
 

 

06-11-2016 Luppo Radio Blue Bird is geboren in 1944 en is woont in N/O Groningen. 
Luppo is in aanraking gekomen in de jaren 50 met de hobby door het luisteren naar de MG en vaak 
op Zondagmorgen toen er nog hoorspelen werden uitgezonden. 
En hij luisterde naar radio Luxemburg  tijdens het melken die goed te ontvangen was. 

     
In de jaren 70 kwam Luppo in contact met een buurt piraat die hem hielp een zender te bouwen. 
In 1972 kocht Luppo via radio Holland die in Delfzijl gevestigd was acht VT 4c buizen  om een zender 
te bouwen. 
Deze zender werd met een versterker aangestuurd, maar werd al spoedig omgebouwd tot anode 
modulatie en een modulator van twee keer 807. 
Luppo  werd gepakt met de VT zender en kreeg een voorwaardelijke straf , en bouwde in 1975 gelijk 
een nieuwe zender met een schema uit een Amerikaans boek en wel een gestuurde 6L6 ,807, 813 die 
ook met een modulator van vier keer 807. 
In 1977 werd Luppo voor de tweede keer gepakt en moest twee weken zitten in Leeuwarden, en een 
bekeuring kreeg van 200 Gulden. 

    
Luppo stopte met de hobby omdat zijn werk het niet toeliet dat hij weer moest zitten. 
In 2012 ging Luppo naar de radiomarkt in de lichtmis en kocht daar een RS 1003 met twee reserve 
buizen, In oktober was de zender klaar en hij heeft deze nog steeds. 
In 2013 kwam er een GU 74 buis en daar werd een zender van gebouw, en aangestuurd met een 
twee keer GI 7 buizen,maar kreeg bezoek van AT op 09 September 2014 om 16:05 uur en kreeg de 
beroemde brief voor de MG die we mochten inzien van Luppo. 
In 2016 werd er een TB 1250 met een twee keer TB1250 modulator  gebouwd en de antenne was 
altijd hetzelfde een draad antenne die er  nu nog staat. 
Tot nu toe is het AT nog niet weer in actie gekomen om de Blue Bird te bekeuren. 
 
Interview Jos SWCHolland.    


