Peter radio Interpol geb. 1961 in Weerselo.
Peter kwam in contact met de piraterij via de buurman
toen ongeveer 12 jaar was.
De buurman zende uit onder de naam Interpol en peter
ging daar vaak heen te platen draaien terwijl
de buurman ging koeien melken.
Toen Peter 16 jaar was heeft hij zijn eerste zender
gekocht het was een EL 34 zelfbouw met een
langdraad antenne van 20 meter.
Op 19 jarige leeftijd ging hij over op een 4 x VT 4c
zender met geloso versterker en modulatie trafo.
Bij deze zender werd dezelfde antenna gebruikt als bij
de EL 34.
Door de variac te ver los te draaien gingen twee buizen
stuk en is peter er een jaar mee gestopt.
Ook werd er een tijdje op de FM uitgezonden met een
QQE 3 20.

Toch kon hij het niet laten en moest er weer een
middengolf zender komen.
Toen was hij 21 jaar, dit werd een scheepszender met
de buis PE1 100 met een bijpassende modulator.
De antenne was een langdraad die hiervoor gemaakt
was, het vermogen van de zender was 400 watt draag
golf.
Na drie jaar werd peter gepakt en werd door het AT een
nepzender meegenomen.
Een vriend van Peter heeft de zender waar peter mee
draaide weggebracht in de tijd dat peter op het
politie bureau zat.
peter moest een beschikking van 500 gulden betalen
voor het illegaal uitzenden.

Snel nadien ging peter al weer met de PE1 100 uitzenden en
dit ging een aantal jaren goed.
De zender werd na vier jaar verkocht aan een buurjongen.
Peter stopte met het zenden want zijn gezin ging voor, na
vele jaren op zijn 45ste jaar kocht peter weer een zender dit
was een 4 x 807 met een vermogen van 150 watt draag golf.
De antenne was weer een langdraad.
Dit werd gebruikt tot hij 54 jaar was, toch was dit niet genoeg
en moeste er een andere zender komen met meer
vermogen.
Dit werd een 4 CX 100 A met modulator met twee buizen tb
4/1250 uit deze zender komt 1,4 KW vermogen.
De voeding is een drie vazen trafo op krachtstroom.
De antenne is een zelfgemaakte verticale spoel antenne op
een hoogte van 20 meter.
Peter gebruikt deze zender tot op heden en het werkt goed.
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