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In 1968 kwam Ab (Albert) in contact met Henk de Radio variant die op de mg draaide en dat leek hem wel wat.
Via de Zorro kreeg Ab contact met de Silvia uit Emmen.
In 1970 kocht ab een VT 4C zender compleet van de Silvia uit Emmen.
De draad antenne werd gespannen tussen de schoorstenen met behulp van de Zorro.

In 1973 werd werd Ab gepakt i.v.m een grote inzet van de ppt en politie in de regio.
Ab kreeg een bekeuring van 250 gulden.
Er werd een nieuwe zender 813 zender gebouwd door een locale bouwer.
Maar werkte niet goed op de antenne die tussen de schoorsteen zat.
Er werd een nieuwe mast gebouwd waar de draad in gemonteerd werd.
In 1974 verhuisde Ab met zijn vrouw naar Emmen waar de zender weer werd opgebouwd.
De mastwas dit keer een hoge boom waar de takken waren uitgezaagt om de isolator te bevestigen.
De antenne was te lang en de zender op de 480 MHz draaide, met condensatoren werd de antenne aangepast.
In 1977 verhuisde het gezin naar Klazienaveen waar de zender op zolder kwam en 25 jaar bleef staan.
I 1999 deed zig een mogelijkheid voor om weer te beginnen.
Omdat de buurman een andere mast bouwde die ook actief was op de band, en Ab gemotifeerd werd door de Noordijk
(stem v a Bornebroek) kreeg Ab de mast van de buurman en kon hij zijn antenne weer opzetten.

Er werd een draad antenne gespannen en de 813 werd weer in de lucht gezet.
In 2001 kocht Ab een Rohe&Schwartz SK050 van de Lowland, en werd er een spoel antenne bebouwd, die op de 20
meter hoogte in de mast kwam en later een inv v voor de kortegolf.
In 2006 verkocht Ab de sk 050 en kwam de 813 weer aan de band.
In 2014 werd er een GRC 9 KG zender gekocht en de 813 gesloopt, de GRC9 werkte goed tot er een onderdeel uitbrande
en de zender voorgoed defect was.
De GRC9 werd verkocht aan een buurtpiraat, Ab ging in 2016 over op een transistor zender van 10 watt.
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