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1. INLEIDING 

De in dit verslag uitgewerkte transcripties zijn het resultaat van 

een dialoogexperiment m.b.v. een telefoonverbinding uitgevoerd in 

juni/juli 1984. De gesprekspartners zijn een informatrice (I) en een 

proefpersoon (S), die enkele telefoongesprekken moet voeren n.a.v. een 

aantal verhaaltjes. Deze verhaaltjes, die voor een deel afgeleid zijn 

van echte Schiphol-dialogen, maken de proefpersonen duidelijk welke 

informatie ze bij de informatrice moeten inwinnen. De proefpersonen 

krijgen in één sessie acht verhaaltjes onder vier verschillende 
* condities ( twee verhaaltjes per conditie). Het eerste verhaaltje 

binnen een conditie wordt gebruikt als filler om de proefpersonen aan 

de nieuwe conditie te laten wennen. Het is langer en ingewikkelder dan 

het tweede en (nog?) niet getranscribeerd. 

Omdat de dialogen zich lenen voor zeer gevarieerd onderzoek, worden 

in dit verslag de transcripties gepresenteerd zonder onderzoeksre

sultaten (zie voor resultaten bijv. Minnen en Prust, 1985). Wij wijzen 

er met klem op dat de transcripties slechts gezien moeten worden als 

leidraad bij verder onderzoek omdat we te maken hebben met het omzet

ten van een menselijke stem in een geschreven dialoog en de dialogen 

dus voor een deel afhankelijk zijn van de interpretatie van degene die 

de transcripties heeft geschreven. De transcripties zijn voor de 

duidelijkheid minimaal en volgens het partituunnodel. Het eerste houdt 

in dat vrijwel geen fonetische gegevens verwerkt zijn in de transcrip

ties; het tweede wil zeggen dat beide gesprekspartners een eigen regel 

of gesprekslijn hebben. Interpunctie is achterwege gelaten omdat goede 

beslissingscriteria hierbij moeilijk hanteerbaar zijn (er worden 

hierbij overigens ook veel fouten gemaakt) en er teveel associaties 

met de schrijftaal kunnen optreden. 

* De eerste drie proefpersonen hebben door een vergissing het experi-

ment uitgevoerd onder drie condities i.p.v. vier. 
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2. OPZET. VN{ .HET .DIALOOGEXPERIMENT 

Aan het experiment werden een tweetal hoofdeisen gesteld: 1. het 

telefonische spraaksignaal moest van bijzonder goede kwaliteit zijn 

voor automatische analyse met bestaande IPO-apparatuur, 2. er moesten 

een aantal condities toegevoegd worden die de communicatie-mogelijk

heden beperkten (zie voor een uitgebreide beschrijving van de appara

tuur Engelen, 1984). Eis 1. werd opgelost door het inbouwen van 

Hifi-microfoontjes in de hoorn en door het signaal van de gespreks

partners direkt en gescheiden op te nemen op een TEAC 4-sporen 

s:imul-sync (type A-3440). Eis 2. werd verkregen door het toevoegen van 

knopjes op de telefoonhoorn die de gesprekspartners moesten indrukken 

voordat ze met de ander konden praten. Dit gebeurde onder 4 verschil

lende condities (zie ook 3. "Handleiding voor de proefpersonen"): 

A: Normale telefoonsituatie, de knopjes worden niet gebruikt. 

B: De dialoogpartners kunnen alleen gehoord worden als ze de knop 

ingedrukt hebben. Wanneer een van de partners het knopje loslaat 

betekent dit dat hij/zij niet meer gehoord kan worden. 

Interrumperen is mogelijk. 

C: Als B, echter de dialoogpartners kunnen alleen gehoord worden als 

de ander niet reeds zijn knop heeft ingedrukt. Dit betekent dat de 

ander alleen kan luisteren als hij/zij het knopje heeft losgelaten 

of niE:t als eerste het knopje heeft ingedrukt. 

Interrumperen is niet mogelijk. 

D: Als C, echter op het toestel is een lampje gemonteerd dat aangeeft 

dat de ander zijn knopje heeft ingedrukt en gehoord kan worden. 

Interrumperen is niet mogelijk. 

Op de resterende sporen van de bandrecorder zijn de signalen opge-

4 



nomen die afkomstig zijn van de knopjes. De verdeling van de sporen is 

nu als volgt: 

Spoor 1: Spraaksignaal informatrice 

2: Signalen afkomstig van het knopje van de informatrice 

3: Spraaksignaal proefpersoon 

4: Signalen afkomstig van het knopje van de proefpersoon 

Alle condities werden in gelijke volgorde afgewerkt (ABCD), te 

beginnen met de makkelijkste omdat we niet wilden dat d~ dialogen in 

het begin te zeer beinvloed zouden worden door de moeilijkere condi

ties. 

Referenties: 

Engelen, R.C., Gebruiksaanwijzing telefoonadaptor. (Handleiding no. 56). 

Eindhoven: Institituut voor Perceptie Onderzoek (IPO), 1984. 

Minnen, G.A.G. & Prust, H.H.A.M., Een onderzoek naar de funktie van 

herhalingen in informatieve dialogen. Eindhoven: Instituut voor Perceptie 

Onderzoek (IPO). Te verschijnen. 
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3. lW~DLEIDING VOOR.DE .PROEFPERSONEN 

Een inlichtingengesprek via de telefoon: 

In deze opzet komt u d.m.v. het draaien van het telefoonnummer 2208 

in contact met de inlichtingendienst op Schiphol. U krijgt vier maal 

twee opdrachten waarvoor u de inlichtingendienst op moet bellen. De 

opdrachten zitten in enveloppen die genummerd zijn. Het is de bedoe

ling dat de opdrachten opgelost worden binnen verschillende telefoon

situaties. De telefoonsituatie waarbinnen u de opdrachten uit moet 

voeren wordt telkens na twee opdrachten veranderd. Het is de bedoeling 

dat u wanneer u twee opdrachten heeft uitgevoerd wacht tot er iemand 

komt die u de telefoonsituatie uitlegt en u nieuwe opdrachten geeft. 

Situatie A 

De normale telefoonsitua tie: u en de informatrice kunnen voortdu

rend ongehinderd met elkaar spreken. Het knopje op de telefoon speelt 

geen rol. 

Situatie B 

Als u iets wilt zeggen r.1.aakt u nu gebruik van het knopje op de 

telefoonhoorn. De informatrice kan u alleen verstaan als u het knopje 

ingedrukt heeft. Gebruik het knopje alleen als u daadwerkelijk iets te 

zeggen heeft. U kunt de informatrice ook onderbreken als u dat wilt. 

Situatie C 

Ook in deze situatie maakt u gebruik van het knopje op de telefoon

hoorn. U kunt nu in tegenstelling tot de vorige situatie niet tegelijk 

praten of de informatrice onderbreken. Als u het knopje indrukt kunt u 

spreken, maar alleen wanneer de informatrice op dat moment niet 

spreekt. U kunt de informatrice alleen verstaan als u de knop heeft 

losgelaten. 
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Situatie D 

Deze situatie is in bijna alle opzichten gelijk aan situatie C. U 

kunt niet tegelijk praten of de informatrice onderbreken. Als u uw 

knopje indrukt kunt u spreken, maar alleen wanneer de informatrice op 

dat moment niet spreekt. U kunt de informatrice alleen verstaan als u 

de knop heeft losgelaten. Er wordt nu echter een lampje gebruikt om 

aan te geven dat de informatrice spreekt (het rode lampje brandt dan). 
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4. DE_OPDRACHTEN 

Iedere opdracht bezit meerdere varianten in de vorm van verschil

lende steden en vluchtnwnmers zodat de informatrice het antwoord niet 

uit het luofd kan beantwoorden. De meer ingewikkelde opdrachten B, D, 

Gen H werden steeds als eerste opdracht gebruikt binnen een conditie 

(de bijbehorende dialogen zijn niet getranscribeerd). De opdrachten A 

en E zijn, evenals C en F, elkaars spiegelbeeld. Ze verschillen 

vrijwel alleen in aankomst en vertrek. 

A. U wilt uw dochter 

vluchtnummer KL 761 of 

bezoeken in Paramaribo. Het vliegtuig 

was het de KL 186 ?) vertrekt volgende 

(met 

week 

dinsdag. U vertrekt met de trein vanuit Tilburg. Hoe laat moet u 

uiterlijk vertrekken om het vlieg tuig nog te halen? 

B. U hebt bij een reisburo een reis naar Alicante geboekt. Vanuit 

Alicante gaat u met de bus verder naar Benidorm. Er zijn stakingen op 

het vliegveld in Alicante, waardoor mogelijke vertragingen zijn ont

staan. U bent benieuwd of deze stakingen uw reis zullen beinvloeden en 

zo ja, wat is dan de vertrektijd vanuit Schiphol. 

In Benidorrn ontmoet u kennissen van vorig jaar. U wilt hen door

geven hoe laat u aankomt maar daarvoor moet u de aankomsttijd van uw 

vliegtuig weten en hoelang de reis van Alicante naar Benidorm duurt. 

(U reist met de IB 885, aanstaande zaterdag). 

C. U hebt een goede vriend uit Canada een paar weekjes uitgenodigd 

voor uw vijftigste verjaardag. Dat wordt een enorm feest. U bent over 

twee dagen jarig. ün een indruk te krijgen over aankomst tijden van 

vliegtuigen uit Toronto neemt u kontakt op met Schiphol. 

D. U hebt het wel gezien in Nederland en gaat derhalve emigreren. U 

vertrekt 14 juli, een historische dag. Uw bestemmingsplaats is Sydney 

in Australie. Voordat u weggaat wilt u nog enige inlichtingen over de 
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exacte vertrek-en aankomsttijd van het KLM vliegtuig. Verder neemt u 

aardig wat bagage mee, ongeveer veertig kilo. Hier moet je normaal erg 

veel voor bijbetalen. Probeer te achterhalen hoeveel u dit extra gaat 

kosten. 

De reis zal zeker lang duren en daarom neemt u een draagbare 

cassette-recorder mee in het vliegtuig. U bent echter bang dat de 

cassettes bij controle worden gewist door die rare apparaten bij de 

douane. Is uw angst gerechtvaardigd? 

E. Een verre neef uit Tel Aviv komt u opzoeken. Hij arriveert van

daag op Schiphol, waarschijnlijk met de KL 526. U wilt hem ophalen 

vanuit Eindhoven, maar u hebt geen auto. Hoe laat moet u vertrekken? 

F. U hebt familie in Helsinki wonen en deze hebben u uitgenodigd 

voor een paar dagen om de trouwpartij van hun zoon mee te vieren. Die 

bewuste dag is over drie dagen en u wilt weten hoe laat vliegtuigen 

uit Amsterdam naar Helsinki vertrekken. 

G. U gaat dit jaar drie weken naar Lissabon voor een cursus 

Portugees. U heeft vlucht KL 367 vanuit Amsterdam geboekt. De terug

reis moet ter plaatse geboekt worden. De cursus is op vrijdag afge

lopen en u wilt op zaterdag terug naar Nederland. Met welke vlucht en 

hoe laat kunt u op zaterdag terug? 

Op die zaterdag wilt u een gedeelte van uw bagage op Schiphol 

achterlaten om vervolgens naar Oslo door te vliegen waar u een maand 

op vakantie gaat bij uw broer. Hoeveel tijd heeft u tussen aankomst en 

de vlucht naar Oslo (SK 548)? 

Hoeveel bagage kunt u kwijt in een bagagekluis en wat kost dat? 

H. U gaat volgende week een lang weekend naar Parijs met het vlieg

tuig. U vertrekt donderdagavond of vrijdagmorgen, afhankelijk van het 

tijdstip waarop het laatste vliegtuig donderdag vertrekt. U moet dan 

bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat u tot 'smiddags 5 uur 

moet werken. Probeer te achterhalen welk vliegtuig het beste in het 
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reisschema past. 

De reis vanuit Eindhoven naar Schiphol doet u met de auto. Deze 

moet het weekend ergens op Schiphol blijven. Kan dit, en zo ja wat 

zijn de kosten die hieraan verbonden zijn? 

In uw auto is dure stereo-apparatuur ingebouwd. In hoeverre levert 

de parkeergelegenheid te Schiphol beveiliging tegen inbraak? 
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5. DE TRANSCRIPTIE-:SYNBOLEN 

Spreekpauzes 

Verstaanbaarheid 

Spreeksnelheid 

Opmerkingen 

Signalen 

Interrupties 

Kor te pauzes 

((5 sec)) Pauze van vijf seconden 

( ) Onverstaanbaar of slecht 

verstaanbaar gedeelte 

>>>>>>>>> Relatief sneller 

<«««« 

(( ) ) 

* 

** 

[ ] 

Relatief langzamer 

Staccato 

NiH fonologische gegevens 

Betreffende spreker drukt 

het knopje in 

Betreffende spreker laat 

het knopje los 

Gelijk beginnen of eindigen 

van spreken (wordt ook gebruikt 

wanneer signalen samenvallen) 

Onhoorbaar voor de ander 
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6. DE.TRANSCRIPTIES 
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HOTDIAL 1 DIALOOG 2 (situatie A) 

Proefpersoon: M.K. 

Juni '84 

Band: DIR 26 ("juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0016 

Tijdsduur: 1.44 

1. ~: Schiphol inlichtingen 

~: goedemorgen u spreekt met eh M.K. ik 

2. S: ehm heb voor volgende week dinsdag een vlucht geboekt naar Para •• 

3. S: Paramaribo maar ik weet niet meer hoe de het nummer van de vlucht en 

eh de 

hoe laat ie vertrekt precies kunt u mij dat ook vertellen 

5. fî: vluchtnummer is KL zeven zes één en u vertrekt eh om eh vijf voor 

ê= ja 

6. ~: 

Is: 
L... 

half tien 's ochtends ja 

vijf voor half tien 's ochtends eh hebt u enig 

waar vandaan 

idee van de eh treinverbindingen naar eh Schiphol toe 

8. ~: 

ê= 
vertrekt u nou d'r gaat een trein cm zes over healf en 

vanuit Eindhoven 

9. ~: 

ê= 
één cm zes over heel 

oh ja •• dus dan zou ik •• en hoe lang 

10.~: fnou ik 

ê= duurt die reis denkt uLis dat 

geloof dat dat twee uur 
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HOTDIAL 1 DIALOOG 2 (vervolg) 

11.~: en tien minuten is 

~: twee uur en tien minuten •• 

mooi hoor depkt u aan de 12-p:: 

~: kijk 's an •• nou dan eh vind ik het wel ~ankuwel 

13f: 

~: 

inchecktijd 

•• dat 

p-k geloof datt 

is een uur van te voren ~egrijp ik 

14.~: anderhalf uur is ja 

~: anderhalf uur •• oh dan wordt het wel moeilijk an 

15.~: 

@= eh 's ochtends met de trein te vertrekken want ik dacht dat de eerste 

16f: oh nee dat is wel eerder hoor 

@: trein iets van zeven uur ging 

17.fi: 

~: ja 

ja hoor rou ik dacht dat er al wel een 

(om) hoe laat dan denkE u 

U3.~: trein om half zes of zo was [kan ik wel voor u nakijken als u dat 

ê= oh ~alf zes 

19 f: even wilt 

ê= 
((onderdrukt lachen)) ja hoor der vertrekt 

ja als u dat wilt doen ((3 sec)) 

20.~: 

~: 

een trein an zes minuten over zes . [3a 

zes minuten ~ver zes 

die kunt u wel 

21.~: gebruiken goed ~een dank daag 

ê= oh ja ik zie het dankuwel ~aag 
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HOTDIAL 1 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: M.K. 

Juni '84 

Band: EMR 26 (" juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0052 

Tijdsduur: 1.01 

1. [i: *Schiphol inlichtingen** 

ê:I ~g_o_e_d~e_m_o_r_g~~en u spreekt met eh M.K. 

2. S: ik elm1 •• heb een vraagje op dertig juni komt er eh een kennis van mij 

3. S: aan uit Dublin maar ik weet niet precies eh hoe laat de vliegtuigen uit 

4. S: Dublin aankomen zoudt u mij daar inlichtingen over kunnen geven 

5. ~: 

~: 

*ik zal even voor u kijken hoor~: ((gemompel)) *er komen eh 

((3 sec))** ((8 sec)) 

twee vliegtuigen aan om kwart voor twaalf 's ochtends komt er één 

aan en der komt één om kwart over vier s middags aan** 

*en 

8. S: één an kwart over vier ((2 sec)) 's middags ((2 sec)) goed dan weet 

9. fi: *geen ~ank hoor daag** 

~: ik dat dankuwel ~aag ** 
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HOTDIAL 1 DIALOOG 6 (Situatie D) 

Proefpersoon: M.K. 

Juni '84 

Band: EMR 26 ("juni '84; 1-7") 

Band teller: 0090 

Tijdsduur: 0.59 

1. r: *Schiphol inlichtingen,----,------, f* 

~: lgoede*morgenl ~ spreekt met eh M.K. ik heb 

2~ S: een vraagje ehm er komt een vriend van mij uit Nice aan •• vandaag met 

3. S: de vlucht KL driehonderdachtendertig ehm kunt u mij vertellen hoe laat 

4 r· * ja hoor die komt om tien voor zeven vanavond 

•~~die precies aankomt** 

s. fr: 
~: 

aan** 

*tien voor zeven •• enn nou wil ik graag vertrekken met de eh het 

6. S: openbaar vervoer vanuit Eindhoven heb**it u ehf'<enig idee hoe laat de 

7. fr: *ja hoor zes over heel en zes over 

~: treinen vertrekken vanuit Eindhoven** 

8. I: half vertrekken de eh treinen uit Eindhoven en een trein •• naar Schiphol 

9. r= 
ê= 

doet er twee uur en tien minuten over** 

*ooh ja ••• nou dan weet ik 

10-r: 

ê= genoeg dankuwel 

* /goedemorgen! 

•• goedemorgen 

** 

** 
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HOTDIAL 2 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: R.H. 

Juni '84 

Band: EMR 26 ("juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0112 

Tijdsduur: 1.00 

1. fr: Schiphol inlichtingen 

~: dag met R.H. uit Eindhoven ehm ik wil graag 

2. S: maandag naar Parijs met •• de trein oh nee met het vliegtuig pardon 

<««< 

en ehm ik moet daar ongeveer om eh twee uur zijn hoe laat kan ik dan 

4. II: 
~: het beste eh een vliegtuig nemen 

nou d'r is een vliegtuig die hier 

5. I: omm •• vijf voor half elf vertrekt en die is in Parijs vijf voor 

6. I: half twaalf en dan is er ook een vliegtuig nee u zei zaterdag 

7. fI: he dan jis er ook 

~: Lnee maandag zei ik 

maandag dan is er ook een vliegtuig 

ja 

8. I: even kijken ••• mhm •• die vertrekt om vijf over half twee en die is 

9. 11= 
~: 

vijf over half drie in Amsterdam in Parijs 

dus vijf over half twee en 

10.fi: 

b: vijf voor half •• elf zei u 

ja geen dank daag 

ja goed dank u wel hoor 

1 l.S: daag 
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HOTDIAL 2 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: R.H. 

Juni '84 

Band: EMR 26 (" juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0143 

Tijdsduur: 1.19 

1. jl: *Schiphol inlichtingen * 

~: dag met R.H. uit Ein hoven ik vertrek vol ende 

2. fï: 
~: week donderda 

inlichtingen** 

~dag met R.H. uit Eindhoven 

3. S: ik vertrek volgende week donderdag naar •• eh Montreal met het vliegtuig 

4. S: maar ik ben vergeten welk vliegnummer dat precies is ik kan me nog wel 

5. S: herinneren het was of de KL zes zeven één of de KL vijf zeven één 

6. [Ï: '13a hoor dat is KL zes zeven 

lli: kunt u dat even voor me opzoeken~* 

7. r= éénf* F 
~: b KL zes zeven ~en dankuwel enn eh kunt u me ook zeggen 

8. S: hoe laat het vertrekt en hoe laat ik uiterlijk vanuit 

9. ~: 

~: Eindhoven de trein moet hebben om op tijd op Schiphol te zijn** 

10.I: ja uw vliegtuig vertrekt om veertien uur veertig 

ll.~: ((3 sec)) en 

ê: * ja** 

dde treinen uit Eindhoven vertrekken eh zes minuten over 
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HOTDIAL 2 DIALOOG 4 (vervolg) 

12.I: het heel en zes minuten over het half u moet anderhalf uur 

13.I: van te vort!n inchecken en de reis duurt twee uur en tien minuten 

14.I: ongeveer dus als u dat allemaal bij elkaar optelt kunt u het 

15.~: uit~ekenen 

ê= •• *ja okee dankuwel hoor 

19 
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daag 

((laatste signalen zijn 

niet opgenomen)) 



HOTD IAL 2 DIALOOG 6 ( Situatie D) 

Proefpersoon: R.H. 

Juni '84 

Band: EMR 26 ("juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0180 

Tijdsduur: 0.56 

1. fr: * Schiphol inlichtingen** 

~: *dag met R.H. uit Eindhoven eh kunt u mij 

2. S: globaal vertellen hoe de aankomsttijden zijn van vliegtuigen uit 

««« 

3. fr: *ogenblikje dan 

Ls: Mlinchen eh zondag en •• ja eventueel ook zaterdag** 

4. I: zal ik voor u kijken** jglobaal gezien ((zuchten)) aankomsttijden 

5. I: ( --~-~ti_~._!:~---~e •• ja daar gaan we danj*ja d'r komt een -----

6. I: vliegtuig aan ommm elf uur vijftig om zestien uur vijfenvijftig en om 

7. fr: 
Ls = 

s. fr: 
Ls= 

eenentwintig uur vijftig** *dat is zowel zaterdag als 

zondag** 

*dat is op zondag** 

*@pag mevrouw** 

*dankuwel hoor daag ~* 
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HOTDIAL 3 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: A.D. 

Juni '84 

Band : EMR 2 6 ( " j un i ' 8 4 ; 1- 7" ) 

Bandteller: 0209 

Tijdsduur: 1.44 

1. ~: Schiphol inlichtingen 

ê= ja goedemorgen u spreekt met A.D. ik wilde 

2. S: graag eh unneh iets weten over ver aankomsttijden van eh vliegtuigen 

3. [ï: ja hoor 

~: dan moet ik bij u zijn ja het gaat an een eh vliegtuig uit 

4. S: ~filnchen vandaag negenentwintig juni en het is waarschijnlijk 

5. 11: mja die heb ik wel voor u die komt om elf 

~: de LH nul negen zes ((4 sec)) 

6. rr · uur vijftig aan 

6~ oh ja ennuh weet u misschien ook iets (vo)over KLM-

7. 11: nou der vertrekken ieder 

~: bussen die van Eindhoven naar Amsterdam rijden 

half uur wel eh KLM-bussen ja s. fr: 
1§: oh ieder half uur en hoe lang doen die 

9. r= 
~: der over van 

eeh •• van •• fan Schiph<V-

~ tj )van ~indhoven naar eh Schiphol 

van 

10~: Eindhoven 

~: ja van Eindhoven 

nee vanuit Eindhoven vertrekken geen 
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HOTDIAL 3 DIALOOG 2 (vervolg) 

ll.~: bussen maar vanuit Utrecht en vanuit Amsterdam dus fu kunt met de 

b: oh ja ~h 

12.I: trein gaan direct eh Eindhoven Schiphol of u kunt eh naar Utrecht gaan 

13.~: en daar met de KLM-bus gaan 

~: ja eh marreh eh de eh trein vanuit Eindhoven 

14f: 

~: die scho stopt toch niet in Schiphol dan moet ik 

nee dan moet u 

15.jI: overstappen 

ê= op centraal he 

ja 

ahah oh maar u weet toch niks van eh 

16.I: nou ik weet wel dat trein uit Eindhoven 

b: s treinvertrektij<len 

17.I: die vertrekken om zes minuten over het heel en zes minuten 

18.I: over het half en ik weet dan dat u twee uur en 

19 {ï: tien minuten d'r over doet over de reis 

~: oh ja en de en dan kom ik op 't 

2o{i: 

~: station eh in ei in centraal aan he 

ja 

en hoe en wanneer gaan daar de 

21 {i: 

~: eh bussen 

nou dat weet ik niet precies hoor maar dat is heel eh 

22 {i: frequent 

~: heel 

ja 

frequent oh ja daar moet ik ongeveer een half uurtje 
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HOTDIAL 3 DIALOOG 2 (vervolg) 

23 -~: 

~: 

iia als u dat doet bent u wel safe 

extra voor rekenen an ~anneh ja goed 

24.jI: gef dank ~oor 

ê= hartelijk bedankt ~a ~aag 

•• daag 
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HOTDIAL 3 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: A.D. 

Juni '84 

Band: EHR 26 (" juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0250 

Tijdsduur: 1.02 

1. fi: *Schiphol inlichtingen 

~: ja goedemorgen ik wilde graag eh 

Schiphol 

t 

2. fr: 
~: 

inlichtingen 

joh jezusrja u spreekt met A.D. eh** *ik wilde graag eh 

3. S: inlichtingen over vertrektijden van vliegtuigen naar Helsinki van 

4. 11: 
~: Amsterdam naar Helsinki op maandag twee juli** 

ja ik zal even voor u 

r 
5. i I: kijken hoor •• der vertrekken tier drie vliegtuigen naar 

l_s: ~ *ja bedankt** 

6. I: Helsinki en dat is om negen uur tien om elf uur tien en om zeventien 

7. ,I: uur dertig 

U,: *en eh eh hoe laat komen die eh nee eh en de vluchtduur 

8. [I: 
S: hoev hoelang is die 

dat iss •• ja u komt aan in het eerste geval om 

** 

9.[I: dertien uur vijfentwintig en in het tweede geval om vijftien uur 

S: lohl * ** 
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HOTDIAL 3 DIALOOG 4 (vervolg) 

10.jl: vijfendertig en in het derde geval om eenentwintig uur vijftig 

~: [B* 

11.~: . gee~ dank hoor 

ê= hartelijk bedankt Ja ~a ja 

daag 

daag** 
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HOTDIAL 3 DIALOOG 6 (Situatie D) 

Proefpersoon: A.D. 

Juni '84 

Band: EMR 26 ("juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0280 

Tijdsduur: 0.58 

1. ~: *Schiphol inlichtingen** 

ê= *ja goedemorgen u spreekt met A.D. ik wilde 

2. S: graag eh inlichtingen over een vliegtuig wat dinsdag drie juli van 

3. S: Amsterdam naar Praag gaat en ik weet niet zeker of het KL 

4. S: tweehonderdeenentachtig of tweehonderdtweegntachtig was en ik 

5. 'Ï: *ja hoor dat is de 

~: wilde graag weten wanneer dat vertrekt uit Schiphol** 

6. I: KL tweeeenentachtig en die vertrekt om negen uur vijfentwintig vanuit 

Schiphol** 

*oh ja en eh weet u misschien ook eh ik weet toevallig 

8. S: dat de treinen uit Eindhoven gaan zes over 't heel en zes over 't half 

9. S: maar is dat ook zo vroeg om die tijd om om eh zeven uur zal ik maar 

10.fi: 

~: zeggen is dat een doorlopende dienst** 

*ja hoor de eerste trein 

11.I: vertrekt om zes minuten over zes** 
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HOTDIAL 3 DIALOOG 6 (vervolg) 

12.11 : f ja** 

~: *en daarna blijft het zes over half en zes over heel~* 

13.jl: ,äeen dank hoorl ** 

~: ~hartelijk bedankt ** 
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HOTDIAL 4 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: P.K. 

Juni '84 

Band: D1R26 ("juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0320 

Tijdsduur: 0 .26 

1. rr: Schiphol inlichtingen 

Ls: eh goeiemorgen uhuh met P.K. 

ja 

ehm ik wilde 

2. S: graag weten ehrn hoe laat ehm (u wil) hoe laat een vliegtuig eh uit Lyon 

3. 11: 
~: aankomen 

ogenblikje hoor ( ( 6 sec)) om vijf voor tien ja 

vijf voor tien 

4. fr: 
b= 

hoor dat 
ah ja dankuwel èaag 
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llOTDlAL 4 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: P.K. 

Juni '84 

Band: EMR 26 ("juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0353 

Tijdsduur: 0.52 

1. f1: *Schiphol inlichtingen f* 

~: *ehm goeiemorgenlEiet P.K. ehm ik wilde graag 

2. S: van u weten ehrn hoe laat de ehm 't KLM-vliegtuig RJ 

3. S: tweehonderdtweegnzestig ehm vandaag in ein in ehm vandaag op het 

4. f1: 
~: vliegveld aankomt** 

*waar komt het vliegtuig vandaan 

e h ' t vliegt u · 

5. 11: f ogenblikje hoor** ( ( 10 sec)) )ik heb 

~: *' t vliegtuig komt uit New Yor~* 

6. 1: geen dingen uit New York hier zeg he ( ) ik heb geen dingen uit 

7. 11: New York 1 ••• *d'r komt om vijf over twee aan** 

~: *ja dankuwel dag 
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HOTDIAL 4 DIALOOG 6 (Situatie C) 

Proefpersoon: P.K. 

Juni '84 

Band: EMR 26 ("juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0397 

Tijdsduur: 0.25 

1. jl: *Schiphol 

ls = 

inlichtingerf* 

b eh goeiemorgen met P.K. ehm ik wilde over drie 

2. S: dagen eh naar Helsinki vertrekken kunt u mij zeggen hoe laat eh de 

3. fr: 
~: vliegtuigen vanuit Amsterdam naar Helsinki vertrekken** 

*er vertrekken 

4. I: vli drie vliegtuigen op een dag een om tien over negen en een om tien 

5. fr: over elf en een om half zes 's avonds** F daag** 

b: * ja dankuwel dagb* 
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HOTDIAL 4 DIALOOG 8 (Situatie D) 

Proefpersoon: P.K. 

Juni '84 

Band: EMR 26 (" juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0437 

Tijdsduur: 1.06 . 

1. ~: *Schiphol inlichtingerf* 

ê= ~ eh goeiemorgen met P.K. ik wilde volgende 

2. S: week dinsdag ehm met het vliegtuig naar Paramaribo gaan ehm kunt u mij 

3. S: (ze)zeggen welk eh vliegtuig vertrekt is het vluchtnummer KL 

*nee dat is 

zevenhonderdeenenzes tig of KL honderd zesentachtig** 

5. 11: KL zeveneenenzes tig 

@: 
hoor** 

*oh ja dankuwel ehm kunt u mij zeggen hoe 

6. S: laat de KL zevenhonderdeenenzes tig eh volgende week dinsdag ver trekt** 

*ja die vertrekt om negen uur vijfentwintig** 

*ja dankuwel ehm ik was 

van plan om met deeh trein vanuit Tilburg eh naar ehm naar Schiphol te 

9.11: *ja 

~: gaan heeft u misschien ook ehm de tijden van deeh van de trein** 

10.I: die vertrekken vanuit Tilburg naar Schiphol om twee minuten over het 

11.fÏ: hele uur en twee minuten over 

ê= 
het halve uur** *maar 

jja dankuwel daagj 
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HOTDIAL 4 DIALOOG 8 (vervolg) 

12.~: u moet dan wel in eh Dordrecht en Leiden overstappen hoor** __ _ 

~: !oh ja 

13 -~= 
@: dankuwel hoor tot ziens he 1 
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HOTDIAL 5 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: W. van R. 

Juni '84 

Hand: EMR 26 ("juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0483 

Tijdsduur: 0.38 

l. jl: Schiphol inlichtingen 

Ls = goedeehm morgen met W. van R. ik heb eh wir een 

2. S: vraag ik ga over drie dagen naar Parijs en dan wou ik graag weten hoev 

3. 11: nja ik zal 

Ls: hoe laat de vliegtuigen uit Amsterdam naar Parijs vertrekken 

4. [I: kijken hour der vertr trekken er verscheidene hoor om ~ acht uur 

S: hm !)a 

r s.11: vijf 

Ls: ja 

s ochtends om negen uur vijftien om negen uur vijftig om 

ja ja 

6. il: veertien uur vijfentwintig 

ls= 
en om zeventien uur vijf 

7. fi: 
Ls: vijf 

ja j<laag 

okee bedankt dagtg 

ja zeventien uur 
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1-IOTDIAL 5 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Pro!:!fpersoon: W. van R. 

Juni '84 

Band: EMR 26 (" juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0518 

Tijdsduur: 1.37 

1. fi: *Schiphol 

~: 

inlichtinge1f * 

b goed!:!eh morgen u spreekt met W. van R. ik eh 

2. S: had graag wa inlichtingen ik vertrek eh volgende week eh donderdag naar 

3. S: M)ntreal en nou weet ik nie meer of 't vluchtnummer KL zes zeven één 

4. S: was of vijf zeven één enn dann wou ik wetenn even kijken ja u 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

5. Ï1: *nou ik eh kan u wel iets 

~: hebt natuurlijk geen trein eh eh tijden he** 

6. I: over de treinen vertellen niet de precieze vertrektijden en zo maar wat 

7. 11: wilt u precies wetenf* 

J§: b nou ik wou weten hoe laat die eh vlucht van mij 

8. S: naar Montreal ging en hoe laat ik dan vanuit Tilburg met de trein moet 

9. fi: 
~: vertrekken** 

ik zal voor u kijken hoor 

~dankjewel** 

** *nou de KL 

10.jI: zes zeuven een die vertrekt om veertien uur veertig** en dan bent u 

!?= IEl~ja ** 
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HOTDIAL 5 DIALOOG 4 (vervolg) 

11.11: * in Mon treal om zes tien uur u moet anderhalf uur van tevoren 

~: *ja** 

12.11: inchecken 

@: *ja** 

en de reis even kijken van Tilburg naar Schiphol 

13 ·11: die duurt één uur en veertig minuten 

ê= 

ja hebt u Ida t dus ( das) 

~dus** j' t isl 

* j * 1~§l ___ e~H*m even kijken ** 

zeg mar u moet drie uur van te 

15. I: voren vertrekken en de treinen die vertrekken an twee 

r 
16.:I: over het heel en twee over het half uur vanuit Tilburg** 

1 
l§: *eh ja** [g,'<kee 

17 ·f: * 
1§: bedankt ** 

daagf* 

~g ** 
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HOTDIAL 5 DIALOOG 6 (Situatie C) 

Proefpersoon: W. van R. 

Juni '84 

Band: EHR 26 (" juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0563 

Tijdsduur: 0.58 

1. fr:* Schiphol inlichtingef* 

~: ~goede ehm morgen met W. van R. ik heb 

2. S: een vraagje mijn eh iemand die komt eh**~it Nice~ naar Schiphol 

3. S: (vandaag) komt ie aan waarschijnlijk met de KL driehonderdachtendeertig 

4 11· *waar komt ie 

• ~~ en nou wou ik weten hoe laat ie eh*4da vliegtuig aankwam! 

vandaan** *ogenblikje ho otj** 

*hij komt vanuit Nice*>'< ~ ja hoor** 

*dan komt 

6. 11= 
~: 

ie an achttien uur vijftig aan** 

*achttien uur vijftig enneh ik kom 

7. S: vanuit Eindhoven* **dan moet ik dus met de trein weet u dan hoe laat ik 

s. fr: 

~: ongeveer moet vertrekken** 

* (de) trein doet er twee uur en tien minuten 

9. I: over hoor en de treintijden zijn zes over het heel en zes over het half 

10.fi:** 

~: *okee dankjewel 

*tot uw dienst daa ** 

aag ** 
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HOTDIAL 5 DIALOOG 8 (Situatie D) 

Proefpersoon: W. van R. 

Juni '84 

Band: DlR 26 (" juni '84; 1-7") 

Bandteller: 0601 

Tijdsduur: 0.58 

*Schiphol inlichtingen** 

lgoedêj*goedeeh morgen met W. van R. eh ik wou 

20 

b: graag weten hoe laat*"Jde vlieg de aankomsttijden van vliegt~en uit 

3. fi: 
~: Dublin zijn over twee dage~ 

*ik kan u niet verstaan hoor** 

*oh eh zal 

4. S: ik nog een keer zeggen ik wou weten hoe laat de aankomsttijden van 

5. fi: 
~: vliegtuigen uit Dublin zijn over twee dagen** 

((3,5 sec)) *ja daar zijn 

vliegtuigen uit Dublin om negentien om elf uur vijfenveertig 

om twintig uur vijf en om zestien uur vijftien** 

*okee dan weet ik 

8. fr: f tot uw dienst** f daag** 

~: genoeg dankjeweQ,** @*aa~* 
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HOTDIAL 6 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: J. van I. 

Juni '84 

Band: EMR 26 (" juni '84; 1 - 7") 

Band teller: 0653 

Tijdsduur: 0.43 

1. fi: Schiphol inlichtingen 

ê= goedemiddag 't is met van I •••• ik eeh had 

2. S: graag van u geweten eh wanneer ik vanuit Amsterdam naar }Afnchen kon 

3. fi: ogenblik 

~: vliegen ••• binnen nu en eh voor zaterdag in ieder geval 

4. 

6' 
dan zal ik voor u kijken hoo~ (( 6 sec)) nja d'er zijnn •• drie vluchten 

s: Ja 

,... 
5. 11: per dag een om negen uur vijftig een ora dertien uur veertig .. en 

1§: ja 

een ora acht ien uur vijfentwintig 6. r= 
~: (ien) uur vijfentwintig ••• enneeh 

7. fi: 
~: die komen allemaal gaan allemaal naar HUnchen 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

die gaan allemaal 

8. fi: naar HUnchen ja •• dat is ook op zaterdag 

~: en da's eh ook op zaterdag 

9. fi: ja 

~: juist 

geen dank hoor daag 

••• dank u daag 
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HOTDIAL 6 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: J. van I. 

Juni '84 

Band: EMR 26 ("juni '84; 1 - 7") 

Bandteller: 0691 

Tijdsduur: 0 .46 

1. rr: *Schiphol inlichtingen ** 

~: * met van I. goedemiddag** *ik wou graag 

2. S: van u weten wanneer vlucht •• RJ tweehonderdtwee~nzestig op Schiphol 

3. r· *ogenblikje hoor** ((3 sec)) *die komt om veertienn 

6: aankomt** 

4. r: uur twee veertien uur vijf aan** ((5 sec)) *hebt u 1 
>»>»»>»> 

s: 

verstaan** 

** 

5. S: Jjaw~* jawel''* ~•eh heeft u ook eh inlichtingen over eh de trein eh 

6. fr: 
6: vanuit Eindhoven etl richting Schiphol** 

*ja de treinen vanuit 

7. I: Eindhoven naar Schiphol die vertrekken zes minuten over 't heel 

8. I: en zes minuten over 't half en u (g) doet er ongeveer twee uur 

9. r: en tien minuten over** *tpt uw dienst** 

ê: *okee bedankt b* 
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HOTDIAL 6 DIALOOG 6 (Situatie C) 

Proefpersoon: J. van I. 

Juni '84 

Band: EMR 26 (" juni '84; 1 - 7") 

Bandteller: 0722 

Tijdsduur: 0.33 

1. fr:_ *Schiphol inlichtingen ** 

ê= * met van I. goedemiddag kunt u mij 

2. S: vertellen wanneer eh vanuit Lyon •• eh in Amsterdam vliegtuigen 

3. fi = F ja 

b: aankomen •• gehu gedurende de hele week •• b* 
hoor 'n ogenblikje** 

4. I: ((4 sec))* •• mda komt 'n vliegtuig aan om negen uur vijfenvijftig 

5. ~: 

@: 
alleen niet in 't weekend** 

*dat is eh heel de week alleen niet 

6. 0: F ja*'~ f ja** 

~: in 't weekenctb* *en dat is de enigste vluchtk* *okee 

7. [Ï: f geen dank hoor** 

ê: bedanktb* 
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HOTDIAL 6 DIALOOG 8 (Situatie D) 

Proefpersoon: J. van I. 

Juni '84 

Band: EMR 26 ("juni '84; 1 - 7") 

Band teller: 07 53 

Tijdsduur: 0.48 

1. fr: *Schiphol inlichtingen** 

~: *met van I. goedemiddag ik heb 

2. S: eenn vlucht geboekt naar Parijs of eh naar Praag sorry eeeh maar 

<««« »»>»»»»>» 

3. S: ik weet nie meer precies wat 't vluchtnummer was was (' t de) KL 

4. S: tweehonderdéénentachtig of tweehonderdtweeentachtig kunt u mij 

*mja dat zal twee éénentachtig zijn** 

S. ~: dat vertellen** *enn ( e) 

6. ~: 

b: wanneer eh vertrekt die vanuit eh Schiphol** 

*om negen uur 

vijfentwintig vertrekt die** 7. 11: 
~: *en eh welke trein moet ik dan nemen 

8. [i: 
b: vanuit Tilburg om eh aansluiting te hebben op dat vliegtuig** 

*mdan 

9. I: moet uuu •• ongeveer drie uur van te voren vertrekken en de treinen 

10.I: vanuit Tilburg die vertrekken an twee over heel en twee over 't half** 

11.fi: *jgeen dank hoor** ••• *daag** 

~: *juist bedankt b* 
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HOTDIAL 7 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: L.A. 

Juni '84 

Band: EMR 26 (" juni '84; 1 - 7") 

Bandteller: 0809 

Tijdsduur: 0.31 

1. [i: Schiphol inlichtingen 

~: eeh goeiemorgen met L.A. eehm ik wilde 

2. S: vragen hoe laat eeh 't vliegtuig aankomt KLM driehonderd-

3. [r: 
ë: achtendertig 

waar komt dit= vandaan mevrouw 

van Nice 

4. Ïr: van Nice vandaag 

b: 
((2 sec)) die komt om elf uur twintig aan 

ja 

µa geen dank hoor raag 

••• elf uur twint~ ••• eehm okee bedankt da@g 
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HOTDIAL 7 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: L.A. 

Juni '84 

Band: EMR 26 ("juni '84; 1 - 7") 

Bandteller: 0850 

Tijdsduur: 0 .35 

*Schiphol inlichtingen f* 1. r= 
tt,: * eeh g<tiemorgen met L.A. eeh ik wilde 

2. S: de vertrektijden weten van 't vliegtuig vann Amsterdam naar Helsinki 

3. r= 
~: 

*ik zal even voor u kijken 

••• op eh acht juli •• zondag acht juli 

hoor *''< ( (5.5 sec)) * •• er vertrekken der drie een om negen uur 

ja 

5. Ïr· tien een om elf uur tien en een om zeventien uur dertig** 

6~ om zeventien 

6. [Ï: 
ê: uur dertig ••• okee hartstikke bedankt 

1een 

•• ~aag 

dank hoor daag** 

** 
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HOTDIAL 7 DIALOOG 6 (Situatie C) 

Proefpersoon: L.A. 

Juni '84 

Band: EMR 26 ("juni '84; 1 - 7") 

Bandteller: 0917 

Tijdsduur: 0 .40 

1. fr: * 

~: ** 

Schiphol inlichtingen** 

~tun goeiemorgen met L.A. eh ik wilde de 

2. S: aankomsttijd weten van eh 't vliegtuig van Mllnchen naar Schiphol 

3. fr: .. *ogenblikje hoor** ((8 sec))* ••• nja daar komen 

~: op zeven juli** 

4. I: der drie aan om elf uur vijftig om zestien uur vijfenvijftig (e)om 

5. r: eenentwintig uur vijftig** *gfen dank hoor** 

@: *okee bedankt b* 
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HOTDIAL 7 DIALOOG 8 (Situatie D) 

Proefpersoon: L.A. 

Juni '84 

Band: EMR26 ("juni '84; 1- 7") 

Bandteller: 0957 

Tijdsduur: 0.48 

1. fr: *Schiphol inlichtingen** 

~: ** *eeh goeiemiddag eh goeiemorgen 

2. S: met L.A. eh ik wil(ne)de de vertrektijden weten op zondag 

3. fi: *ogenblikje hoor** 

@: acht juli van Amsterdam naar Parijs** 

4. I: ((5.5 sec)) *nou dat zijn er een heleboel hoor wilt u ze 

alle allemaal hebben of hebt u voorkeur van tijd** 

leehmm 

6. [î: * he me verstaa 

ê: ja doe maar s morgen§* oe maar 's fl!Prgens 

s morgens 

** 

7. I: is er een om acht uur vijf ••• en der is er een 001 negen uur 

vijftig •• en om tien uur vijfentwintig** 

*okee bedankt 

9. fÏ: *~een dank hoor** 

6: b* 
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HOTDIAL 8 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: V.K. 

Juli '84 

Band: EHR26 ("juli'84; 8-12") 

Bandteller: 0009 

Tijdsduur: 0.38 

1. fr: Schiphol inlichtingen 

~: ja goedemorgen u spreekt met V.K. ehn ja ik 

2. S: wilde vragen hoe laat de vlucht RJ twee zes twee vandaag aankomt 

3. ,1: 

Ls = 

ogenblikje hoor (dan) zal ik voor u kijken •• waar komt ie vandaan 

mm eh ik 

4 • jl: fnee nee 

~: kom zelf uit Eindhovenlmar 

hf vliegtuig 

~h uit New York komt ie 

uit New York 

5. I: ogenblikje hoor ((13 sec)) die komt om twaalf uur tien 

6. II: aan ~a pa fag 

~: om twaalf uur tien komt ie in Sc~phol aan bkee bedankt ~aag 
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HOTDIAL 8 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: V.K. 

Juli '84 

Band: EMR 26 (" juli '84; 8-12") 

Band teller: 0036 

Tijdsduur: 0.38 

1. fr: *Schiphol inlichtingen 

~: *ja goedemorgen u spreekt met V.K. ehm ja ik 

2. S: wi ik had een vraag ehm over twee dagen dan verwacht ik iemand eh vanuit 

3. S: Frankrijk ehm die komt met een vliegtuig vanuit Lyon en ik wilde 

4. S: eigenlijk vragen wanneer die dag allemaal vliegtuigen uit Lyon aankomen 

5. jl: over twee dagen 

b: *ja** 

((7sec)) dan die is 

6. I: hier op Schiphol om negen uur vijf8nvijftig** 

*er 

8. fr: 
b: dag 

IE] *ja** 

is ( ) die dag maar één vlucht ** jokee! *okee bedankt 

*daag ** 

** 
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HOTDIAL 8 DIALOOG 6 (Situatie C) 

Proefpersoon: V.K. 

Juli '84 

Band: DIR 26 (" juli '84; 8-12") 

Band teller: 0058 

Tijdsduur: 0.46 

1. fi: * Schiphol inlichtingerf*. 

~: b Ja goedemorgen u spreekt met V.K. ernn ik heb 

2. S: eh voor volgende week donderdag een eh vlucht geboekt naar eh Montreal en 

3. S: dat was vlucht KL zes zeven één of vijf zeven één dat eh weet ik 

4. S: niet zeker maar ik wilde vragen hoe laat eh vertrekt dat vliegtuig 

5. fi: *ja dat is de KL zes zeven één en die vertrekt om 

~: vanuit Schiphol** 

6. r: vijf uur veertig en die komt aan ia Montreal om zestien uur** 

~: ((3 sec)) 

7. S: *eh okee en eh veertien uur veertig maar hoe hoe eh hoelang daarvoor moet 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

8. r: f u moet anderhalf uur van tevoren inchecken** 

~: ik al in Schiphol zijnb* 

9. fr: 
~: *oh dus tien over één dan moet ik in Schiphol zijn** 

*ja** 

*okee 

10 -~: f daag** 

ê: bedankt daag~* 
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HOTDIAL 8 DIALOOG 8 (Situatie D) 

Proefpersoon: V.K. 

Juli '84 

Band: EMR 26 (" juli '84; 8-12") 

Bandteller: 0082 

Tijdsduur: 1.03 

1. fi: *Schiphol inlichtingen** 

~: *ja goedeehmorgen u spreekt met V.K. ehn ik 

2. S: wilde weten hot laat over eh drie dagen de vliegtuigen van Amsterdam eh 

3. ~: *ogenblikje** ((8,5 sec)) *dat 

ê: naar Parijs eh wanneer die vertrekken** 

4. 0: 
1§: 

5. ~: 

~: 

is dus zondag dan 

* 
fijn er 

~W<* 
verscheidene hoor zal ik ze allemaal opnoemen 

voor u** *er vertrekt één om acht uur vijf om negen 

****ja graag** 

6. I: uur vijftig om tien uur vijfentwintig om veertien uur vijfentwintig en 

7. f: 
@: 

om zeventien uur nul vijf** 

*eh acht uur vijf negen uur vijftig 

8. ~: 

ê: tien uur vijfentwiutig veertien uur vijfentwintig en zeventien 

9. ~: 

b: uur vijf** 

*ja** 

*en ik moet om anderhalf uur voor eh het vertrek moet 

10.fr: f jaf* een dank daag** 

ê= ik op Schiphol zijnb* b okee bedankt hoor daag ** 
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HOTDIAL 9 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: H. van B. 

Juli '84 

Band: EMR 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0119 

Tijdsduur: 0.51 

l. jl: Schiphol inlichtingen 

~: goedemorgen u spreekt met H. van B. 

2. S: ik wou vragen of er •• vluchten bestaan tussen Amsterdam en Mllnchen 

3. 11: 
~: 

4. fr: 
Is= 

5. ïr: 
1 

ja hoor ogenblik 

kunt u zeggen (eh) hoe laat die (e) vertrekken 

zal ik kijken ((3 sec)) er vertrekt er eenn om negen uur vijftig 

ja 

r een om dertien uur veertig •• ® een om achttien uur vijfentwintig 

is· J·a 1 • 

1. 
l]a 

6. S: ••• achttien uur vijfentwintig en hoe lang doen die der ongeveer 

7. fr: 
ls: over 

ongeveeerr n uur en twintig minuten zeg maar ongeveer 

8. fr: anderhalf uur •• rat is nogal verschillend hoor dat is niet precies 

~: l.9kee 

9 - 11: 
ls = 

hetzelfde steeds 

en die vertrekken elke dag 

lOfI: ~een dank daag 

Is: voor de informatie •• d~ag 
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HOTDIAL 9 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: H. van B. 

Juli '84 

Band: EMR 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0175 

Tijdsduur: 0.58 

1. fi: * Schiphol inlichtingen ** 

~: * goedemiddag u spreekt met H. van B. 

2. S: ik zou graag de aankomsttijd •• hebben van de vlucht KL driehonderd-

3. 1r: 
~: achtendertig ••• eh vanuit Nice kunt u dat even opzoeken** 

*ja hoor 

4. jl: ogenblikje** ••• *die 

~: 

komt om achttien uur vijftig aan** 

*achttien 

5. S: uur vijftig ••• eh kunt u toevallig ook nachecken hoe lang 'n 

6. S: treinreis vanuit Eindhoven naar eh Schiphol der over doet** 

•• *nja ik geloof dat dat •• rond de twee uur is** 

*rond de twee 

8. 11= 

ê= 
GB 

uur ~n kunt u (ehin) dan ook nagaan wanneer ik in Eindhoven op de 

9. ~: 

ê: trein moet stappen** 

*ik weet alleen dat de treinen zes over heel 

10 ·Î1: 
ê= 

en zes over half vertrekken vanuit Eindhoven** 

*okee bedankt 

11.~: 

[ê: voor de 

*gfen dank hoor daag 

informatie (~ao) daag 

** 
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HOTDIAL 9 DIALOOG 6 (Situatie C) 

Proefpersoon: H. van B. 

Juli '84 

Band: EMR 26 (" juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0203 

Tijdsduur: 1.24 

1. fi: *Schiphol inlichtingen** 

~: *goedemiddag u spreekt met H. van B. 

2. S: uit Eindhoven ((kuch)) ik benn op zoek naar de aankomsttijden 

3. S: van vliegtuigen •• uit Dublin kunt u dat voor mij nakijken** 

4. r= 
k,: 

*ja hoor ogenblikje** ((5.5 sec)) *welke dag wilt u 

*ja** 

graag weten** 

*eehm ••• eh van •• donderdag vrijdag en zaterdag** 

r 
6. il: * ja hoor dan heb ik ••• uit Dublin zei u hè** *dan heb ik 

1 

Is· *J' a** L • 

7. I: één die komt aan om elf uur vijfenveertig op donderdag •• en op 

8. jI: twintig uur vijf •• en zestien uur vijftien*f ~en op vrijdag is 

b: bja** 

9. r: er één ook om elf uur vijfenveertig fwintig uur vijf •• en om 

~: ~* 

10.ji: zestien uur vijftien ** 

~: * ja** 

*en ook zaterdag **((2.5 sec))*wilt u 

(E] 
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HOTDIAL 9 DIALOOG 6 (vervolg) 

11 ·11: 
b= 

't ook weten van zaterdag f* * 

*~a ** 

•• om elf uur vijfenveertig is der 

12.fr: één dan en om zestien uur vijftien** 

ê: *okee bedankt voor de 

13.11: 1geen dat*hoor** ldaagr ** 

ê: informatie *daag 6* 
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HOTDIAL 9 DIALOOG 8 (Situatie D) 

Proefpersoon: H. van B. 

Juli '84 

Band: ENR 26 (" juli '84; 8 - 12") 

Band teller: 0237 

Tijdsduur: 1.11 

1. fi: *Schiphol inlichtingen** 

~: *goedemiddag u spreekt met H. van B. 

2. S: ik eh vertrek volgende week dinsdag ((kuch)) naar Paramaribo •• 

3. S: en ik heb daarvoor 'n eh ••• 'n reis geboekt kunt u nagaan welk eh 

40 

b'. vluchtnu.~mer •• op die dag de(eh) vliegtuigen hebben*:ja dat is 

de KL zeven zes één** 

*K(e) L zeven zes één ••• ehmm hoe laat 

6. [ï: 
~: vertrekt deze** 

*om negen uur vijfentwintig** 

*negen uur vijfen-

7. S: twintig •• ik ehm •• kom eh met de trein vanuit Tilburg kunt u 

8. ~: 

~: nagaan welke trein ik dan moet hebben** 

*nou u moet anderhalf uur 

9. I: van te voren inchecken •• en de trein doet err ongeveer anderhalf 

10.I: uur over dus u moet (dr) drie uur van te voren vertrekken uit 

11.I: Tilburg en de treinen uit Tilburg vertrekken twee over heel en twee 

12.I: over half dus u moet eigenlijk die hebben ddtwee twee minuten over 
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HOTDIAL 9 DIALOOG 8 (vervolg) 

13{1: 
~: 

zes s ochtends** 

*twee over zes nou ik ben benieuwd of er dan 

14{1: 

ê= zo vroeg al treinen vertrekken 

*"a ik dacht het wel hoor 

bedankt 

15 -11: ** 

~:voorde informatie 

* ** 

** 
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HOTDIAL 10 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: Mevr. van de V. 

Juli '84 

Band: EHR 26 (" juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0267 . 
Tijdsduur: 0.25 

1. jl: Schiphol inlichtingen 

~: goedemorgen met mevrouw van de V. 

2. S: eh de aankomsttijden van de vliegtuigen uit ~Afnchen •• op één 

3. 11: . <Fi) 
~: dag 1t> e ligt dat 

ogenblikje ((3.5 sec)) der komt 'n vliegtuig 

aan om elf uur vijftig en één om zestien uur vijfenvijftig 

nja 

5. r= 
6: nja 

en één om eenentwintig uur vijftig 

eenentwintig uur vijftig 

6. fi: geen dafk hoor daag 

~: fijn dankuwel ~aag 
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HOTDIAL 10 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: Mevr. van de V. 

Juli '84 

Band: EllR 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0288 

Tijdsduur: 1.26 

1. fr: * Schiphol inlichtingen f* 

~: *goedeeorgen met mevrouw van de V. 

2. S: eh 't vliegftuig naar Oslo aanstaande dinsdag vluchtnummer KL 

3. ,r: ~ ~ 
~: honde rdvij fentachtig of honderdzesentachtig ~oe laat vertr~t 

4. 11: 
6: 

derdvijfentachtig is datl 

dat en welk van de twee nummers is 

*het is honderdvijfen-

, t •• ** 

5. jI: tachtig en die vertrekt om 

@: 
tien uur tien** 

*ehrnm •• hoe laat van 

6. S: te voren •• hoe lang van te voren moet ik op Schiphol aanwezig 

7. fi: 
~: zijn 

*u moet anderhalf uur van te voren inchecken** 

anderhalf 

8. [ï: 
~: uur •• ** 

~a hoorj 

*hebt u enig idee van de treinverbindingen 

9. 11: 

~ : r ic h t ing Se hip ho 1 

*nja ik weet er wel iets van ik weet niet 

10.jl: echt eh helemaal de diensften hoor waar komt u dan vandaan 

ê= b* 
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HOTDIAL 10 DIALOOG 4 ( vervolg) 

11-fi: 

ê: *Tilburg 

** * **ja ik weet dat dat ongeveer anderhalf uur is 

** 

12.fr: en dat de treinen twee over heel en twee over half vertrek-

~: !tallol * 

13.fr: ken! ••• *ik weet dat ~*treinen twee over heel en twee 

b: hallo b 

14.I: over half vertrekken vanuit Tilburg en de reis duurt ongeveer 

15.I: 'n uur en veertig minuten dus u moet ongeveer drie uur van te 

16.~: voren eh**(vertrekken uit Tilburgj 

Is: *hallo 

*hoort u 

hallo** 

((lachend)) 

17.~: me 

ê= 

niet** 

*eh nee 't valt steeds weg •• eh ik heb 't nog tot 

18.S: eeh (de) trein gaat eh twee keer per uur •• twee minuten overr 

19.S: 't halve en over 't hele uur en hij doet er ongeveer •• één uur 

20.~: *j3a en u moet anderhalf uur van te 

ê: en veertig minuten over b* 

21.fi: 

~: 

voren op Schiphol zijn f* 

~ijn 

@*fot uw dienst** 

dankuwel ~aag ** 
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HOTDIAL 10 DIALOOG 6 (Situatie C) 

Proefpersoon: Mevr. van de V. 

Juli '84 

Band: El1R 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0322 

Tijdsduur: 0 .28 

1. fr: *Schiphol inlichtingen** 

~: *goedemorgen mevrouw van de v. 

2. S: hoe laat kan ik op zaterdag en zondag vliegen van Amsterdam naar 

3. fr: f ogenblikje*>'< ((7 sec)) *er zijn er dan drie vluchten 

~: Helsinki* 

4. I: zowel zaterdag als zondag da's één om negen uur tien één om elf 

uur tien en één om (z)zeventien uur dertig** 

*dat is 't dankuwel 

6. 11: ~dienst** 

~= L** 
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HOTDIAL 10 DIALOOG 8 (Situatie D) 

Proefpersoon: Mevr. van de V. 

Juli '84 

Band: EMR 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0344 

Tijdsduur: 1.36 

*Schiphol inlichtingen** 

*goedemorgen met mevrouw van de V. 

2 

• b: ehm ik wil graag weten hoe laat vlucht RJ tweehonderdtwee~n-

3 jl' *ogenblikje** ((13 sec)) 

• ~~ zestig vanuit New York aankomt vandaag** 

4. jl: *nja ctie komt om elf uur vijfenveertig aan** 

~: *eh rijden er op 

5. S: ('t) r:ioment nog busdiensten vanuit diverst= plaatsen (eh) in ons 

6. fî: 
ê: land naar Schiphol** 

* ja hoor dat zijn gewoon KLM-bussen** 

*hoe 

7. S: laat vertrekt die vanuit Eindhoven en kan ik daar ook gebruik van 

8. ~: 

~: maken als ik iemand af ga halen en eh niet zelf geboekt heb** 

*u 

9. I: kunt daar gerust gebruik van maken ik heb hier geen busdiensten 

10.I: hoor dan moet u eeh 'n ander nummer bellen dan moet u nul twintig 

11.fr: negenenveertig vijfenvijftig zevenenzeventig bellen** 

ê: *u weet ook 
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HOTDIAL 10 DIALOOG 8 (vervolg) 

12{1: * hoe 

~: niet ((kuch)) of die 's morgens al eh z6 vroeg vertrekken** 

13{1: vroeg vertrekken** 

~: *dat 't mogelijk is om om elf uur vijfenveertig 

14 {r: 
~: op Schiphol te zijn** 

*oh dat eh dat daar vertrekken wel bussen z6 

15.I: vroeg ja (da) kunt u eh gerust nemen zowel uit Amsterdam als uit 

16{1: 

~: 

Utrecht''* 

* •• vanuit Amsterdam of vanuit Utrecht niet vanuit Eind-

17.[ï: * 

b: hoven ** 

nee der zijn geen KLM-bussen vanuit Eindhoven dan moet 

18.r: u eerst met de trein naar Utrecht** 

ê= *hebt u enig idee hoe lang ze 

19 ·11: 
ê= der op rijden van Utrecht Schiphol** 

* •• ik denk een half uur 

20.jï: hoor ongeveer** I* ~ dienst daag** 

ê: .. * fijn dankuwel ~aag b* 
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HOTDIAL 11 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: D.M. 

Juli '84 

Band: EMR 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0381 

Tijdsduur: 2.01 

1. fr: Schiphol inlichtingen 

~: ja goedemorgen juffrouw kunt u mij 

2. S: ook zeggen hoe laat de KL drie drie acht uit Nice aankomt op 

3. 
~: 

*vandaag** *ogenblikje** ((12.5 sec)) * **om acht-

s: Schiphol ja 

4. ~- tien uur vijftig 

s: om achttien uur vijftig en ehm hoe laat gaat 

5. 11: 
~: er 

daar gaat geen bussen 

n NLM van ( eh) Eindhoven naar Amsterdam 

6. rr: vanuit Eindhoven hoor naar Amsterdam jda d{t is vanuit ~anuit 

~: ~ee bn vanu~t 

7. r: jÄinsterdam en vanuit Utrecht gaan ze naar Schiphol 

~: Utrebht en eh vanuit 

8. S: Utrecht naar Schiphol hoe laat eh vertrekt ie dan als je daar om 

9. fr: 
~: achttien uur vijftig moet zijn 

ik heb daar geen eh tijden voor 

lü{i: hier hoor dan moet u 'n ander nummer bellen 

~: oh ••• eehm ('ns) even 
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HOTDIAL 11 DIALOOG 2 (vervolg) 

11.S: kijken en de NLM van eh Einhoven naar Amsterdam daar vliegt er 

12.~: •• ja maar daar heb ik hier geen eh 

ê= toch ook eentje 's avonds 

13 -~: informatie over nee 

~: nee oh dus eh u kunt alleen maar zeggen dat er 

14 ·11: ja of direkt 'n 

k,: 'n bus gaat vanuit eh Utrecht naar Amsterdam 

15.I: trein hè u kunt ook gewoon met de trein naar Schiphol tegen-

16 -~: 

ê= 
woordig dan moet u overr Amsterdam en eh (o) daar overstappen 

jaa 

17 -~: 

b: ja ja en daar heeft u ook geen tijden van zeker hè 

eh u vertrekt 

18.~: vanuit Eindhoven 

ê= ja 

nou dan gaan de treinen (zè) zes minuten 

19.I: over 't heel en zes minuten over 't half en ik weet dat u der 

20.b'. ongeveer twee uur en tien minuten over doet

0

h jahè dus eh 

21.~: dan kunt u 't zelf zo uitrekenen 

ê: ja 

dan moet u wel in Dordrecht •• 

22.~: en Leiden overstappen 

~: (n)Dordrecht en Leiden 

ja 

ehm ••• en dan 
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HOTDIAL 11 DIALOOG 2 (vervolg) 

23.fr: ~an gaat u direkt naar Schiphol dan 

ê: kom( i) e h gaat ie dan door ~aar Schiphol 

24.fr: 

ê= 
kunt u op Schiphol uitstaptnh 

ja en dat was zes over 't heel 

25.JI: pa en ongeveer twee uur en tien mi~ten 

Is: en zes eter 't half ~aa ja 

26 .r = 

ê: okee nou dan weet ik voldoende 

goed hopr darg 

~edankt baag 
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HOTDIAL 11 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: D.M. 

Juli '84 

Band: EMR 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0420 

Tijdsduur: 1.57 

1. fr: *Schiphol inlichtingerf*. 

ê= b Ja goedemorgen eh kunt u mij ook 

2. S: zeggen hoe laat er maandag eh vliegtuigen Amsterdam Parijs 

3. ~: * 
~: hoe laat die vertrekken** 

ja hoor ogenblikje** ((5.5 sec)) 

4. I: *(der) vertrekken der (vv)verscheidene hoor ik zal u even 

5. I: de( tt) tijden geven daar vertrekt ~én om acht uur vijf 

6. ~: ••• om negen uur vijftien •• om negen uur vijftug 

@: *om negen uur 

7. S: vijftig weer vertrek Amsterdam bedoelt u da's de volgende** 

wat zegt u 

*is dat negen uur vijftig is dat weer de volgende** 

9. rr: 
~: 

dat is die na negen uur vijftien ja 

§1 *en wat is 't eh vlucht-

10 .fr: 
~: nummer van die(eh) die vertrek van acht uur vijf** 

dat is KL 

11.I: driegntwinti drie driegntwintig •• dus KL drie driegn-
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HOTDIAL 11 DIALOOG 4 (vervolg) 

12 .fi: twintig 

~: *en ehm die van negen uur vijftig hoe laat komt die 

13.fï: 

~: in Parijs aan** 

die komt om tien uur vijftig aan 

*en 't 

14 ·11: 
~: vluchtnummer** 

KL drie twee vijf 

*en eeh •• er (g)vertrekken der 

15.~: ja hol°: moet u ze allemaal hebben 

b: nog meer die dag ~ *ja zo'n 

16.S: paar nog eh eentje tussen de middag en dan eentje op de middag 

17.fr: ja der ~s •• der is nog één om 

b: dat ik een beetje kan kiE:zen b* 

18.I: veertien uur vijfentwintig en één om zeventien uur vijf ••• 

19.[î: dat is de laatste 

ê: *en die van veertien uur vijfentwintig (d)hoe 

20.[i: vijjftien uur vijfentwintig 

~: laat was die in Parijs b* •• *en die van 

21.11: 

ê: zeventien uur vijf** 

achttien uur vijf 

*eehm ik denk dat ik die 

22.S: van zeventien uur vijf neem en wat was daar 't vluchtnummer van** 
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HOTDIAL 11 DIALOOG 4 (vervolg) 

AF negen vijftien 

*okee dan weet ik voldoende 

2 4 .fr: da!àg • • • * * 
ê= ~aa*~ 
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HOTDIAL 11 DIALOOG 6 (Situatie C) 

Proefpersoon: D.M. 

Juli '84 

Baud: EMR 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Band teller: 0464 

Tijdsduur: 2 .19 

1. fr: *Schiphol inlichtingen ** 

~: * ja goedemorgen mevrouw eehm ik 

2. S: wilde es vragen kunt u mij ook zeggen eeh voor aanstaande zondag 

3 

• ~'. de vluchten vanuit Lyon op Schiphol hoe laat die aankomen*:ja 

4. fr: 
~: 

hoor ogenblikje** ((5 sec)) *aanstaande zondag *f 

* Lla dat klopt 

s. fr · 
~: 

*ja daar ve daar vertrekken geen vliegtuigen uit Lyon •• ** 

** *eehm 

6. r: *§maandag** 

~: wel zaterdag en maandag ~* *okee dan eehm •• hoe 

7. S: kun je anders dan uit Lyon komen als er geen eh vluchten zijn** 

*ja dan zal je waarschijnlijk in Parijs overstappen** 

*eeh okee 

9. fr: * 

~: (na) kunt u dan wel zien hoe laat ze aankomen** 

nee over zater-

10.I: dag en zondag heb ik hier helemaal geen informatie daaromtrent 

11.I: omdat dat toch eh •• de binnenlandse vluchten(eh) in Frankrijk eh 
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HOTDIAL 11 DIALOOG 6 (vervolg) 

12 {r: zijn niet hier allemaal bekend** 4ik heb alleen mp:r 

~= --~ b 
((zucht)) 

13.I: de vluchten uit Parijs dan die zou ik (u) kunnen uit ehe opgeven 

14.~: ** * 

~: * dus vanuit Lyon vlieg je op Parijs en daar stap je over ** 

in 

15.~~. 't weekend wel jaf*J·a als u m1.·J· b b dan eh wat uit Parijs kan geven 

16 -~: * ja hoor ((5.5 sec)) eh daar komt dan 'n vliegtuig aan om negen 

b= ** 

17 .I: uur veertig •• en één om tien uur vijfenveertig •• één an twaalf 

18.I: uur vijfentwintig één an dertien uur om zeventien uur en om 

19.fr: negentien uur vijfenvijftig** 

~: *en dat zijn allemaal aansluitingen 

20.~: 

~: ook vanuit Lyon** 

*nou dat weet ik niet hoor daar zal ongetwijfeld 

21.I: 'n vliegtuig uit Lyon naar Parijs gaan maar die tijden weet ik 

2 2 .[i: 
b= 

niet** 

!mmml *en als 't eh 'n maandag is dan eh vliegen ze wel 
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HOTDIAL 11 DIALOOG 6 (vervolg) 

23.jI: *GJi. dan eh is 't rechtstreeks** 

k,: rechtstreeks uit Lyon b,~ .. *en kunt 

24.jï: *Ba hoor dat is om negen uur vijf-

ê= u me dan even tijden van geven b* 

25.~: envijftig is die dan hier in eh •• op Schiphol** 

ê: *is dat er maar 

26.fr: *@"a ** 

~: eentje op de hele dag ~* *okee dan eh weet ik weer voldoende 

27.rr: *~nst hoor daag f* 

~: bedankt ~* *baag** 
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HOTDIAL 11 DIALOOG 8 (Situatie D) 

Proefpersoon: D.M. 

Juli '84 

Band: EMR 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0525 

Tijdsduur: 0.53 

1. fr: * Schiphol inlichtingerf*. 

b: ~ Ja goedemorgen ik zou graag willen 

2. S: weten hoe **llaat eh volgende week dinsdag •• eh 't toestel 

3 

• ~'. Amsterdam Los Angel es hoe laat dat vertrekt en eh 't v :cht-

4 II· ik kan u niet bir*ijpen hoor •• ** 

• Ls 
0

: nummer is *del ~ *eeh** * ik zou 

5. S: graag willen weten hoe laat 'n •• vliegtuig volgende week 

6. S: dinsdag •• vertrekt van Amsterdam naar Los Angeles en ik heb 

7. S: 't vluchtnummer maar ik weet niet meer of 't de KL vier nul 

8. fr: *dat is de KL zes nul 

b: één was of de KL zes nul één** 

één 

9. I: en die vertrekt om veertien uur vijftig en die is in Los 

lOf: 

r= 

Angeles an zestien uur vijf** 

*en hoe laat is d hoe lang is 

»>»»> 

11-11: F da's ander-

b: de inchecktijd is dat 'n uur of anderhalf uur6* 
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HOTDIAL 11 DIALOOG 8 (vervolg) 

12.jl: half uur van te voren** 

~: *okee dan weet ik voldoende hartelijk 

13.fr: *~t uw dienst da~** 

~: bedankt ~* ~daag** 
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HOTDIAL 12 DIALOOG 2 (Situatie A) 

Proefpersoon: R.S. 

Juli '84 

Band: EMR 26 (" juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0560 

Tijdsduur: 0.50 

1. jI: Schiphol inlichtingen 

~: mor goedemorgen u spreekt met mevrouw s. 

2. S: eeh volgende donderdag wou ik naar eh Montreal nou weet ik 't 

3. S: vliegt 't vluchtnummer van de KLM-vlucht niet is dat zes éénen-

zes éénenzeventig 

zeventig of vijf éénenzeventig zes één-

ja 

enzeventig en eh hoe laat zou ik vanuit Tilburg moeten om dat eh 

6. jr: 
~: nog te halen hebt u daar enig idee van 

nou uw vliegtuig vertrekt om 

7. r: veertien uur veertig -~nu moet anderhalf uur van te voren inchecken 

~: nnja 

8. ~: en de reis vanuit Tilburg is on(der)geveer anderhalf uur cfus als 

~: nja ~us 

9. r: u dik drie uur van te [voren 

G: ~ik drie uur dus dat is even kijken (veertwi) 

1O.S: dat is dus iets van eh elf uur veertig moet ik dus omstreeks die 

>»>»»» 
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HOTDIAL 12 DIALOOG 2 (vervolg) 

11.~: 

~: tijd 'n trein hebben uit Tilburg 

ja okef 

fijn dan weet ik genoeg bartelijk 

12.fr: geen dank ~aaaag 

ê= bedankt d~ mevrouw 
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HOTDIAL 12 DIALOOG 4 (Situatie B) 

Proefpersoon: R.S. 

Juli '84 

Band: EHR 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0607 

Tijdsduur: 0.31 

1. fr: *Schiphol inlichtingen ** 

~: * goedemorgen u spreekt met mevrouw S. 

2. S: ik heb over drie dagen heb ik 'n feest in Helsinki •• en nou wou 

3. S: ik dus eh daar naar toe maar nou wou ik weten hoe laat kan ik 

4 fr· *dat kunt uu op drie tijden 

• ~~ vanuit Amsterdam naar Helsinki vliegen 

5. 1,1: tamelijk oo, negen uur tien om elf uur tien 

s: nJa negen uur tien elf 

6. 
~: 

en om zeventien uur dertig ** 

s: uur tien en om zeventien uur dertig 

7. 11 · fgef dank hoor 

~~ fijn (dat) weet ik dan genoeg hartelijk bedankt ~ag ~evrouw 

8. rr: 
b= 

daag** 

** 
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HOTDIAL 12 DIALOOG 6 (Situatie C) 

Proefpersoon: R.S. 

Juli '84 

Band: fil1R 26 ("juli '84; 8 - 12") 

Band teller: 0631 

Tijdsduur: 0.45 

1. fi: * Schiphol inlichtingen** 

b: *eh goedemorgen u spreekt met mevrouw S. 

2. S: uit Eindhoven ik moet eh iemand afhalen van vlucht •• Leonard 

3. S: Hendrik nul negen zes uit Mllnchen nou wou ik graag weten hoe 

4. S: laat die vlucht aankomt en ook hoe laat ik vanuit Eindhoven zou 

s. fr: 
~: moeten vertrekken om daar te komen ik heb geen auto•~* 

* .. nnou 

6. I: ('t) vliegtuig komt om elf uur tien aan •• en dan kunt u 't beste 

7. I: misschien met de trein gaan vanuit Eindhoven da's ongeveer •• twee 

8. I: uur en tien minuten denk ik •• en de treinen vanuit Eindhoven ver-

9. fr: 
~: 

trekken om zes over heel en zes over half** 

jffij~n dankuwel 

10{1: 

~: daar ben ik mooi 
f ~* 

mee geholpen dankuwel d~ mevrouw b* 
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HOTDIAL 12 DIALOOG 8 (Situatie D) 

Proefpersoon: R.S. 

Juli '84 

Band: EMR 26 (" juli '84; 8 - 12") 

Bandteller: 0663 

Tijdsduur: 0.40 

1. fr: *Schiphol inlichtingen ** 

~: * goedemorgen u spreekt met mevrouw S. 

2. S: uit Eindhoven eh kunt u mij •• helpen aan een paar aankomsttijden 

3. [ï: 
~: van vliegtuigen uit Dublin alstublieft** 

*ja hoor zegt u 't maar 

4. Jr: t 
~: l?ehm dat is eh over •• twee dagen verwacht ik iemand uit Dublin maar 

5. S: we weten ( nog) niet precies op welke vlucht dus ik wou graag 'n paar 

6. JI: * 

ê: aankomsttijden hebben als dat kan** 

nja ik heb daar één die komt 

7. I: aan om elf uur vijfenveertig •• om twintig uur vijf ••• om zestien 

8. fï: 
ê= 

uur vijftien is er ook één** 

lfijn d}<ankuwel dan weet ik genoeg 

9. lï= 
ê: dag mevrouw ** 
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