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Terugdenkend aan de beginperiode, waarin via internet
radioprogramma’s werden ontvangen, komen mijn gedachten bij de
gezellige ontbijtjes op de zaterdagochtenden als we er de tijd voor
namen en tevens zaten te luisteren naar een radiostation, dat
normaal alleen in London via de FM was te ontvangen, Het kwam de
huiskamer binnen met prachtige easy-listening muziek. Het was
eigenlijk, in die tijd, het pareltje in het radioluisteren. Stap voor
stap breidde het aantal internetradiostations uit, waarbij er
duidelijk een onderscheid diende te worden gemaakt tussen de meer

professionele radiostations en de hobbyist, die misschien wel
gedeeltelijk uit de ‘piratenhoek’ kwam en dacht via internet een
veiliger vorm te hebben gevonden om zijn muziek aan een eventuele
luisteraar te kunnen voordragen. ‘Eventueel’ was inderdaad de vraag
want de grote vraag was ook voor hen hoeveel luisteraars hadden
afgestemd op de stream van het betreffende radiostation. Veel is er
inmiddels veranderd, alles is tot in meer perfectie gepromoveerd en
wereldwijd zijn er ontelbare radiostations, alleen via internet, actief.
Thomas Riegler, Oostenrijker en sinds 2001 verantwoordelijk voor
meer dan 50 boeken via VTH Verlag, heeft: ‘Internetradio.
Grezenlose Programmvielfalt‘ geschreven. Hij brengt de lezer tal van
tips inzake deze vorm van radio. Om een aantal te noemen:
 Voor- en nadelen van internetradio
 Hoe functioneert internetradio?
 Hoe vindt de financiering plaats?
 Waarmee te ontvangen?
 Internet radio’s, welke zijn er in de markt?
 Hoe goed kan internet radio klinken?
 Is het mobiel te gebruiken?
 Internetradio via de PC
 Internet tv en veel, veel meer
Zo te zien genoeg interessante onderwerpen om het boekwerk aan
te schaffen. Riegler schat het aantal radiostations, dat worldwide
alleen via internet actief is, op meer dan 25.000. Aangenomen kan
worden dat dit aantal dagelijks groter wordt.
Van dezelfde auteur is tegelijkertijd het boekwerk: ‘SatellitenEmpfang am PC’ uitgekomen en tegen dezelfde prijs verkrijgbaar.
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