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De hobby ‘korte golf radio beluisteren’ breng me in gedachten terug naar de
jaren zestig van de vorige eeuw. Waar was de eerste echte beleving met iemand
die zich met ontvangen en zenden van korte golfsignalen bezig hield en onder
welke omstandigheden? Voor een ieder zal dit een eigen herinnering zijn maar
vaak is de locatie terug te brengen tot een drietal voorbeelden. Een donker klein
kamertje, dat te klein is om als goede slaapkamer te worden gebruikt; een
hoekje op de zolder van het huis of een schuurtje achter in de tuin. De laatste
is voor mij de eerste die te binnenschiet. Een grote volkstuin waar omwonenden
een lapje grond konden huren. Dit was ook door een van onze buren gedaan en hij
had er een schuur opgezet om daarin zijn hobby te kunnen beoefenen. Kom daar
anno 2012 nog maar eens mee aan. De heer Stobbe, zoals hij heette, werkte op
de UTS als docent en wist dus waar hij over sprak. Vele zelfgebouwde zend- en
ontvangstapparatuur met zelfgebouwde antennes stonden hem ter beschikking
en af en toe hoorde je hem wel eens dwars door het televisiesignaal van
Nederland heen. Van nabranders had ik in die tijd nog niet gehoord. Wel leerde
ik vrij snel dat het luisteren naar korte golf radio te maken had met het
aanbrengen van de juiste antennes en vooral het hebben van een enorme
hoeveelheid geduld.
We zijn inmiddels vele decennia verder, de techniek heeft zich enorm
ontwikkeld en gelijk aan de ontwikkeling van de radiostudio’s door de decennia
heen is er eigenlijk niets meer van de sfeer van de hobby uit die tijd over
gebleven. Gelukkig zijn er wel hobbyisten over, die op een andere manier dan
destijds de korte golfsignalen verspreiden en ontvangen. Voor die gebruikers
van vandaag is er het boekwerk: Kurzwellenempfang heute. Die neuen
Perspektiven der SDRs verschenen. Het is een ruime insteek in de wereld van
de SDR Radio, die wordt beschreven onder redactie van Nils Schiffhauer. Radio

die gestuurd wordt door software. Het boekwerk is niet alleen gericht op de
korte golf hobbyist maar ook op de zendamateur en het is zowel voor de
nieuweling op het pad van deze hobby als ook de oude vertrouwde hobbyist,
geschreven. De nieuwe invloeden op de techniek zijn op een zeer begrijpelijke
manier beschreven en wordt het totale spectrum van ontvangst besproken.

Wat ook een belangrijk onderdeel van Kurzwellenempfang heute. Die neuen
Perspektiven der SDRs is, zijn de ettelijke beschrijvingen van diverse
ontvangers die er anno 2012 op de markt zijn, zodat bij een eventuele aanschaf
niet alleen op de adviezen van een verkoper hoeft te worden afgegaan. En is er
natuurlijk ruimte voor de antenne, die onmisbaar verbonden is met deze vorm
van radiohobby en dus ook alle aandacht krijgt. Tenslotte dien ik zondermeer te
vermelden dat er in het boekwerk een DVD is ingesloten gevuld met tal van
video’s, waarin de redacteur technische informatie aan de gebruiker brengt.
Maar er staan ook tal van Pdf files op, waarin nog meer technische tips naar
voren komen.
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