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Voor me ligt, net voor de Kerstdagen, het nieuwe exemplaar van 

‘Sender & Frequenzen’, van de Duitse uitgever ontvangen. Het is al 

weer de 32ste uitgave van dit jaarboek, dat nu voor 2015 bestemd is. 

In gedachten ga ik terug naar het einde van het jaar 1982. We 

leefden eigenlijk in een totaal ander tijdperk. Internet was er bij 

lange na nog niet beschikbaar voor de particulier. Snelle contacten 

via email, sms en andere vormen van moderne communicatie waren er 

nog niet. Satellieten waren er wel, maar nog niet breed in gebruik 

voor de transmissie van radio – en televisiesignalen. De computer was 

nog lang geen gemeengoed en dus communiceerde het merendeel van 

de intensieve radioluisteraars met elkaar en met de radio- en 

televisieorganisaties via briefpapier en briefkaart.  



 

En daar lag toen in 1982 plotseling het allereerste exemplaar van 

‘Sender & Frequenzen’ in de toenmalige Postbus. Als jarenlang 

gebruiker van het World Radio and TV Handbook stond ik destijds in 

eerste instantie huiverig tegenover deze nieuwe publicatie, die in de 

Duitse taal verscheen. Maar na enkele uren van bladeren en het lezen 

van de diverse onderdelen van het boekwerk raakte ik aardig 

enthousiast over wat door de redactie was bijeengebracht en welke 

mogelijkheden de inhoud aan het beleven van de radiohobby kon 

geven. Ik schreef er een uitgebreide recensie over, die destijds 

alleen verscheen – vier weken later – in het Freewave Media 

Magazine. Immers de communicatie met de radioliefhebbers verliep 

in die tijd via tijdschriften. 

Vanaf 1982 is het boek al die jaren blijven verschijnen en is nu dus 

‘Sender & Frequenzen 2015. Jahrbuch für welweiten 

Rundfunkempfang’ uitgekomen. Wederom hebben de eindredacteuren 

Schmiz en Siebel, gesteund door een rijk team, een pracht boek 

weten te realiseren waarbij de geboden informatie zo veel mogelijk 

up to date is gebracht, vergeleken met die van een jaar geleden. 

 

Wat kan de lezer zoal verwachten na het gebruikelijke 

landenregister, de tips voor succesvolle wereldwijde ontvangst en 

een zeer uitgebreide opsomming van de landen waar de radio actief is 

en wat men zoal heeft te bieden voor de luisteraars. Natuurlijk zijn 

er de luisterplannen van de stations die deels of geheel in de Duitse 

taal programma’s verzorgen. Immers is ‘Sender & Frequenzen 2015. 

Jahrbuch für welweiten Rundfunkempfang’ in eerste instantie vooral 

uitgegeven voor de radiohobbyisten in landen als Duitsland en 

Oostenrijk, maar wordt het ook door velen in de Benelux landen 

gezien als het gouden handvat naar de radiohobby. 

 

Ook is er schematisch een overzicht terug te vinden van de 

Duitstalige programma’s. Ben je bijvoorbeeld ook scherp op het 

onderwerp 'sport' dan kun je vrij snel het nodige aan programma’s 

van je gading vinden. Ook dient vermeld te worden dat er weer 



ruimte is voor het hoofdstuk ‘Radio en Televisie via de Satelliet’, 

waarbij tal van satellieten en een veelvoud aan frequenties en te 

ontvangen stations is terug te vinden. En voor de moderne 

hobbyisten, die het gemak van internet gebruiken voor hun 

radiohobby, is er ook genoeg aan informatie terug te vinden in 

‘Sender & Frequenzen 2015. Jahrbuch für welweiten 

Rundfunkempfang’.  

 

Tenslotte dient vermeld te worden dat bijvoorbeeld ook de 

zogenaamde hobbypiraten, die veelal alleen in het weekend te 

beluisteren zijn, een terechte plek hebben gekregen in een van de 

aanvullende hoofdstukken. Al met al een prachtige aanvulling voor het 

boekenbestand van de radiohobbyist. Een voordeel is dat via het 

snelle internet een dergelijk boek veel sneller op de leestafel kan 

liggen als bijvoorbeeld 32 jaar geleden, toen de besteller vaak weken 

lang diende te wachten op een nieuw exemplaar van ‘Sender & 

Frequenzen. Jahrbuch für welweiten Rundfunkempfang’ 

 

Hans Knot 2014.  

  


