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We zijn bij Ludwig Caarels ergens in de achterhoek in de buurt van Winterswijk. 
Ludwig is geboren op 22 -01-1960 te Goor 
Als een kind van 8 jaar was ludwig al gevaccineerd door de radio en luisterende hij toen al naar de 
middengolf band naar piraten. 
Een piraat hoorde hij vaak , dat was de Zwarte Weduwe die van uit Markelo actief was. 
Met zijn vader ging Ludwig naar de Zwarte Weduwe en zo kwam hij in contact met de radio piraterij. 

                                    
Ludwig Begon met zenden op de middengolf toe hij 10 jaar was met een EL3 zender,zoals vele piraten 
zijn begonnen en een draadantenne 20 mtr lang 
Zijn piraten naam op de Middengolf was radio Mario. 
Wat later in 1971 ging Ludwig over op 2 x 807,deze zender werkte goed maar er kwam wat later  
kwam er een 4 x EL34, ook daar werd een draad antenna 40 meter lang voor gebruikt. 
Ludwig is een keer uit de lucht gehaald op de Middengolf door het Agentschap Telekom. 
In 1972 ging Ludwig over op de FM daar gebruikte hij meerdere zenders met verschillend vermogen, 
van 500 milliwatt tot en met 350 watt. 
Waar hij meerdere antenna’s voor gebruikte zoals 8 element,12 element en een lange yagi 9 element. 
Ludwig is in totaal 3 x uit de lucht gehaald op de FM door het Agentschap Telecom. 

                     
Ook heeft Ludwig nog een korte tijd op de 60 cm uitgezonden hier gebrukte hij een 2 x tonna 21 
element antenna maar ging al snel weer op de middengolf zenden. 
In 1990 ging Ludwig terug naar de middengolf band met de collins zender en verschillende zenders 
zoals  6 x 813 , 6 x CX 250 B en nog veel meer. 
Vanaf 1999 werd er ook op de korte golf uitgezonden onder de naam Casanova met een eigenbouw 3x 
CX 250 B zender en met een full size dipool antenne. 
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