Alex Blauwe Fazant is geboren in november 1956 Klazienaveen.
Alex is begonnen thuis bij zijn vader die tv monteur was en veel
onderdelen thuis had.
De interesse was er al van af zijn 8 st levens jaar.
Als ze op visite gingen was er altijd een geheime zender op de radio en
dat was voor Alex heel interessant.
Hij hoorde van zijn vader dat die mensen in een schuurtje zaten muziek
te draaien.
Toen Alex thuis kwam op een avond ging hij zoeken op de radio waar
de piraten zaten.
Ook werden er wel eens zenders bij de vader van Alex gebracht ter
reparatie en dat was voor Alex en grote happening om zo,n ding in echt
te kunnen aanraken.
Na die tijd ging Alex actief op zoek in de buurt naar piraten antennes en
de stations die daar bij hoorden.
Toen Alex 9 jaar was bouwde hij een nep zender op een voeten bankje
en is zo is hij begonnen als piraat zonder uitzending.

De vader bestelde vaak buizen, en bestelde een 807 buis voor Alex ter decoratie.
Alex was geheel in de ban van de 807 buis, en de 807 ging de eerste twee nachten mee
naar bed.
De eerste echte zender was een walkie talkie die op de 108 MHz uitzende en die hij
voor de radio zette om muziek te kunnen uitzenden.
De volgende zender was een velleman WZ5 met een dipool en een spriet antenne, de
spriet werkte niet zoals Alex wilde en monteerde een dipool antenne.
De WZ 5 werd ook gebruikt om grappen uit te halen en de stations op radio van de
kermis in het dorp weg te drukken.
Ook werd de WZ5 mee genomen op school kamp om daar ook uitzendingen te doen,
Alex kon niet zonder zijn zender.

Een jaar later kocht hij een HF65FM zender waar hij dipool antenne achter
gebruikte en in de buurt goed gehoord werd.
Nadien kocht hij de opvolger van de WZ5 de WZ6 en die was 1 watt, ook deze
werkt goed met een zelf aangepaste 2 meter antenne.
De volgende zender werd gekocht bij een zender bouwer uit Hoenderloo die
meer vermogen gaf dan de WZ6,ook hier gebruikt hij een zelfbouw antenne die
van een koperen buis was gemaakt.
In 1969 toen hij 13 jaar was ging hij over op een buizen zender de EL84, met als
antenne weer de koper buis.
Niet lang na deze zender ging hij over naar de middengolf met de eerste zender
de EL503 die al snel kapot ging en er een 807 buis werk gemonteerd

Ook werd de langdraad antenne aangepast omdat dat waarschijnlijk de EL 503
heeft opgeblazen.
Experimenteren was ook een grote hobby , en werden er 6L6, el3, eL95, 807,
814, vt4c, zender van gebouwd en getest.
De 6L6 en antenne werd hardhandig gedemonteerd door de vader van Alex
omdat Alex op het dak wilde en daarvoor door het raam van vader en
moeders slaapkamer moet en de wekker per ongeluk van vader stuk trapte.
Dit was voor Alex op 15 jarige leeftijd de reden om terug te gaan naar de FM
band, met de EL84 zender, die al snel werd vervangen door een QQE3/12 met
open dipool.
Toen hij getrouwd was woonde hij al op de plaats waar hij nu nog woont, en
had hij een transistor FM zender van 40 watt, met antenne de dipool,
Na 3 maanden werd hij uit de lucht gehaald met een actie van de Telekom
onder de naam OPA er werden toe 6 zenders uit de lucht gehaald.

Toen was het een hele poos stil rond de Blauwe Fazant.
Zo rond 2014 ging Alex weer op de FM draaien een rvr 30 watt fabriek zender, al
snel kwam er een pa achter van 500 watt.
Alex ondervond dat de sfeer omtrent de FM piraten niet meer dat was wat het
vroeger was en vond het tijd om te stopen op de FM band.
In 2018 werd het toch weer de middengolf band na een lange stilte met een
zender gebouwd door een collega piraat,de EF80, EL84 en de EL519 als eind buis.
Deze zender geeft achter de kwart T dipool antenne die op een hoogte van 10
meter hangt ongeveer 50 watt uitgans vermogen.
De T dipool antenna is een leger antenne die aan gepast is.
De zender werd al snel voorzien van een audio filter om de audio op de draaggolf
te houden en niet te breed te zitten op de band.
Deze EL 519 gebruikt de Blauwe Fazant vandaag de dag nog steeds en luisteraars
in geheel europa horen hem.
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