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Beste Arend,
Ik heb geen dilemma.
Toch leg ik jou een dilemma voor.
Dank voor het toezenden van jullie opgemaakt DbA LFg rapport inzake onze woonlocatie
Lindelaan 18 9342PL te Een.
De NAA (jullie) geven aan dat wij hier inderdaad de fornuizen van de UGS Norg kunnen ‘vernemen’ maar dat wát wij
‘vernemen’ onder de DbA norm ligt.
Dit is in het kort de samenvatting van jullie gehéle rapport opgemaakt in opdracht van de NAM —> Shell.
Wij, dat is mijn vriendin en ik, gaan binnenkort ónze bevindingen publiceren op onze website.
Wij hebben de SodM al tekst, uitleg en demonstraties gegeven (met een sub woofer) van onze eigen opnamen, de
onzin van de DbA curve uitgelegd en gedemonstreerd via een montage programma met digitale equalizer, kortom,
alles laten horen en niet laten horen.
Montage programma is Apple Final Cut X, wellicht niet gekalibreerd?!, dan moet je bij Apple zijn.
Even voor de duidelijkheid, we hebben audio technisch gedemonstreerd hoe jullie een LFg meting verrichten met
gebruikmaking van de DbA norm, hoe dat klinkt.
Wij gaan de in’s en out’s daaromtrent binnenkort on-line bekend maken en vanzelfsprekend gaat dat openbaar
maken met naam en toenaam dus ook mét NAA rapport.
(check inzake mijn stijl mijn website narcistenbuster.nl)
Ik leg jou het dilemma gewoon even voor zodat je een vrije keuze hebt;
Wat zou jij ervan vinden als de NAA een nieuwe meting komt doen die de LFg problematiek recht doet, dus een
onafhankelijke ‘phon’ meting en het verband tussen de decibel geluidsdruk en de luidheid in phon met een vlakke
ongefilterde meting.
Jullie weten ten slotte (toch heel veel beter dan ik) wat jullie wel/niet doen en hoe jullie dat doen!
Vanzelfsprekend gratis, want jullie zijn vast al betaald door de NAM voor de incomplete DbA LFg beoordeling maar
dan wel zonder de NAM daarvan op de hoogte te stellen omdat er anders partijdigheid is.
Het dreunt hier sinds het rapport van de NAA is uitgebracht bijna 24/7 als de hel.
Graag hoor ik van je.
Met vriendelijke groet,
Robbert Huijskens
&
Lianda van Velzen
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