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Andermaal is er een VTH Verlag publicatie uitgekomen, in 

samenwerking met Siebel Verlag. Eén van de vaste auteurs van de 

uitgeverij is bereid gevonden een marktoverzicht te maken van de 

speciale ontvangers voor gebruik als men de korte golfbanden wil 

afstruinen naar stations. Het overzicht is zowel voor de zogenaamde 

mobiele ontvangers als voor de toestellen die een vaste plek hebben. 

 

De afgelopen jaren was het een tendens dat verschillende 

organisaties, die – soms al decennia lang – gebruik maakten van het 

korte golf spectrum om de radio-uitzendingen te verspreiden, zich 

terug trokken van de korte golf om andere manieren van transmissie 

de voorkeur te geven. Maar er zijn ook nog genoeg radiostations, die 

wel de korte golf trouw zijn gebleven. Radio China is daar een 

voorbeeld van, die je trouwens met zenders op heel veel frequenties 

kunt horen. In: ‘Marktübersicht Kurzwellenempfänger‘, zette Richard 

Zierl voor de hobbyisten alles nog eens goed op een rijtje. Uit deze 

publicatie blijkt dat er zeker nog een groot aanbod aan goede 

ontvangers zijn, hoewel het concept en de techniek in de loop der 

jaren drastisch is veranderd. Maar Zierl biedt tal van handvaten aan 

de lezer aan om de voor deze meest geschikte korte golfontvanger 

uiteindelijk aan te schaffen. 

 

 



 
 

In het begin van het boek legt de auteur eerst uit wat korte golf 

radio is en wat je in de praktijk ermee kunt doen; dit voor de 

toekomstige hobbyist. Vervolgens gaat hij in tal van onderwerpen in, 

zoals frequentielijsten, amateurradio, ontvangstantennes, SSB 



ontvangst, hoe te tunen en het filtergebruik. Vervolgens neemt Zierl 

je mee in de verschillenden ontvangstconcepten; zowel de analoge als 

de digitale mogelijkheden.  

 

Uiteindelijk komt hij uitgebreid op het doel van het boekje 

‘Marktübersicht Kurzwellenempfänger‘, het voorstellen van liefst 20 

ontvangsttoestellen, die voor deze publicatie uitgebreid werden 

getest. Zondermeer andermaal een technische publicatie die 

noodzakelijk in de boekenkast van de radiohobbyist thuis hoort. 

 

Hans Knot 

 

 

 


