkwaardig blijft dan toch die tegenstelling waarbij de onderwerpen uit bladen als 
Quest en uit programma's als Brainiac en Myth Busters vaak tot in de kroeg toe 
worden besproken. Aan de leeftijd ligt het ook niet, want de succesvolle uitingen op 
dit gebied richten zich op de doelgroep van mannen tussen 21 en 49 jaar, maar er 
zijn er ook die zich speciaal op de doelgroep 15 t/m 24 jaar richten, of mede op 
vrouwen.

Je zou dus kunnen stellen dat er een kloof bestaat tussen deze beide werelden, die 
hoognodig moet worden gedicht.

Over Vragenrubriek.nl

Vragenrubriek.nl is als internet-magazine in het vroege voorjaar van 2006 opgezet 
door voormalig RAM-redacteur John Piek. Doelstelling van de site is om populair-
wetenschappelijke onderwerpen, met de nadruk op radioamateurisme en 
hoogfrequent-elektronica, buiten de al geïnteresseerde groep meer populair te 
maken, om zo te zorgen voor nieuwe aanwas binnen deze hobby's. De website 
bevindt zich op dit moment nog volop in de ontwikkelingsfase, om daarmee in te 
toekomst te komen tot een nog betere invulling van deze doelstelling.

Vragenrubriek.nl is te vinden op internet door middel van de URL 
www.vragenrubriek.nl, en via www.vragenrubriek.be.
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